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POVZETEK
Občina Idrija je s Sklepom župana Občine Idrija (Uradni list RS, št. 55/16, 70/16) pristopila k izdelavi
5. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Idrija (SD OPN5). Občina je
pridobila mnenja nosilcev urejanja prostora in odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO (št. 354098/2019/11)) o tem, da je za SD OPN5 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in
ovrednotiti vplive na okolje predvsem z vidika varstva narave in varovanja zdravja.
S SD OPN Idrija se spreminja strateški in izvedbeni del OPN. Spremembe in dopolnitve OPN Idrija
se nanašajo na tekstualni in grafični del OPN ter obsegajo:
•

spremembe namenske rabe na podlagi prejetih razvojnih pobud iz javnega in zasebnega
sektorja,

•

spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,

•

uskladitve in odpravo pomanjkljivosti prostorskega akta,

•

implementacijo dodatno izdelanih strokovnih podlag,

•

uskladitev vsebin OPN z novo sprejetimi ali dopolnjenimi občinskimi akti,

•

uskladitev vsebin s prvimi mnenji NUP.

Na podlagi odločbe CPVO in internega ter odprtega vsebinjenja je bilo ocenjeno, da bi lahko
izvedba SD OPN5 potencialno pomembno vplivala na naravo in zdravje ljudi.
Stanje nekaterih kvalifikacijskih vrst, habitatnih tipov in območij ohranjanja narave je na območju
občine Idrija v neugodnem do slabem stanju z obstoječimi pritiski in grožnjami nanje. Na območju
občine Idrija so naslednja pomembnejša območja ohranjanja narave: zavarovana območja: Krajinski park Zgornja Idrijca, številna ekološko pomembna območja in jame, posebna varstvena
območja (Natura 2000): Idrijca s pritoki, Jelenk, Kendove robe, Studenec izvir - izliv v Kanomljico
(pod Vojskarsko planoto), Trnovski gozd, Trnovski gozd – Nanos ter jam:; Jama na Pucovem Kuclu,
Jama pod Lešetnicami, Jama v Globinah, Ukovnik. Površinsko večje naravne vrednote so: Idrijca s
pritoki, Javornik, Kanji Dol, Kanomeljsko trojno tektonsko okno, Kanomljica s pritoki, Dolina
Klavžarice, Spodnje Lome – Podjesen – kras, Strug, Strug – tektonsko okno.
Okoljske značilnosti s potencialnim vplivom za zdravje ljudi v občini obsegajo onesnaženost tal,
kakovost voda ter posledično pitne vode, kakovost zraka, hrup, elektromagnetno sevanje in
svetlobno onesnaževanje.
Onesnaženost tal in površinskih voda je v občini prisotna predvsem kot posledica rudarjenja
živega srebra v preteklosti. Podzemne in površinske vode onesnažuje tudi odvajanje komunalnih
odpadnih voda, ki je posebej problematično zaradi značilnosti kraškega okolja (slabe samočistilne
sposobnosti). To se odraža tudi na kakovosti pitne vode, kjer se pogosto kaže mikrobiološko
onesnaženje, tako na vodnih virih, kot tudi na vodovodnih sistemih.
Glavne gonilne sile, ki vplivajo na kvaliteto zraka na območju občine Idrija so poselitev –
individualna (mala) kurišča, promet, industrija in na ne zanemarljivi ravni še vedno Rudnik živega
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srebra Idrija – kot ostanek pretekle dejavnosti. Ne glede na to, da je območje z različnih vidikov
industrijsko zelo razvito, pa industrija z emisijami v zrak ne predstavlja pomembnejše gonilne sile
obremenjevanja zraka. Pomembnejši vpliv na kakovost zraka imajo posebej v hladnem delu leta
(kurilna sezona) emisije iz individualnih (malih) kurišč, saj jih približno polovica kot gorivo
uporablja drva (prašni delci, SO2). V naseljih, lociranih ob najbolj obremenjenih prometnicah, na
onesnaženost zraka vpliva tudi promet.
V okoljskem poročilu so se podrobneje presojali vplivi SD OPN5 na okoljska cilja s podcilji kot je
razvidno iz spodnje tabele. V tabeli so predstavljeni tudi kazalci stanja okolja na podlagi katerih
je bilo izvedeno vrednotenje vplivov ter ocene vplivov.

Okoljski cilji

Ohranjanje
ugodnega
stanja vrst
in
habitatnih
tipov

Okoljski
podcilji

Kazalci stanja okolja

Kvalitativno in kvantitativno stanje (populacij) redkih,
ogroženih ter zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst
Sprememba površin pomembnejših habitatnih tipov
/

Povezanost oz. razdrobljenost habitatov rastlinskih in
živalskih vrst
Ohranjanje lastnosti, procesov in struktur, zaradi
katerih je del narave opredeljen za območje
ohranjanja narave (N2k, ZO, EPO, NV)

Ocena vpliva

Nebistven vpliv
zaradi izvedbe
omilitvenih
ukrepov (ocena
C)

Delež energentov za ogrevanje (UNP, zemeljski plin,
ELKO, trda goriva, elektrika, OVE)
Število/delež individualnih kurišč
Število priključkov na zemeljski plin
Število sistemov daljnovodnega ogrevanja
Dobri
bivalni
pogoji

Zmanjšanje
onesnaženost
i zraka

Zmanjšanje
obremenitve
ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Število skupnih kotlovnic

Nebistven vpliv
(ocena B)

Povprečni letni dnevni promet
Število zavezancev za izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja
Število pomembnih virov vonjav
Število linij javnega potniškega prometa
Število okoljskih con (umirjanje ali prepoved
prometa)
Število polnilnic za električna vozila
Dolžina kolesarskih poti v naseljih in med njimi
Število/površina območij, kjer je določena II. Stopnja
varstva pred hrupom,

Nebistven vpliv
ob izvedbi
9

Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (SD
OPN5) – Okoljsko poročilo za mnenje o ustreznosti

Okoljski cilji

Okoljski
podcilji
prebivalcev s
hrupom

Oskrba
prebivalstva s
skladno in
zdravstveno
ustrezno
pitno vodo

Kazalci stanja okolja

Ocena vpliva

Razvrstitev namenske rabe prostora v stopnje varstva
pred hrupom
Število stikov podrobnejše namenske rabe prostora,
ker se stikata II. in IV. območje varstva pred hrupom,
Število objektov v vplivnem pasu cest, ki so v skladu s
predpisom vir hrupa
Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega
prostora mineralnih surovin na VVO in površina novih
posegov na vodovarstvena območja
Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega
prostora mineralnih surovin na predlagana VVO in
površina novih posegov na predlagana
vodovarstvena območja
Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi
parametrov (na obstoječih vodnih virih)
Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi
parametrov na obstoječih vodnih virih
(na potencialnih bodočih virih)
Kakovost pitne vode na javnih in lokalnih vodovodnih
sistemih
Poraba pitne vode (v gospodarstvu, v gospodinjstvih)

omilitvenih
ukrepov (ocena
C)

Nebistven vpliv
ob izvedbi
omilitvenih
ukrepov (ocena
C)

Vpliv izvedbe SD OPN5 Idrija na okoljske cilje bo tako nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov (ocena C).
V skladu s 13. členom (2. odstavek, 5 alineja) te Uredbe je potrebno v primeru ugotovitev bistvenih
ali uničujočih vplivov sprememb in dopolnitev veljavnega plana v okoljskem poročilu preveriti in
ovrednotiti možne alternative. V predmetnem okoljskem poročilu niso bili ugotovljeni bistveni
vplivi SD OPN 5 Idrija na okolje zato alternativnih rešitev kot to določa 13. člen navedene Uredbe
nismo iskali.
V okoljskem poročilu so predlagani omilitveni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na
ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov in za zmanjšanje negativnih vplivov na dobre
bivalne pogoje zaradi vplivov na oskrbo prebivalcev s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Zaradi predvidenih posegov (razprešene poselitve in načrtovanih komunalnih čistilnih naprav) na
območju predlaganega vodovarstvenega območja za zaščito vodnih virov Trnovsko- Banjške
planote, so bile predlagane določene omejitve gradnje objektov in dejavnosti, ki se zapišejo v
podrobne prostorsko izvedbene pogoje. Pri njihovi izvedbi je treba upoštevati tudi vse varstvene
usmeritve iz Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, Geologija Idrija
d.o.o., št. 4465-028/2020-01, maj 2020. Za načrtovane čistilne naprave na tem območju je treba
dodatno zagotoviti tudi ustrezno stopnjo mikrobiološkega čiščenja.
Za zmanjšanje negativnih vplivov na živalstvo, habitatne tipe, Natura 2000 območja, zavarovana
območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja so bili predlagani nekateri omilitveni

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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ukrepi v zvezi z ohranjanjem vegetacije, primernim načinom osvetljevanja ter primernim načinom
nasutja ali utrjevanja poti, omejevanjem poseganja v relief ter ustreznim čiščenjem odpadnih
voda.
Glede spremljanja stanja okolja je v okoljskem poročilu predlagano, da se seznam kazalcev stanja
iz 50. a člena odloka SD OPN 5 dopolni še z naslednjimi kazalci:
•
•
•
•

Delež energentov za ogrevanje (UNP, zemeljski plin, ELKO, trda goriva, elektrika, OVE)
Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega prostora mineralnih surovin na
VVO in površina novih posegov na vodovarstvena območja
Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega prostora mineralnih surovin na
predlagana VVO in površina novih posegov na predlagana vodovarstvena območja
Skladnost pitne vode iz virov pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov za pitno
vodo

Prav tako je predlagano, da se odlok dopolni tako da bolj natančno opredeljuje način spremljanja
stanja:
Občina zagotovi obveščanje javnosti o stanju okolja v obliki poročila, najmanj na vsakih 5 let.
Omogoči se tudi sprejemanje in obravnava pritožb prebivalcev zaradi vplivov iz okolja. Poročilo
o spremljanu stanja okolja obsega podatke o kazalcih spremljanja stanja okolja iz prejšnjega
odstavka, podatke o uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov, podatke o prejetih pritožbah
prebivalcev o stanju okolja in prestavitev aktivnosti, ki so bile izvedene s strani Občine za odpravo
motenj v okolju o katerih so poročali prebivalci.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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1 SPLOŠNO
1.1 OZADJE ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA
Občina Idrija je s Sklepom župana Občine Idrija (Uradni list RS, št. 55/16, 70/16) pristopila k izdelavi
5. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Idrija.
Marca 2017 je Občina Idrija pripravila osnutek akta ter pozvala nosilce urejanja prostora (v
nadaljevanju NUP), da na osnutek podajo prva mnenja. Po pridobitvi prvih mnenj in odločbe o
potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje se je Občina odločila o ločitvi postopka SD
OPN5 na dva ločena postopka. Okoljsko zahteven projekt umestitve deponije obremenjenih
odpadkov je izločila iz postopka sd OPN5 ter z nekaterimi drugimi manjšimi popravki pripravila z
izdelovalcem akta osnutek SD OPN5 – osnutek štev. 2. Na osnutek štev. 2 je že pridobila prva
mnenja NUP in odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO (št. 35409-8/2019/11)) o tem, da je zanj treba
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Ključni pobudi za spremembo občinskega prostorskega načrta, ki po mnenju NUP potrebujejo
celovito presojo vplivov na okolje, sta na podlagi prvega mnenja Zavoda RS za varstvo narave,
dve:
• ureditev vstopne točke v Krajinski park zgornja Idrijca na območju vstopa v mesto Idrija iz
smeri Ljubljane, kjer je predvidena ureditev parkirnih površin, postajališč za avtodome,
postavitev objekta za potrebe informacijske pisarne (vpliv posegov na naravno vrednoto,
lastnosti natura 2000 območja in nasploh stanje vrst in habitatnih tipov);
• v 82. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija, ki govori o možnih posegih
na območja kmetijskih zemljišč, se dopušča gradnjo mVE na kmetijska zemljišča z boniteto
do 35 (Občina Idrija bo umaknila dikcijo iz sd OPN5; strokovne podlage so pokazale slab
vetrni potencial za mVE)
Poleg mnenja Zavoda RS za varstvo narave je Ministrstvo za zdravje ocenilo, da imajo verjetno
pobude, predvidene v spremembi prostorskega akta same ali skupaj z drugimi načrti, pomembne
neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na varovanje zdravja ljudi in kakovostno
bivalno okolje.
Drugi »okoljski« NUP so ocenili, da osnutek sprememb sd OPN5 ne bo imel bistvenega vpliva na
sestavine okolja.

1.2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) so pravni režimi, omejitve, okviri,
pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področju varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. V okviru priprave predmetnega OP
okoljska izhodišča izhajajo iz:
•

nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov;

•

državnih ali občinskih prostorskih in drugih aktov;

•

strateških dokumentov na državni in lokalni ravni;

•

pridobljenih prvih mnenj nosilcev urejanja prostor;

•

preteklih in sedanjih problemov na obravnavanem območju.

1.3 METODA DELA
Priprava OP temelji na sledečih dejstvih in dokumentih:
•

javno dostopni podatki o stanju okolja;

•

pridobljena prva mnenja nosilcev urejanja prostora;

•

osnutek SD OPN5 Idrija (LUZ d.d., 19. 06. 2019);

•

IDZ za ureditev glavne kolesarsle povezave G2 Kalce – Modrej, odsek Spodnja Idrija –
Želin (Projekt d.d., september 2018),

•

Inženirsko geološko poročilo za ureditev glavne kolesarsle povezave G2 Kalce – Modrej,
odsek Spodnja Idrija – Želin (Geologija d.o.o. Idrija, januar 2019),

•

Podatki o virih hrupa za načrtovano dejavnost proizvodnje sekancev (Gozdarstvo Gregor
Rupnik, junij 2019),

•

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, št. 4310-180/2019-01,
Geologija Idrija d.o.o., avgust 2019.

Na podlagi javno dostopnih podatkov, posredovane dokumentacije in terenskega ogleda je bil
pripravljen pregled stanja okolja obravnavanega območja, opredeljene so bile ključne značilnosti
prostora in problemi, ki izhajajo iz tega (obstoječe obremenitve). Pripravljen je bil pregled pravnih
režimov na varovanih območjih. Na podlagi navedenega je bilo pripravljeno interno vsebinjenje
(izdelal pripravljavec OP, glej prilogo 4.1), ki je bilo posredovano ministrstvu, ključnim nosilcem
urejanja prostora in pripravljavcu plana v pregled. Nato je bilo izvedeno odprto vsebinjenje, na
katerem so bile potrjene ključne vsebine okoljskega poročila (Zapisnik odprtega vsebinjenja v
Prilogi 4.2).
Na podlagi pregleda stanja okolja in glavnih značilnosti predvidenih sprememb in dopolnitev
plana so bili opredeljeni možni vplivi izvedbe plana na posamezen segment okolja in opisani
dogodki, ki lahko povzročijo vplive ter katere obremenitve lahko pričakujemo, kakšne posledice
lahko nastopijo in kako so vplivi povezani z značilnostmi območja plana.
Ugotovljeni vplivi so bili natančneje opredeljeni tako, da jim je bila določena vrsta oz. značaj vpliva
v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Preglednica 1: Vrsta oz. značaj vpliva plana na okolje
VRSTA OZ.
ZNAČAJ VPLIVA

OPIS

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki neposredno vpliva na izbrana
merila vrednotenja. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na
Neposredni vpliv
terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih
okoliščin.
Daljinski vpliv

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe
SD OPN in se zgodijo oddaljeno od posega v okolje.

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na izbrana
merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so
načrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila
Kumulativni vpliv
vrednotenja, ali kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega
posega ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki na izbrana merila
vrednotenja niso zanemarljiv.
Sinergijski vpliv

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote
posameznih vplivov.

Čezmejni vpliv

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki bistveno vpliva na stanje okolja
v drugi državi.

Trajanje vpliva

Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave.
Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih
(5) letih od začetka vplivanja.
Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med
petimi (5) in desetimi (10) leti od začetka vplivanja.
Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v
desetih (10) letih od začetka vplivanja.
Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice.

Vir: Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Uradni list RS, št. 73/05)

Vplivi so bili ocenjeni na podlagi obsega vpliva sprememb OPN po posameznih kazalcih stanja
okolja in njihovi pomembnosti, stopnje upoštevanja varstvenih ciljev oz. drugih meril vrednotenja,
glede na stanje okolja ali stanje njegovih delov, varstvo naravnih virov, varstvo kulturne dediščine
ter zagotavljanje varnosti prebivalstva in njihovega zdravja.
Velikostni razredi vplivov plana na doseganje okoljskih ciljev plana so bili določeni na podlagi
Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje in imajo oznake od A do E z razredom X za primer, ko vplivov ni mogoče oceniti.
Preglednica 2: Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev
RAZRED
UČINKA

OPREDELITEV RAZREDA UČINKA

A

ni vpliva oz. je lahko vpliv pozitiven

B

nebistven vpliv

C

vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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D

bistven vpliv

E

uničujoč vpliv

X

ugotavljanje vpliva ni možno

nesprejemljivi

Vir: Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Uradni list RS, št. 73/05)

Če se ocene za posledice izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi plana
sprejemljivi. Če se ocene za katerikoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred D ali E,
so vplivi izvedbe predvidenih posegov na uresničevanje okoljskih ciljev nesprejemljivi. Za okoljske
cilje, za katere je vpliv plana ocenjen z D, vendar je bilo prav tako ocenjeno, da obstajajo omilitveni
ukrepi, ki bi lahko vpliv omilili do te mere, da bi imel slednji značilnosti nebistvenega vpliva, je
podana ocena C (vpliv je nebistven zaradi omilitvenih ukrepov). Podani omilitveni ukrepi so
obrazloženi, časovno in krajevno določeni, določen pa je bil tudi izvajalec omilitvenega ukrepa. V
primeru ne-upoštevanja oz. ne-izvedbe podanih omilitvenih ukrepov se smatra, da je vpliv plana
bistven in zanj velja ocena D.
Opredeljeno je spremljanje stanja in vplivov izvedbe plana na okolje. Za spremljanje stanja je
predlagano spremljanje stanja kazalcev v okviru česa je predlagan nosilec spremljanja, način
spremljanja, obdobje in pogostost ter vir podatkov o kazalcu.

1.4 STRUKTURA OKOLJSKEGA POROČILA
OP je sestavljeno iz naslednjih vsebin:
•

opis plana oz. SD OPN5 Idrija, ki je pripravljen na podlagi posredovanega osnutka (19. 6.
2019), kjer so opredeljene glavne značilnosti predvidenih ureditev z opredeljenimi
pričakovanimi vplivi;

•

pregled stanja okolja, kjer so opredeljene ključne značilnosti prostora in obstoječi
problemi oz. obstoječe obremenitve ter verjeten razvoj stanja okolja, v kolikor se plan ne
izvede;

•

scoping – vsebinjenje, kjer je glede na predvidene ureditve ter stanje okolja opredeljeno,
kateri od segmentov okolja so glede na potencialne vplive SD OPN5 Idrija vrednoteni;

•

določitev ciljev, kazalcev in meril vrednotenja ter samo vrednotenje vplivov SD OPN5 Idrija
po posameznih ciljih oz. podciljih ter vrednotenje alternativ;

•

opredelitev omilitvenih ukrepov in monitoringa.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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2 PODATKI O PLANU
IME PROSTORSKEGA AKTA

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine
Idrija (SD OPN5) (dopolnjen osnutek, 5. 12. 2019)

NAČRTOVALEC
PROSTORSKEGA AKTA

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija

PRIPRAVLJAVEC
PROSTORSKEGA AKTA

Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

OBMOČJE IZVAJANJA
PLANA

Občina Idrija

2.1 CILJI IN OPIS PLANA
Spremembe in dopolnitve OPN Idrija se nanašajo na tekstualni in grafični del OPN ter obsegajo:
•

spremembe namenske rabe na podlagi prejetih razvojnih pobud iz javnega in
zasebnega sektorja,

•

spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,

•

uskladitve in odpravo pomanjkljivosti prostorskega akta,

•

implementacijo dodatno izdelanih strokovnih podlag,

•

uskladitev vsebin OPN z novo sprejetimi ali dopolnjenimi občinskimi akti,

•

uskladitev vsebin s prvimi mnenji NUP.

Spremembe in dopolnitve so izvedene v:
•

tekstualnem delu (odlok);

•

grafičnem delu: izvedbeni del (vse karte, ker so na celotnem območju občine Idrija bila
spremenjena poimenovanja EUP).

S SD OPN Idrija se spreminja strateški in izvedbeni del OPN.

2.2 OSNOVNI PODATKI O NAČRTOVANIH SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PLANA
2.2.1

STRATEŠKI DEL

Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN obsegajo:
•

tehnične popravke in pravilnejša poimenovanja

•

uskladitev teksta s sprejetimi podrobnejšimi prostorskimi načrti, popravki grafičnega
izvedbenega dela OPN, sprejetimi strokovnimi podlagami in področno zakonodajo

•

dopolnitev teksta z novimi dejstvi.

Pomembnejše vsebinske spremembe strateškega dela, ki lahko vplivajo na okoljske značilnosti
prostora, so predstavljene v Preglednica 3.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Preglednica 3: Opis pomembnejših sprememb in dopolnitev strateškega dela OPN
Strateški del OPN Idrija
2.1.2 Usmeritve razvoja
omrežja naselij,
poselitve

Opis spremembe in obrazložitev (spremenjeni/dopolnjeni tekst je obarvan z zeleno barvo)
-

popravek teksta o obveznosti izdelave konzervatorskega načrta v skladu s smernicami Ministrstva za kulturo:

»celovita in delna prenova posameznih vaških (mestnih) območij se izvaja na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta; v
primerih ko gre za zavarovano arhitekturo, naselbinsko ali arheološko dediščino je potrebno v fazi priprave občinskega prostorskega
načrta izdelati tudi konservatorski načrt«
-

dopolnitev teksta z načinom urejanja CKU, ki ga občina že uspešno izvaja v praksi:

»za vsa območja nove poselitve, večja od 0,5 ha, ali območja, posebej določena v občinskem prostorskem načrtu, je potrebno izdelati
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) oziroma načrt celovitega komunalnega urejanja (CKU);«
3.1 Temeljne smeri
prometnega
povezovanja

-

dodane vsebine, ki izhajajo iz Celostne prometne strategije občine Idrija:

»Občina bo svojo prometno politiko in razvoj prometnega omrežja razvijala v skladu z načeli trajnostne mobilnosti. S ciljem
vzpodbujanja trajnostne mobilnosti v občini se zagotavlja ukrepe za urejanje varnih in udobnih peš in kolesarskih poti. Zagotavlja se
dostopnost javnega potniškega prometa, trajnostnim oblikam mobilnosti pa se daje prednost pred osebnim avtomobilskim prometom .
Občina Idrija je sprejela Celostno prometno strategijo.«

3.4 Mirujoči promet

-

dodane vsebine, ki izhajajo iz Celostne prometne strategije občine Idrija:

»Občina Idrija se je v Celostni prometni strategiji zavezala, da bo zmanjšala minimalne parkirne normative.«
»Opredeli se lokacije za dolgotrajno parkiranje avtobusov in drugih turističnih vozil«
3.5 Kolesarski in peš
promet

-

uskladitev opisa poteka kolesarske poti s strokovnimi podlagami Umestitev državnega kolesarskega omrežja v prostor goriške
razvojne regije, september 2015

Državno kolesarsko omrežje predstavlja glavna kolesarska pot G2 Modrej – Želin – Idrija – Godovič - Kalce, ki jo je v prihodnosti
potrebno zgraditi na samostojnem vozišču. Kolesarska povezava od Mosta na Soči do Spodnje Idrije poteka vzporedno z reko Idrijco,
deloma po levem, deloma po desnem bregu. V Mokrški vasi kolesarska povezava prečka Idrijco in poteka vzporedno z njo po desnem
bregu do Idrije. V Idriji kolesarska steza deloma poteka po levem bregu preko Mejce in deloma po desnem bregu mimo stadiona ter
se za trgovskim centrom priključi na glavno cesto Logatec – Idrija – Tolmin. V križišču za Idrijsko Belo se kolesarska steza povzpne po
Ključih do križišča s staro francosko cesto po lokalni cesti proti Novemu Svetu mimo Šebalka do Godoviča, kjer se priključi n a glavno
cesto proti Logatcu.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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3.8 Odvajanje in
čiščenje odpadne vode

-

uskladitev poglavja z vsebino Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

»Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa v Občini Idrija naslednja območja aglomeracij, kjer je
izgradnja kanalizacijskih sistemov obvezna v naslednjih naseljih: Idrija, Spodnja Idrija z Mokraško vasjo, Godovič, Črni Vrh, Spodnja
Kanomlja.
Občina Idrija je s prenovo operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: OPOČKOV) v občini
Idrija določila nova območja javnega kanalizacijskega omrežja na način sosedskih malih komunalnih čistilnih naprav (v nadalje vanju:
MKČN), ki se praviloma nahajajo izven aglomeracije. Izvedbo gradnje MKČN pogojujejo naravne danosti terena ter tehnično
ekonomska upravičenost izgradnje. OPOČKOV predvideva izgradnjo MKČN v naslednjih naseljih ali njihovih delih: Črni Vrh nad Idrijo,
Godovič – Log, Gorenji Vrsnik, Govejk, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Kovačev Rovt, Ledinsko Razpotje, Spodnji Vrsnik, Srednja
Kanomlja, Vojsko, Zadlog, Zavratec, Idrijska Bela.«

3.10 Oskrba z
zemeljskim plinom

3.12 Obnovljivi viri
energije

-

uskladitev poglavja z vsebino Lokalnega energetskega koncepta:

»Načrtovana je gradnja prenosnega plinovoda za zemeljski plin Kalce – Godovič in merilno regulacijske postaje v Godoviču, ki bosta
vključena v slovensko prenosno omrežje prek prenosnega plinovoda M3 Vodice – Šempeter. Od MRP Godovič je načrtovana gradnja
distribucijskega plinovoda za zemeljski plin do Idrije in po dolini Idrijce do Spodnje Idrije ter gradnja distribucijskega omr ežja po
naseljih Idrija (dograditev in razširitev), Mokraška vas, Spodnja Idrija in Godovič (novogradnja). Hkrati s priključevanjem objektov na
distribucijski plinovod se odstrani zunanje cisterne za UNP. Uporabo kurilnega olja se zmanjšuje z zamenjavo starih kotlov na kurilno
olje ter s prepovedjo gradnje novih kotlovnic na kurilno olje.«
-

uskladitev poglavja z vsebino Lokalnega energetskega koncepta in upoštevano prvo mnenje Petrol d.d.

»S sprejetjem lokalnega energetskega koncepta se spodbuja prehod od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri
energije (lesna biomasa, sonce, geotermalna energija), prehod od individualnega ogrevanja k skupnemu, uvajanje ukrepov učinkovite
rabe energije v stavbah in na ogrevalnih sistemih.
Območje občine Idrija je v splošnem v celoti predvideno za rabo obnovljivih virov energije s poudarkom na izrabi lesne biomase. V
okviru izrabe obnovljivih virov energije je možno uporabiti še izkoriščanje geotermalne energije, sončne energije in kombinacijo le teh.
Obnovljivi viri energije se za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje.«
Na redkeje poseljenih območjih, kjer se nahaja predvsem individualna stanovanjska gradnja, se v prihodnje načrtuje predvsem
individualna energetska oskrba, ki se dopolnjuje z individualno izrabo obnovljivih virov energije, predvsem lesne biomase, sončne
energije in geotermalne energije.
Spodbuja se izrabo sončne energije tako za individualno oskrbo kot za proizvodnjo električne energije. Spodbuja se izrabo sončne
energije tako za individualno oskrbo kot za proizvodnjo električne energije.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Sončna energija predstavlja potencial tudi za potrebe javne razsvetljave. Večje potencialne površine za izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn
so z OPPN namenjene v industrijski coni Godovič.
Izraba geotermalne energije v površinskih plasteh je mogoča na celotnem območju Idrije. Velik potencial za pridobivanje toplotne moči
za ogrevanje predstavlja tudi rudniška voda, ki se jo zaradi varnosti rudnika izčrpava.
Izraba bioplina v postrojenju SPTE za ogrevanje je možna ob ustreznem viru, to je večji kmetiji ali ob zbirnem mestu hlevskih ostankov
več kmetij npr. v Zadlogu in Godoviču.
Izraba vetrne energije v občini Idrija nima velikega potenciala zaradi nasplošno nižjih povprečnih hitrosti vetra in slabše dostopnosti
območij z nekoliko močnejšimi povprečnimi hitrostmi vetra s slabim oz. neobstoječim elektroenergetskim omrežjem. Izraba vetrne
energije je mogoča za lastno oskrbo na območjih, ki so primerna za izrabo vetrne energije z vidika prostorske, okoljske ter družbene
sprejemljivosti, zato se jih na podlagi podrobnejšega prostorskega načrtovanja umešča na območja, ki so ustrezna tako z vidika
vetrnega potenciala, ustreznosti tal, bližine poselitve in zmogljivosti električnega omrežja ter hkratni niso najbolj ranljiva z vidika
narave, kulturne dediščine in kakovosti bivalnega okolja.«
4.2 Posebna območja
in prvine
prepoznavnosti krajine
v občini Idrija

-

dopolnitev v skladu z novimi dejstvi:

»Posebna kulturna in simbolna prepoznavnost določenega območja temelji na prisotnosti in gostoti prvin prepoznavnosti in
izjemnosti. V občini Idrija so naslednja posebna območja prepoznavnosti:
a. Območja svetovne prepoznavnosti (Seznam svetovne dediščine Unesco)
- Dediščina Živega srebra – dediščina rudnika in rudarjenja: živosrebrovo rudišče, podzemni rovi in jaški, vhodne stavbe, skladišče
živega srebra in žita, upravne stavbe, topilnica, stanovanjske hiše, šolske zgradbe, cerkve, nesnovna dediščina kot del načina življenja
idrijskega rudarja, poti, po katerih se je živo srebro tovorilo«

6.1 Idrija
6.1.1 Koncept razvoja,
prenove in širitve
naselja

6.1 Idrija

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

-

dopolnitev v skladu z novimi dejstvi

Na območju Idrije so bila izvzeta obsežnejša stavbna zemljišča na podlagi smiselnega upoštevanja strokovnih podlag Analiza stavbnih
zemljišč – problematika OPPNjev, Strokovne podlage za SD OPN, junij 2016:
»Nove stanovanjske površine v mestu Idrija je težko zagotoviti zaradi strmega terena in nestabilnosti terena. Nekaj prostih
stanovanjskih površin je na območju Vojskarske in Faletovš, nasplošno pa se stanovanjsko gradnjo usmerja v zapolnjevanje obst oječe
gradbene strukture, zgostitev in zaokrožitev urbanega tkiva.«

-

dopolnitev z novimi dejstvi:
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6.1.2 Koncept
prometnega omrežja

»Parkirne površine naj bodo ob avtobusni postaji, v Barbarah, ob domu upokojencev na Uti, v novem nakupovalnem centru, ob
stadionu, pokopališču, za Gradom, pred ZZZS, itd. Novo parkirišče ob vstopu v Krajinski park Zgornja Idrijca pri Zagodu. Za avtodome
se nameni parkirišča v Barbarah in vstopni točki v Krajinski park Zgornja Idrijca.«
»Pomembnejše pešpoti iz mesta v naravno okolje so peš povezave preko ulic: Levstikova – Triglavska, Prešernova – Kalvin, Žabja vas –
Ulica Zmage, Kosovelova – Pront.«
-

uskladitev opisa poteka kolesarske poti s strokovnimi podlagami Umestitev državnega kolesarskega omrežja v prostor goriške
razvojne regije, september 2015

V Idriji kolesarska steza prečka Idrijco in poteka po levem bregu preko Mejce, kjer prečka most in nato poteka po desnem bregu mimo
stadiona in se za trgovskim centrom priključi na glavno cesto Logatec – Idrija – Tolmin. V križišču za Idrijsko Belo se kolesarska steza
povzpne po Ključih do križišča s staro francosko cesto po lokalni cesti proti Novemu Svetu mimo Šebalka do Godoviča.
6.1 Idrija
6.1.5 Koncept
opremljanja s
komunalno opremo

6.2 Spodnja Idrija
6.2.5 Koncept
opremljanja s
komunalno opremo

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

dopolnitev teksta zaradi lažje razumljivosti

Celotno območje Idrije se plinificira (razen tam, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematična). Pre dpogoj za
izvedbo plinifikacije z zemeljskim plinom je izgradnja prenosnega napajalnega plinovoda Kalce – Godovič, MRP Godovič ter
napajalnega distribucijskega plinovoda Godovič – Idrija – Spodnja Idrija. Plinovodno omrežje se dogradi, do izgradnje plinovodnega
omrežja se v sistemu uporablja utekočinjeni naftni plin (UNP). Za vse objekte, ki za ogrevanje ne uporabljajo obnovljivih virov energije
(lesna biomasa, veter, geotermalna energija, sonce…), je priključitev na plinovodno omrežje priporočljiva. Če je na nekem območju
načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti do izgradnje omrežja začasno ogrevajo prek individualnih UNP sistemov,
ki se jih ob priključitvi na plinovodno omrežje ukinja. S sprejetjem lokalnega energetskega koncepta je na območju občine Idr ija
uporaba obnovljivih virov ali soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom prednostna. Spodbuja se prehod od
ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri energije in prehod od individualnega ogrevanja k skupnemu ogrev anju. ter
Obnovljivi viri energije se za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje.
Objekte z individualno energetsko oskrbo se dopolnjuje z individualno izrabo obnovljivih virov energije.
-

uskladitev teksta v skladu s področno zakonodajo, Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
Lokalnim energetskim konceptom

Celotno območje Spodnje Idrije se plinificira (razen tam, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematična).
Predpogoj za izvedbo plinifikacije z zemeljskim plinom je izgradnja prenosnega napajalnega plinovoda Kalce – Godovič, MRP Godovič
ter napajalnega distribucijskega plinovoda Godovič – Idrija – Spodnja Idrija. Plinovodno omrežje se dogradi, do izgradnje
plinovodnega omrežja se v sistemu uporablja utekočinjeni naftni plin (UNP). Za vse objekte, ki za ogrevanje ne uporabljajo obnovljivih
virov energije (lesna biomasa, veter, geotermalna energija, sonce…), je priključitev na plinovodno omrežje priporočljiva. Če je na nekem
območju načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti do izgradnje omrežja začasno ogrevajo prek individualnih UNP
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sistemov, ki se jih ob priključitvi na plinovodno omrežje ukinja. S sprejetjem lokalnega energetskega koncepta je na območju občine
Idrija uporaba obnovljivih virov ali soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom prednostna. Spodbuja se prehod
od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri energije in prehod od individualnega ogrevanja k skupnemu og revanju.
ter Obnovljivi viri energije se za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkorišča nje.
Objekte z individualno energetsko oskrbo se dopolnjuje z individualno izrabo obnovljivih virov energije.
6.3 Godovič
6.3.5 Koncept
opremljanja s
komunalno opremo

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

-

uskladitev teksta v skladu s področno zakonodajo, Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
Lokalnim energetskim konceptom

»Celotno območje Godoviča se plinificira (razen tam, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematična).
Predpogoj za izvedbo plinifikacije z zemeljskim plinom je izgradnja prenosnega napajalnega plinovoda Kalce – Godovič in MRP
Godovič. MRP Godovič se izvede v sklopu gospodarske cone, treba je zagotoviti tudi potek napajalnega distribucijskega plinovoda do
Idrije v smeri proti zahodu. V primeru večjih novogradenj (večje soseske ali komunalno opremljanje zemljišč) se zgradi plinov odno
omrežje, ki v sistemu (do izgradnje plinovoda za zemeljski plin) uporablja utekočinjeni naftni plin (UNP). Za objekte, ki za ogrevanje ne
uporabljajo obnovljivih virov energije (lesna biomasa, veter, geotermalna energija, sonce…) in je priključitev na plinovodno omrežje
izvedljiva, je priporočljiva priključitev na plinovodno omrežje. Če je na nekem območju načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, se
lahko objekti do izgradnje omrežja začasno ogrevajo prek individualnih UNP sistemov ki se jih ob priključitvi na plinovodno omrežje
ukinja. S sprejetjem lokalnega energetskega koncepta je na območju občine Idrija uporaba obnovljivih virov ali soproizvodnja toplotne
in električne energije z visokim izkoristkom prednostna. Spodbuja se prehod od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z
obnovljivimi viri energije in prehod od individualnega ogrevanja k skupnemu ogrevanju. ter Obnovljivi viri energije se za oskrbo z
energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Objekte z individualno energetsko o skrbo se
dopolnjuje z individualno izrabo obnovljivih virov energije.«
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2.2.2 IZVEDBENI DEL
Spremembe tekstualnega dela odloka obsegajo:
•

uskladitve s kartografskim delom OPN,

•

tehnične popravke, poenotenja izrazov, izboljšanje formulacij,

•

uskladitve s področno zakonodajo,

•

usklajevanje določil z novimi dejstvi,

•

izvzeme prepodrobnih določil,

•

popravke določil zaradi nejasnosti;

•

ukinitev določil zaradi spremembe namenske rabe (izvzemov stavbnih zemljišč),

•

spreminjanje določil na podlagi prvih mnenj NUP,

•

dodano določilo glede spremljanja stanja okolja in kazalcev stanja okolja,

•

spremembe PPIP.

Spreminja se tudi grafični del odloka (predstavitev ključnih sprememb je v podpoglavju 2.2.2.2)

2.2.2.1.

SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA

V nadaljevanju so v obliki blance predstavljene spremembe namenske rabe zemljišč –
predstavljena je primerjava med trenutno veljavnim prostorskim aktom ter SD OPN5:

A
BC
BD
BT
CD
CU
E
G
IG
IK
IP
K1
K2
LN
O
PC
PO
SB
SK
SP
SS
T
VC
VI

Veljavni prostorski akt
Vrsta NRP
Površina (v ha)
279,58
2,61
2,03
3,11
10,58
27,72
0,75
23.035,59
12,38
1,29
67,20
2.786,27
2.512,91
12,40
4,38
78,80
2,42
1,76
104,68
2,83
244,98
0,02
125,49
0,82

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

A
BC
BD
BT
CD
CU
E
G
IG
IK
IP
K1
K2
LN
O
PC
PO
SB
SK
SP
SS
T
VC
VI

SD OPN5
Vrsta NRP
Površina (v ha)
240,40
2,61
2,03
4,58
11,18
27,52
0,75
23.109,89
12,60
1,88
66,49
2.794,19
2.532,91
12,40
5,11
78,85
2,43
1,34
90,53
2,67
199,65
0,02
125,80
0,82

Bilančna razlika
(v ha)
-39,18
0,00
0,00
1,47
0,60
-0,21
0,00
74,31
0,22
0,60
-0,72
7,92
20,00
0,00
0,73
0,06
0,01
-0,43
-14,15
-0,17
-45,33
0,00
0,30
0,00
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ZD
ZK
ZP
ZS
Skupaj

32,64
3,36
2,57
12,31
29.371,46

ZD
ZK
ZP
ZS

29,34
3,58
1,87
10,04
29.371,46

-3,30
0,22
-0,70
-2,27

Na podlagi zgornje preglednice lahko ugotovimo, da se stavbna zemljišča z SD OPN5 bilančno
gledano bistveno zmanjšujejo (za 102,54 ha) – predvsem na račun zmanjšanja stanovanjskih
površin, ki se »vračajo« v nestabna zemljišča oz. ohranjajo sedanjo dejansko rabo prostora.
Izvedba izvedbenega dela SD OPN5 bi tako pomenila bistveno zmanjšanje pritiska načrtovane
urbanizacije na območje občine Idrija – tako kot to predvideva tudi strateški del SD OPN5.

2.2.2.2.

OSNOVNI PODATKI O NAČRTOVANIH POSEGIH

S SD OPN5 se načrtujejo naslednji posegi:
•

tehnični popravki (uskladitve z dejanskim stanjem, zamiki ZK),

•

spremembe med nestavbnimi zemljišči (uskladitve z dejanskim stanjem, uskladitve PNRP
z odločbo izdano pri ZGS o krčivi gozda, uskladitev PNRP s pretežno dejansko rabo
prostora, sprememba vrste dejavnosti),

•

izvzemi iz stavbnih zemljišč (krčitve in ukinitve stavbnih zemljišč, izvzemi stavbnih zemljišč
neprimernih za gradnjo zaradi naklona terena na podlagi strokovnih podlag, uskladitve z
dejansko rabo prostora, uskladitve s sprejetimi OPPN, zamenjave stavbnih zemljišč
neprimernih za gradnjo),

•

spremembe znotraj stavbnih zemljišč (opredelitve primernejše podrobne namenske rabe,
notranji razvoj, uskladitve z dejanskim stanjem, spremembe vrste dejavnosti - selitve
kmetij),

•

širitve stavbnih zemljišč (širitev območij dejavnosti, uskladitve z dejanskim stanjem,
tehnični popravki - zamik stavbnih zemljišč na dejansko lokacijo, ponovne vzpotavitve SZ
na podlagi stanja pred sprejetjem OPN, zamenjave stavbnih zemljišč neprimernih za
gradnjo).

Pomembnejše spremembe PPIP, usmeritve za OPPN in večje spremembe grafičnega dela OPN
(nad 2.000 m2) so povzete v Prilogi 1.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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2.3 ODNOS DO DRUGIH PLANOV
2.3.1

DRŽAVNI PLANI

Na območje občine Idrija sega le en veljavni državni prostorski načrt, in sicer Državni prostorski
načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič, Uredba o državnem prostorskem načrtu za
prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič (Uradni list RS, št. 99/11).
S SD OPN5 Idrija se za enoto urejanja prostora, kjer velja predmetni DPN, uvaja PPIP, ki določa,
da za ta EUP veljajo določbe iz veljavnega Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod
R38 Kalce – Godovič (Ur. l. RS, št. 99/11-4214).
V pripravi je tudi Državni prostorski načrt za glavno cesto G2-102 na odsekih Hotedršica, Godovič
in Spodnja Idrija (Pobuda). S SD OPN5 Idrija niso predvidene spremembe na območju
predlaganega DPN.

2.3.2 OBČINSKI PLANI
Občina Idrija meji na naslednje občine: Tolmin, Cerkno, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Logatec,
Ajdovščina ter Nova Gorica. V teh občinah veljajo naslednji prostorski akti:
•

Tolmin: Občinski prostorski načrt Občine Tolmin, Uradni list RS, št. 78/12; Uradni list RS, št.
44/13; Uradni list RS, št. 37/15,

•

Cerkno:Občinski prostorski načrt Občine Cerkno, Uradni list RS, št. 28/13; Uradni list RS, št.
50/16; NPB1; Uradni list RS, št. 18/17; Uradni list RS, št. 41/18; Uradni list RS, št. 41/18,

•

Gorenja vas – Poljane: Občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas – Poljane, Uradni list
RS, št. 48/10; Uradni list RS, št. 76/10; Uradni list RS, št. 81/10; Uradni list RS, št. 22/11; Uradni
list RS, št. 53/11; Uradni list RS, št. 52/14; Uradni list RS, št. 5/16; NPB1; Uradni list RS, št.
45/16; Uradni list RS, št. 55/16; Uradni list RS, št. 61/16,

•

Žiri: Občinski prostorski načrt Občine Žiri, Uradni list RS, št. 1/11; Uradni list RS, št. 55/11;
Uradni list RS, št. 37/12; Uradni list RS, št. 40/13; Uradni list RS, št. 79/13; Uradni list RS, št.
11/16; NPB1,

•

Občinski prostorski načrt Občine Logatec Logaške novice, št. 10/12; Uradni list RS, št. 97/12;
Logaške novice, št. 12/12; Logaške novice, št. 7-8/13; Uradni list RS, št. 110/13 ; Logaške
novice, št. 12/14; Uradni list RS, št. 17/15; Uradni list RS, št. 53/15 ; Uradni list RS, št. 57/15;
Logaške novice, št. 11/16; NPB1; Logaške novice, št. 11/18,

•

Dolgoročni plan občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986 do leta 2000, Družbeni plan
občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986 do 1990, Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih v občini Ajdovščina (Ur. gl. obč., št. 1/98, 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 100/11, 14/12,
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Ur. l. RS, št. 9/11-obvezna razlaga). V pripravi je Občinski prostorski načrt Občine
Ajdovščina, ki je v fazi predloga.
•

Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, Uradni list RS, št. 95/12; Uradni list
RS, št. 112/13; Uradni list RS, št. 10/14; Uradni list RS, št. 35/14; Uradni list RS, št. 72/14;
Uradni list RS, št. 72/14; Uradni list RS, št. 2/15; Uradni list RS, št. 25/15; NPB1; Uradni list
RS, št. 26/15; Uradni list RS, št. 97/15; Uradni list RS, št. 40/16; Uradni list RS, št. 73/16;
Uradni list RS, št. 63/17; Uradni list RS, št. 6/18; Uradni list RS, št. 13/18; Uradni list RS, št.
30/18,

Občina Idrija v veljavnem planu ob meji z Občino Cerkno načrtuje kolesarsko povezavo Most na
Soči-Spodnja Idrija. Grafični del OPN (sloj GJI, kolesarske steze) se s SD OPN ni spremenil,
dopolnil se je tekstualni del strateškega dela odloka. Povezava od Mosta na Soči do Spodnje Idrije
je v skladu s spremembami strateškega dela odloka načrtovana vzporedno z reko Idrijco, deloma
po levem, deloma po desnem bregu. Sprejemljivost izvedbe se bo presojalo na na nižji ravni. Pri
natančnejšem načrtovanju kolesarske steze bo traso treba uskladiti z Občino Cerkno.
Občina Idrija na mejnih območjih z drugimi občinami ne načrtuje drugih sprememb in dopolnitev
OPN, ki bi lahko imele pomembne kumulativne ali daljinske vplive.
Občina s SD OPN tudi ukinja, spreminja in dodaja določene podrobne prostorske akte, kot je to
predstavljeno v poglavju 2.2.2.2. Osnovni podatki o načrtovanih posegih, Spremembe ZN in
OPPN.

2.4 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH
Dejavnosti vezane na naravne vire v Občini Idrija, ki so predmet SD OPN5 Idrija so: raba prostora,
raba voda v gospodarske, oskrbne in druge namene ter raba energentov.
SD OPN5 Idrija so usmerjene v rabo prostora za

gradnjo enostanovanjskih stavb, manjše

zaokrožitve stavbnih zemljišč in redefiniranje stavbnih zemljišč, opredelitev stavbnih zemljišč za
šport in rekreacijo, turizem, in za gradnjo gospodarskih poslopij. S SD OPN5 se precejšen delež
stavbnih zemljišč izvzema iz stavbne rabe in se jih vrača v primarno rabo.
Glede na dosedanjo veljavno namensko rabo se s predvidenimi spremembami namenske rabe iz
nestavbnih v stavbna zemljišča posega na 20,06 ha zemljišč v primarni rabi (kmetijska zemljišča,
gozdna zemljišča, vodna zemljišča). Od teh površin je 14,10 ha zemljišč predvidenih za razvoj
stanovanjskih območij, 2,50 ha za zelene površine, 2,18 ha za proizvodne površine, 0,51 ha za
površine za turizem, 0,33 ha za prometne površine, 0,29 ha za okoljsko infrastrukturo in 0,16 ha
za centralne dejavnosti. Ne glede na to se skupno gledano zaradi obsežnejših
sprememb stavbnih zemljišč v nestavbna zemljišča, površina kmetijskih in gozdnih zemljišč
povečuje (glej preglednico v poglavju 2.2.2.1)+
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Za oskrbo z dovolj velikimi količinami kvalitetne pitne vode so v občini opredeljena vodovarstvena
območja za varstvo virov pitne vode. Občina načrtuje manjše posege na območju VVO II na
območju Zavratca (kaptažna vrtina Zavratec). Vodni vir je bil leta 2000 ukinjen z Odlokom ter
objavljen v uradnem listu. V letu 2002, ko so vodni viri prešli v upravljanje države se vodni vir
pomotoma ni zbrisal iz uradnih grafičnih evidenc. Do sprejetja Uredbe velja občinski Odlok. Tudi
v predvideni novi uredbi se vodni vir Zavratec ne bo varoval. Vas Zavratec ima zgrajen vodovod
iz vodnega vira Pikajce v Občini Logatec, upravlja pa ga Komunala Idrija. Posledično vplivov zaradi
SD OPN 5 na pitno vodo ni pričakovati.
S SD OPN 5 je predvidena sprememba namenske rabe iz SB v O v EUP ČV_8. Na območju za
domom za starejše BOR se trenutno nahaja mala komunalna čistilna naprava za potrebe doma
(350 PE), ki ne zagotavlja ustreznega čiščenja odpadnih vod. Na tem območju je načrtovana
izgradnja nove centralne čistilne naprave CČN Črni Vrh (900 PE, iztok s ponikanjem), ki bo poleg
odpadnih vod iz doma čistila tudi odpadne komunalne vode iz naselja Črni vrh. Lokacija se nahaja
na območju 3. varstvenega pasu predloga za zaščito vodnih virov Trnovsko Banjške planote (ni
zavarovan z odlokom).
S SD OPN5 se načrtujejo nove stanovanjske površine, kar bi lahko pomenilo povečanje števila
gospodinjstev in prebivalcev Idrije, vendar se glede na trende spremembe skupnega števila
prebivalcev od leta 2008-2016 (št. prebivalcev je v tem obdobju nihalo med 11.890 in 12.000, SURS,
2019) veliko povečanje ne pričakuje. Za potrebe gospodarskih dejavnosti se bo poraba vode
povečala na račun porabe za kmetijsko proizvodnjo in mlekarstvo. S posodabljanjem vodovodnih
sistemov se bodo zmanjšale izgube v vodovodnem sistemu.
Energetska preskrba občine temelji individualni oskrbi s toplotno energijo (kurilno olje, trdna
goriva, UNP), oskrbi z utekočinjenim naftnim plinom (prenos in distribucija UNP v mestu Idrija)
in oskrbi z električno energijo (proizvodnja, prenos in distribucija električne energije) in
zagotavljanju ustreznih zalog nafte in njenih derivatov. Po načrtih koncesionarja in družbe Geoplin
d.o.o. je v bodoče predvidena povezava plinovodnega omrežja z zemeljskim plinom na Kalcah. Z
izvedbo plana se bo povečano povpraševanje po energetskih virih in izgradnji ustrezne
energetske infrastrukture.
Občina je v letu 2011 sprejela Lokalni energetski koncept (sicer v procesu prenove), v katerem je
zahtevano (Eco Consulting, 2010):
•

Območje občine Idrija je v splošnem v celoti predvideno za rabo obnovljivih virov energije
s poudarkom na izrabi lesne biomase. V okviru izrabe obnovljivih virov energije je možno
uporabiti še izkoriščanje geotermalne energije, sončne energije in kombinacijo le teh. Na
območju plinovoda je možna uporaba utekočinjenega naftnega plina oziroma
zemeljskega plina. Pri izdelavi daljinskih sistemov za oskrbo z energijo je potrebno
predvideti zahteve in način oskrbe objektov tako s toploto kot tudi s hladom. V primeru
ureditve pridobivanja energije iz lesne biomase, je potrebno zagotavljati nizke stopnje
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prahu in ostalih emisij v zraku, kar je predpisano z Uredbo o emisijah snovi v zrak iz malih
in srednjih kurilnih naprav (Ur.L. RS št. 37/2007 in 81/2007).
•

•

Na poslovnih in industrijskih območij naj se v bodoče pridobivanje toplote, hladu in
tehnološke pare izvaja s plinom (utekočinjeni ali zemeljski) in/ali z alternativnimi sistemi.
V primeru ureditve pridobivanja toplote iz lesne biomase, je potrebno zagotavljati nizke
stopnje prahu in ostalih emisij v zraku, kar je predpisano z Uredbo o emisijah snovi v zrak
iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.L. RS št. 37/2007 in 81/2007).
V stanovanjskih območjih, kjer se gradijo novi objekti, je obvezna uporaba alternativnih
sistemov oziroma obnovljivih virov energije, v kolikor na območju ni izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe s toploto ali plinom. V tem primeru se objekti
priključujejo na toplovodno/plinovodno omrežje. V primeru sanacije stanovanjskih
objektov oziroma zamenjave ogrevalnega sistema naj se prav tako uvajajo alternativni
sistemi za oskrbo s toplotno energijo.

Ob upoštevanju sprejetega LEK, lahko v prihodnje pričakujemo naraščanje deleža uporabe
zemeljskega plina in OVE ter prehod od individualnega ogrevanja k skupnemu. Z usmerjanjem v
učinkovitejšo rabo energije in rabo obnovljivih virov energije se bo zmanjšala specifična poraba
energije oziroma energetskih virov.

2.5 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN ODPADNE VODE TER
RAVNANJE Z NJIMI
Izvedba SD OPN 5 Idrija ne bo povzročila bistvenih sprememb v emisijah hrupa, emisijah v zrak
in emisijah odpadnih voda. Ključen dosežek na tem področju je bil narejen s s sprejetjem
naslednjih dokumentov,
•

sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta, ki usmerja občino v rabo obnovljivih virov
energije in večje energetske učinkovitosti,

•

sprejetjem Celostne prometne strategije, ki občino usmerja k trajnostnim načinom
mobilnosti.

•

sprejetjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki ureja
komunalne razmere in bo z njegova izvedba zmanjšala negativne vplive na vode,

Izvedba ukrepov, ki so predvideni v teh dokumentih bo prispevala k manjšim emisijam hrupa,
emisijam v zrak in k zmanjšanju posledic emisij odpadnih voda.
Predvideni posegi SD OPN5 Idrija ne bodo bistveno vplivali na nastalo količino odpadkov v Idriji.
V zvezi s tem so bolj pomembni ukrepi za zmanjšanje nastanka odpadkov.
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2.6 PRIČAKOVANI VPLIVI PLANA
V spodnji preglednici so našteti pričakovani vplivi izvedbe SD OPN5 Idrija z opredeljenimi
možnimi posledicami in podanimi opisi značaja vplivov ter verjetnost njihovega nastanka.
Preglednica 4: Pregled pričakovanih vplivov SD OPN5 Idrija
VRSTA VPLIVA

Zmanjšanje
območja obdelanih
kmetijskih zemljišč

Krčitev gozda

Povečana možnost
onesnaženja
podzemnih in
površinskih voda

MOŽNE POSLEDICE, ZNAČAJ VPLIVA, VERJETNOST VPLIVA
Možne posledice: Predvideni so novi posegi na kmetijska zemljišča. S posegi na
kmetijska zemljišča bodo ta izgubljena za kmetijsko pridelavo. Predvideva se tudi
spremembe iz drugih namenskih rab v kmetijsko rabo. Skupna površina
kmetijskih zemljišč se ne zmanjšuje.
Značaj vpliva: vpliv je neposreden in kumulativen, saj gre za pozidavo kmetijskih
zemljišč. Vpliv je trajen.
Verjetnost vpliva: do pozidave kmetijskih zemljišč bo zelo verjetno prišlo.
Možne posledice: S SD OPN so predvideni posegi v gozd, ki so usklajeni z
mnenje-dajalcem. Predvidene so tudi spremembe iz drugih namenskih rab
prostora v gozdne površine. Ni predvidenih posegov v varovalne gozdove in
gozdove posebnega pomena. Posledično je pričakovati le majhne vplive na gozd.
Značaj vpliva: vpliv bo neposreden, kumulativen in trajen a manj pomemben
Verjetnost vpliva: vpliv se bo zagotovo zgodil
Možne posledice: Nove dejavnosti v prostoru bodo pomenile povečanje količin
odpadnih komunalnih (širitve stanovanjskih območij in industrijskih voda (npr.
zaradi umeščanja mlekarne in objektov za kmetijsko proizvodnjo). S tem se lahko
poveča možnost za onesnaženje podzemnih in površinskih voda. Po drugi strani
se več stavbnih zemljišč spreminja nazaj v nestavbna, kar pomeni tudi potencialno
manjši vpliv na vode.
Značaj vpliva: vpliv, ki ga ima izliv onesnažil v vodotoke ali v ponikovalnice, je na
površinske ali podzemne vode neposreden, v primeru, da je onesnaženje večje
kot samočistilne sposobnosti je lahko tudi daljinski. Vpliv je lahko kratkoročen (v
primeru enkratnih dogodkov) oz. dolgoročen (zaradi dolgoročne prisotnosti v
prostoru) in kumulativen z obstoječimi viri onesnaževanja.
Verjetnost vpliva: Ob upoštevanju predpisov na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda je verjetnost nastanka pomembnih vplivov na podzemne in
površinske vode majhna.
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Posegi v vodna in
priobalna zemljišča
ter vodovarstvena
območja

Umeščanje novih
stavbnih zemljišč v
območje poplav

Možne posledice: Posegi v vodna in priobalna zemljišča niso predvideni. Občina
načrtuje manjše posege na območju VVO II na območju Zavratca (kaptažna vrtina
Zavratec). Vodni vir je bil leta 2000 ukinjen z Odlokom ter objavljen v uradnem
listu. V letu 2002, ko so vodni viri prešli v upravljanje države se vodni vir
pomotoma ni zbrisal iz uradnih grafičnih evidenc. Do sprejetja Uredbe velja
občinski Odlok. Tudi v predvideni novi uredbi se vodni vir Zavratec ne bo varoval.
Vas Zavratec ima zgrajen vodovod iz vodnega vira Pikajce v Občini Logatec,
upravlja pa ga Komunala Idrija.
S SD OPN 5 je predvidena sprememba namenske rabe iz SB v O v EUP ČV_8. Na
območju za domom za starejše BOR se trenutno nahaja mala komunalna čistilna
naprava za potrebe doma (350 PE), ki ne zagotavlja ustreznega čiščenja odpadnih
vod. Na tem območju je načrtovana izgradnja nove centralne čistilne naprave
CČN Črni Vrh (900 PE, iztok s ponikanjem), ki bo poleg odpadnih vod iz doma
čistila tudi odpadne komunalne vode iz naselja Črni vrh. Lokacija se nahaja na
območju 3. varstvenega pasu predloga za zaščito vodnih virov Trnovsko Banjške
planote (ni zavarovan z odlokom). Na območju predlaganih vodovarstvenih
območij za zaščito vodnih virov Trnovsko- Banjške planote, konkretno na
predlaganem območju VVO IIIb) se nahaja še nekaj drugih predlaganih
sprememb namenske rabe.
Značaj vpliva: neposreden, trajen in kumulativen
Verjetnost vpliva: majhna verjetnost
Možne posledice: Umeščanje novih stavbnih zemljišč v območje poplav lahko
privede k poslabšanju poplavne varnosti območja.
Značaj vpliva: Do poslabšanja poplavne varnosti lahko pride neposredno na
območju SD kot tudi na širšem območju ob poplavnih vodotokih, zaradi česar
ima vpliv značaj trajnega, neposrednega in daljinskega ter kumulativnega vpliva.
Verjetnost vpliva: Posegi so bili usklajeni z mnenje-dajalcem iz področja
upravljanja z vodami, za posege so bili predvideni dodatni podrobni prostorski
izvedbeni pogoji, zato je verjetnost za nastanek pomembnega vpliva majhna.
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Posegi v območja
habitatov in
območja ohranjanja
narave

Možne posledice: S SD OPN 5 so predvideni posegi v posebna varstvena območja
Natura 2000. Še vedno je načrtovana kolesarska povezava Most na Soči-Spodnja
Idrija, ki posega v Natura 2000 območje Idrijca s pritoki (SI3000230), prestavitev
trase na drugi breg je namreč sporna iz vidika upravljanja z vodami (potreben bi
bil poseg v vodno telo, trasa na konzolah). SD OPN 5 posega tudi v območje
daljinskega vpliva na Krajinski park Zgornja Idrijca, kjer se v okviru namenske rabe
ZD načrtuje ureditev vstopne točke v Krajinski park (parkirišče, postajališče za
avtodome, objekta za potrebe informacijske pisarne,..). V SD OPN5 je v POO
Trnovski gozd – Nanos (SI3000255) predvidedena izgradnja čistilnih naprav (ta
tudi v POO Jama v Globinah (SI3000081)) in ureditev kampov. V POO Trnovski
gozd – Nanos prihaja tudi do selitve proizvodnje sekancev, predvidena je
mlekarna. Omenjeni posegi lahko negativno vplivajo na stanje habitatov in vrst
preko poslabšanja lastnosti, zaradi katerih so bila opredeljena območja
ohranjanja narave , spremembe posebnih struktur, rabe in/ali naravnih procesov,
potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa, sprememba
krajinske slike oz. spremembe ekoloških razmer habitatov vrst oz. habitatnih tipov
kot posledica izgube življenjskega prostora, onesnaževanja in hrupa, spremembe
vodnega režima ter naravne dinamike vodotoka.
Značaj vpliva: vpliv je neposreden zaradi zmanjševanja obsega habitatov ter
spreminjanja ekoloških razmer. Vpliv je daljinski kot posledica spreminjanja
ekoloških razmer, ki se odražajo tudi oddaljeno od vira vpliva. Vpliv je tudi
kumulativen zaradi povezanih posegov.

Posegi v območja
enot kulturne
dediščine oz.
sprememba
lastnosti, vsebine ali
oblike enot kulturne
dediščine

Verjetnost vpliva: vpliv je zelo verjeten, saj se s SD OPN Idrija posega v
opredeljena območja ohranjanja narave.
Možne posledice:
Predvidene SD OPN v okviru posegov na območja kulturne dediščine
opredeljujejo primernejše podrobne namenske rabe, kar izboljšuje stanje
prostora in s tem tudi vpliv na kulturno dediščino.
Ob neprimerni izvedbi posegov na območjih kulturne dediščine je mogoče
poškodovanje ali celo uničenje varovanih lastnosti, vsebine ali oblike enot
kulturne dediščine ob neprimernem izvajanju posegov na območju enot kulturne
dediščine oz. na enotah samih. V OPN je določeno (51. člen), da je za poseg v
registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko
najdišče, v vplivno območje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega
spomenika, potrebno pridobiti soglasje službe, pristojne za varstvo kulturne
dediščine.
Značaj vpliva: vpliv je neposreden, saj pride ob neprimernem izvajanju posegov
do direktnega vpliva na varovane lastnosti. Trajanje vpliva je odvisno od posega,
v najslabšem primeru je trajen in lahko pomeni nepopravljivo škodo
Verjetnost vpliva: Ob doslednem spoštovanju področne zakonodaje in ob
upoštevanju kulturnovarstvenih soglasij, pomembnega vpliva ne bo.
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Posegi v že znana in
potencialna
območja
arheoloških ostalin
oz. poškodovanje
ali celo uničenje
potencialnih
arheoloških ostalin

Sprememba v
obsegu in
dostopnosti do
zelenih površin
(poslabšanje
bivalnih kakovosti)

Možne posledice:
Posegi na znana območja arheoloških ostalin niso predvideni, zato izvedba SD
OPN Idrija nanje ne bo imela vpliva. Možno je poškodovanje ali celo uničenje
potencialnih arheoloških ostalin ob gradnji objektov oz. izvajanju zemeljskih del.
Odkritje novih območij arheoloških najdišč.
Značaj vpliva: Vpliv je neposreden, saj pride ob neprimernem izvajanju zemeljskih
del do direktnega vpliva na potencialne arheološke ostaline. Vpliv je trajen, saj se
poškodovanih arheoloških ostalin ne da povrniti v prvotno stanje.
Verjetnost vpliva: Ob doslednem spoštovanju področne zakonodaje in prostorsko
izvedbenih pogojev, pomembnega vpliva ne bo.
Možne posledice:
S SD OPN 5 se predvideva spremembe večjih površin v Idriji iz ZD in delno ZS v
primarno rabo (K in G). Občina načrtuje spremembe predvsem zaradi strmega
terena, ker zemljišča niso v lasti Občine in ker na tem območju tudi nima in niti ni
imela namena urejati posebnih zelenih površin namenjenih rekreaciji. V
preteklosti je bilo to območje opredeljeno kot zelene površine iz vidika vizualnega
urejanja prostora. Dejanska raba prostora se po spremembi NRP ne bo
spremenila.
Iz ZP se v SK spreminja območje CV-22, kjer gre za črni opuščen kamnolom.
Občina želi izkoristiti interes lastnika za postavitev objekta; kot možnost sanacije
kamnoloma.
Občina obenem odpira nove zelene površine na območju vstopne točke v
Krajinski park Zgornja Idrijca in ohranja zelene rekreacijske površine, ki so
dejansko namenjene rekreaciji.
Glede na navedeno zgoraj in glede na dejstvo, da je na območju prisoten velik
obseg gozdnih in kmetijskih površin, vplivi v spremembi in obsegu dostopnosti
do zelenih površin ne bodo bistveni.
Značaj vpliva: vpliv je neposreden, trajen in kumulativen.
Verjetnost vpliva: s spremembo namenske rabe prostora bo do vplivov zagotovo
prišlo.
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Možne posledice: S SD OPN 5 se zmanjšujejo površine z določeno II. SPVH, kar
lahko pomeni poslabšanje varstva pred hrupom na teh območjih. Do spremembe
prihaja zaradi neustrezno določenih stopenj varstva pred hrupom v preteklem
obdobju, saj zaradi zatečenega stanja takšne stopnje varstva na teh območjih ni
mogoče zagotavljati. S SD OPN 5 se tako na predlog mnenjedajalca za varstvo
zdravja, predlaga zmanjšan obseg površin II. SPVH.
Povečana
obremenjenost
okolja s hrupom
zaradi sprememb
namenske rabe,
dolgoročno
zmanjševanje zaradi
ciljev in ukrepov
trajnostne
mobilnosti

S SD OPN 5 so predvidene širitve in nova območja namenjena gospodarskim in
proizvodnim dejavnostim, ki lahko predstavljajo pomemben vir hrupa.
Na drugi strani pa je akt dopolnjen s cilji in ukrepi, ki poudarjajo pomen trajnostne
mobilnosti, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo na obremenjevanje okolja s
hrupom, saj promet predstavlja glavni vir hrupa na območju občine Idrija.
Značaj vpliva: vpliv je neposreden, kumulativen in trajen, saj novi viri hrupa
povzročajo kumulativne vplive z že obstoječimi viri hrupa, gradnja objektov z
varovanimi prostori na s hrupom preobremenjenih območjih pa predstavlja
vzpostavljanje novih konfliktnih območij.

Vpliv na okolje
zaradi povečane
količine nastalih
odpadkov

Verjetnost vpliva: vzpostavljanje novih virov hrupa bo zanesljivo vplivalo na stanje
obremenjenosti s hrupom. Bo pa izvajanje ciljev in ukrepov trajnostne mobilnosti
generalno pripomoglo k izboljšanju stanja.
Možne posledice: Ob izvedbi SD OPN Idrija, bo zaradi gradnje objektov prišlo do
nastajanja gradbenih odpadkov, vključno z zemeljskimi izkopi, ki zaradi
značilnosti območja (prisotnost žgalniških ostankov) lahko predstavljajo tudi
nevarne odpadke.
Po izvedbi SD OPN bodo na območju nastajali komunalni odpadki in odpadki iz
industrije in kmetijstva.
Značaj vpliva: V primeru gradbenih odpadkov bo imela izvedba SD OPN Idrija
začasen, neposreden (v primeru predelave in uporabe odpadkov na mestu
nastanka) in/ali daljinski ter kumulativni vpliv (v primeru predelave ali odlaganja
na lokacijah izven občine Idrija) na okolje. Komunalni odpadki in odpadki iz
industrije in kmetijstva bodo nastajali trajno in bodo imeli daljinski in kumulativen
vpliv na okolje na mestu predelave oz. odlaganja.
Verjetnost vpliva: V primeru upoštevanja zakonskih predpisov glede ravnjanja z
odpadki, je verjetnost nastanka bistvenih negativnih vplivov na okolje majhna.
Bistvenega pomena za olajšanje ustreznega izvajanja ravnanja z odpadki v Idriji
je ureditev centra za ravnanje ali odlaganje nevarnih zemeljskih izkopov.
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Vpliv na podnebne
spremembe

Možne posledice: vpliv izvedbe SD OPN 5 na podnebne spremembe bo majhen,
gre za umeščanje objektov in dejavnosti, ki ne bodo bistveno prispevale k
povečevanju izpustov toplogrednih plinov in zmanjšale površine produktivnih
zemljišč.
Na drugi strani je akt dopolnjen s cilji in ukrepi, ki poudarjajo pomen trajnostne
mobilnosti, rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti kar
bo dolgoročno zmanjšalo emisije TGP.
Značaj vpliva: zaradi izvedbe SD OPN bo prišlo do majhnega, neposrednega
vpliva na podnebne spremembe, vpliv je kumulativen in trajen.
Verjetnost vpliva: vpliv se bo zagotovo zgodil.

Sprememba
ranljivosti na
podnebne
spremembe

Možne posledice: z izvedbo SD OPN 5 se lahko zgodi povečanje ranljivosti na
podnebne spremembe, zaradi novih posegov v poplavna območja, saj se s
podnebnimi spremembami ti naravni pojavi še intenzivirajo.
Značaj vpliva: zaradi izvedbe SD OPN bo prišlo do majhnega, neposrednega
vpliva na ranljivost na podnebne spremembe, vpliv je kumulativen in trajen.
Verjetnost vpliva: pomemben vpliv je možen, če ne bodo upoštevane zahteve iz
SD OPN, da gradnja novih objektov na poplavno ogroženih območjih ni
dovoljena do ugotovitve možnosti gradnje na osnovi razredov poplavne
nevarnosti, ki so določeni v hidrološko hidravlični študiji.

Obremenjevanje
okolja z
elektromagnetnim
sevanjem

Obremenjevanje
okolja s svetlobnim
onesnaževanjem

Poseganje v
območja večjega
tveganja za okolje
ali vzpostavitev
novih

Možne posledice: v okviru SD OPN 5 niso načrtovani novi posegi v varovalne
pasove daljnovodov. S SD OPN so predvideni izvzemi obstoječih stavbnih zemljišč
izven strnjenih naselij, ki posegajo v varovalne pasove daljnovodov. Dodatno
tekstualni del odloka prepoveduje gradnjo objektov v varovalnih pasovih
daljnovodov.
Značaj vpliva: vpliv bo pozitiven, neposreden in kumulativen.
Verjetnost vpliva: vpliv se bo zagotovo zgodil.
Možne posledice: V SD OPN 5 so sicer načrtovana nova območja, ki bi lahko
pomenila lokalno povečanje obremenjevanja okolja s svetlobnim
onesnaževanjem. Hkrati je v preteklih letih občina izvedla prenovo javne
razvetljave, ki je bistveno zmenjšala vplive na obremenjenost okolja s svetlobnim
onesnaževanjem.
Značaj vpliva: vpliv bo kumulativen in trajen.
Verjetnost vpliva: do vpliva bo verjetno prišlo. Če bodo posegi izvedeni v skladu
z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, vplivi na okolje zaradi
osvetljevanja ne bodo pomembnega značaja.
Možne posledice: v okviru SD OPN 5 ni načrtovanih posegov, ki bi pomenili
umestitev objektov z večjim ali manjšim tveganjem za okolje. Na območju SD
OPN 5 ni obstoječih objektov z večjim ali manjšim tveganjem za okolje.
Značaj vpliva: vpliva ne bo.
Verjetnost vpliva: vpliva ne bo.

2.7 STROKOVNE PODLAGE IN STOPNJA UPOŠTEVANJA
Za predmetni plan so bile pripravljene naslednje strokovne podlage:
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•

Analiza stavbnih zemljišč – problematika OPPNjev, Strokovne podlage za SD OPN,
Geomantika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak, s.p., junij 2016

•

Določitev novih stavbnih zemljišč na območjih podrobne namenske rabe A, SK, SP,
Strokovne podlage za SD OPN, Geomantika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak, s.p.,
oktober 2016

•

Feldbahn – Vmesna predstavitev Idejne zasnove ostankov železniške infrastrukture iz časa
1. svetovne vojne, Lovro Korenč, februar 2015

•

Karta plazišč v mestu Idrija (UNESCO BUFFER CONA A (core zone 1,2,3) (projekt Cherplan),
Geologija d.o.o. Idrija, september 2013

•

Lokalni energetski koncept, Eco Consulting, februar 2011

•

Ocena potencialov za izkoriščanje obnovljivih virov energije na območju občin Bovec,
Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija, ADESCO menedžment, investicije in marketing za
energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o., 2014

•

Poplavna nevarnost v občini Idrija – Idrijca, Nikova, Kanomljica (karte poplavne nevarnosti
in razredov poplavne nevarnosti), Hydrotech d.o.o., april 2014

•

Strokovna izhodišča za varstvo kulturne dediščine, Nova Gorica, januar 2013

•

Strokovne podlage Celovito proučevanje vodnega in obvodnega prostora za
zagotavljanje trajnostne rabe voda, V okviru EU projekta Usklajene aktivnosti za
upravljanje reke Soče, februar 2015

•

Strokovne podlage za komunalno in prostorsko presojo sMKČN v prenovi operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne čistilne vode v občini Idrija, Inštitut
za vode RS, december 2015

•

Strokovne podlage za OPN Občine Idrija – celostno ohranjanje dediščine, Populus
Prostorski inženiring d.o.o. in RI19+, raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja
do sodobnosti, oktober 2015

•

Strokovno gradivo za spremembe in dopolnitve določil OPN Idrije za EUP ID_33/1_IP,
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., november 2018

•

Strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju vodnega vira (Godovič, Dole, Ledine,
Spodnja Idrija, Idrijske Krnice, Vojsko, Lačna voda, Slanice , Kobalove planine, Čerinovše)
Geologija d.o.o. Idrija, oktober 2015

•

Strokovne podlage za umeščanje malih vetrnih elektrarn v prostor na območju občine
Idrija, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., januar 2017
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•

Umestitev državnega kolesarskega omrežja v prostor goriške razvojne regije, LOCUS
prostorske informacijske rešitve d.o.o., september 2015

•

Vstopna točka v KP Zgornja Idrijca, Idejna zasnova – utemeljitev, Geomantika, prostor in
arhitektura, Rafael Bizjak, s.p., september 2015

Strokovne podlage so bile upoštevane pri pripravi SD OPN 5.

2.8 1. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN ANALIZA
NJIHOVEGA UPOŠTEVANJA
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, št. 35012-2/2019-7, 2.4.2019
Mnenje je v dopolnjem osnutku SD OPN upoštevano.
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, št. 5-III-18/2-O-19/ACG, dne 7.2.2019
Mnenje je v dopolnjenem osnutku SD OPN upoštevano.
Ministrstvo za kulturo, št. 3501-12/2017/7, dne 10.4.2019
Mnenje je v dopolnjenem osnutku SD OPN upoštevano.
Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje, št. 350-71/2013-34, dne 23.1.2019
Mnenje je v dopolnjenem osnutku SD OPN upoštevano.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, št. 350-1/2019, dne 18.1.2019
Mnenje je v dopolnjenem osnutku SD OPN upoštevano.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 350-74/2006/77, dne 13.3.2019
Mnenje je v dopolnjenem osnutku SD OPN upoštevano.

3 STANJE OKOLJA
3.1 TLA
3.1.1

RELIEF, GEOLOŠKE IN PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI TAL

Površje občine se giblje v nadmorskih višinah od 300 m do 1200 m. Značilen je pester relief
(nadmorske višine, nakloni in ekspozicije) [1]:
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•

Čez osrednji del občine se v smeri sever-jug razteza dolina reke Idrijce. Dolina je ob
celotnem toku reke ozka (razširi le ob sotočju Nikove in Idrijce), s strmimi dolinskimi
pobočji.

•

Vzhodno od doline Idrijce se relief v pasu 300-800 metrov dvigne v Rovtarsko hribovje, ki
je ostanek nekdanjega ravnika in rečnih tras in med 600 in 850 m planotasti svet, kjer je
razvit osameli kras.

•

V severnem delu občine se zahodno od doline reke Idrijca nahaja hribovit svet s številnimi
vmesnimi grapami in strmimi pobočji z nadmorskimi višinami od 600 do 1100 metrov.

•

Manj preoblikovani ostanki nekdanjega ravnika so v južnem delu občine, zahodno od
doline Idrijce, do 1100 metrov visoko površje: Vojskarska planota, planotast svet okoli Krnic
in Šebrelj ter terase v Čekovniku. Tudi tu je razvit osameli kras.

•

V smeri severozahod-jugovzhod deli planotast svet dolina Kanomljice s številnimi
manjšimi pritoki. Dolina Kanomljice je z vseh strani obdana s strmimi pobočji, ki so
razrezana z vmesnimi grapami.

•

Južni del občine je strmo dvignjen nad dolino Idrijce in obsega od 650 do 750 metrov
visok kotanjasti svet Črnovrške planote s črnovrškim in zadloškim kraškim poljem. Za
območje Črnovrške planote je značilen globoki kras, s specifičnim vodnim režimom,
tipično morfologijo in razgibanimi sistemi podzemnih vodnih povezav.

Na območju občine so razvite različne vrste prsti. Na nepropustnih kamninah, med katerimi
prevladujejo permokarbonske in permske usedline, so kisle rjave prsti. Na krednih in jurskih
apnencih ter triasnih dolomitih Črnovrške planote so se razvile rahlo bazične rjave
pokarbonatne prsti in deloma še rendzine. Na slabše topni dolomitni podlagi je prst plitvejša
in navadno bolj kisla kot na apnencu. Rjave pokarbonatne prsti in rendzine so razširjene tudi
na strmejših pobočjih Idrijskega hribovja. V višjih legah ter po grebenih in strmejših pobočjih
so se razvili rankeji, plitva prst na kisli matični podlagi. V dolinah so nastale rjave obrečne prsti
z velikim deležem ilovice in gline [1].
Petstoletno rudarjenje v rudniku živega srebra Idrija je povzročilo veliko degradacijo okolja. Zaradi
rudarjenja so se poslabšale geomehanske razmere v širšem območju okrog rudišča. To se odraža
med drugim tudi v premikih terena, ki povzročajo poškodbe na objektih na celotnem vplivnem
območju rudnika. Prostorski premiki širšega območja glede na intenziteto in časovni razvoj niso
rušilni, so pa stalni in se počasi umirjajo [2].

3.1.2

ONESNAŽENOST TAL

Zaradi rudarjenja živega srebra so povišane koncentracije živega srebra tudi v prsteh. Raziskave
onesnaženosti prsti so pokazale, da vsebnost živega srebra v prsteh znaša v povprečju 8,6 mh
Hg/kh (vrednosti od 0,42 do 973 mg Hg/kg). Ocenjeno je, da na tretjini (17,4 km²) obravnavanega
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ozemlja vsebnosti v prsteh presegajo kritično dovoljeno vrednost (10 mg/kg). Slovensko povprečje
za vsebnost živega srebra v prsteh znaša 0,15 mh Hg/kg prsti [1].
Poleg z živim srebrom pa je območje Idrije, zaradi rudarjenja, prekomerno onesnaženo tudi z
radonom. Meritve so pokazale, da so v haldah (nasipih – odlagališčih žgalniških ostankov)
koncentracije radona do 20 krat višje kot običajno v zemlji [2].
Okoljski problem predstavlja tudi razširjenost rudniških žgalniških ostankov na odlagališčih
žgalniških ostankov, ki se nahajajo na mestih nekdanjih žgalnic ali jaškov in na obsežnih pozidanih
predeli v Idriji, Sp. Idriji in Cerknem. Posebno velika območja nasutja se nahajajo v Idriji (npr.
celotno območje Lenštata). Opozoriti je treba, da so v preteklih desetletjih večino na novo
asfaltiranih cest podsuli z rudniškimi žgalniškimi ostanki [3]. Žgalniški ostanki so prisotni tudi kot
nasutja pod mnogimi asfaltiranimi cestami.
Možni drugi viri onesnaževanja tal so še promet in soljenje cest ter kmetijstvo (kot posledica
gnojenja in zaščite rastlin).

Predvideva se lahko, da je vir onesnaženja prsti v ekstenzivno

živinorejo usmerjeno kmetijstvo zaradi gnojenja in uporabo zaščitnih sredstev za rastline. Na
območju občine ni industrije, ki bi onesnaževala prsti s težkimi kovinami, zato ta vrsta onesnaženja
ni problematična. Promet pomeni linijsko onesnaževanja z vozili, ki pa je odvisno od vrste in
gostote prometa [1].

3.1.3

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Na območju občine Idrija je glede na veljavno namensko rabo tal 2.786,27 ha najboljših kmetijskih
zemljišč in 2.512,91 ha drugih kmetijskih zemljišč [4]. Po dejanski rabi tal je v občini 87,99 ha njiv,
kar znaša slabih 75 m2 njiv na prebivalca [4, Napaka! Zaznamek ni definiran.].

3.2 VODE
3.2.1

POVRŠINSKE VODE

V občini Idrija so kot vodna zemljišča določeni vodotoki Idrijce, Nikove, Kanomljice in Belce [4].
Drugi pomembnejši vodotoki so še Črni potok, Belca, Jezernica (teče iz Divjega jezera v Idrijco in
je najkrajša slovenska reka), Zala, Ljubevščica, Zaspana grapa, rudnik – kanal, Rupčarjeva grapa,
Šolska grapa in Peklenska grapa. Vsi vodotoki imajo tok v ozkih dolinah in grapah, le dolina Idrijce
se na nekaj mestih razširi. Idrijca je najmočnejši pritok Soče in ima dežno-snežni režim (visoka
voda jeseni, nizka voda poleti), z večjo ekološko občutljivostjo med majem in oktobrom [5]. Med
celinske vode spadata Divje jezero in Šebalk [4]. Vse površinske vode v porečju Idrijce so izrazito
hudourniškega značaja. Srednji srednji letni pretok v Podroteji znaša 8,1, v Hotešku pa 22,2 m3/s
[6].
Na območju občine sta opredeljeni dve vodni telesi površinskih voda: VT Idrijca povirje –
Podroteja - SI62VT13 in VT Idrijca Podroteja - sotočje z Bačo - SI62VT70. Obe imata dobro
kemijsko stanje (pri čemer je kemijsko stanje za parameter živo srebro ocenjeno kot slabo) in
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dobro ekološko stanje (modul trofičnost: zelo dobro, modul saprobnost: dobro (za SI62VT13)/zelo
dobro (za SI62VT70), onesnaženje s posebnimi onesnaževali: zelo dobro, modul hidromorfološka
spremenjenost/splošna degradiranost: dobro (za SI62VT70)/zelo dobro (za SI62VT13)) [7,8].
Pomembne obremenitve na stanje vodnega telesa površinske vode predstavljajo komunalne
odpadne vode, ki povzročajo predvsem onesnaževanje s hranili, v VT SI62VT13 pa tudi organsko
onesnaženje.
Za Idrijco je značilno onesnaženje z živim srebrom zaradu atmosferske depozicije, spiranja
kontaminirane prsti vzdolž reke in erozije žgalniških ostankov rude ter jalovine. Vsebnosti živega
srebra so povišane tudi v rečnih sedimentih Idrijc ein soče, ki je posledica vsipavanja žgalniških
ostankov v strugo v času delovanja rudnika. Gosar in sodelavci so ugotovili, da sediment v
zgornjem toku Idrijce vsebuje 2 mg Hg/kg. V območju med Idrijo in Spodnjo Idrijo vsebuje od
100 do 1000 mg Hg/kg. Sediment nizvodno od Spodnje Idrije vsebuje od 5 do 680 mg Hg/kg.
Primerjava s svetovnimi podatki kaže, da sodi Idrijca med najbolj obremenjena reke z živim
srebrom na svetu [1].

3.2.2 PODZEMNE VODE
Območje občine v večjem delu posega na vodno telo Goriška brda in trnovsko - banjška planota
(šifra vodnega telesa SIVTPODV6021). Na vzhodu območje občine delno posega v vodno telo
podzemne vode Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje, SIVTPODV1007. Kemijsko in
količinsko stanje podzemne vode obeh vodnih teles sta ocenjena dobro [9].
Hriboviti predel, ki obsega Rovtarsko hribovje z Ledinsko, Vrsniško, Dolsko in Zavraško planoto,
Vojskarsko in Krsniško planoto ter Črnovrško planoto z območjem Godoviča, je zakrasel. To je
kraško območje s številnimi točkovnimi ponori kratkih in neizrazitih površinskih tokov v podzemlje
ter podzemnim pretakanjem voda. Podzemne akumulacije na kraškem območju predstavljajo
stalen pomemben vodni vir. Šibka točka kraških vodonosnikov je velika stopnja ranljivosti.
Samočistilne sposobnosti voda so zaradi hitrega in razpršenega ponora v podzemlje, brez čiščenja
in razgradnje v površinski odeji, zelo zmanjšane.
Občina Idrija je z Odlokom o varstvu pitne vode Uradni list SRS, št. 25/89, 19/90, 19/91, 56/93,
32/96 določila naslednja varstvena območja: Lačna voda, Čerinovše, Lepejžarca, Mokraška grapa,
Gačnik (vodovod Vojsko), Idrijske krnice, Svetik Sp. Idrija, Belca, Kobalove planine, Gore-Dole,
Ledine, Slanice -Idrija, Črni Vrh, Zavratec. Varstvena območja so razdeljena na 5 varstvenih pasov
[10].
V pripravi je predlog za zaščito vodnih virov Trnovsko Banjše planote, ki še ni podprt z odlokom,
je pa zaradi ranljivosti podzemnih voda in virov Trnovsko Banjše planite, Nanosa in Hrušice treba
upoštevati predlagane varstvene pasove in umeščati dejavnosti na območja najmanjše ranljivosti
[11].
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3.2.3 POPLAVE
V občini Idrija so značilne katastrofalne poplave na Idrijci in pritoku Kanomljica. Problematična je
predvsem poplavna varnost poselitvenega območja Idrije, Spodnje Idrije, Srednje in Spodnje
Kanomlje. Visoke kraške vode poplavijo tudi dele Zadloga, Črnega Vrha in Predgriž [4].

3.2.4 OSKRBA S PITNO VODO IN RAVNANJE Z ODPADNIMI
VODAMI
3.2.4.1.

OSKRBA S PITNO VODO

Idrijska komunala upravlja 13 vodooskrbnih sistemov in po njih oskrbuje z vodo 9.779 prebivalcev
(stanje 2015). Vodovodni sistem je zgrajen na območjih Idrije, Spodnje Idrije, Mokraške vasi,
Mandžurije, Godoviča, Zavratca, Ledin, Črnega Vrha nad Idrijo, Vojskega, Gor in Dol. Pet sistemov
oskrbuje več kot 500 ljudi, 8 med 10 in 500, drugi pa manj. Vodovodno infrastrukturo sestavlja
201 km primarnih in sekundarnih vodovodov [6].
V letu 2012 je bil glavni vir pitne vode za Idrijo - izvir Podroteja, ki je bil zaradi kraškega terena
zelo občutljiv na onesnaženje in je bil leta 2013 izključen iz vodooskrbe mesta Idrija. Glavni vodni
vir za idrijski vodovod od takrat predstavlja vodni viri iz Idrijske Bele [12].
Glede na strateški del OPN Idrija se obstoječe vodovodno omrežje dogradi in obnovi tako, da
bodo vsa območja oskrbljena s pitno vodo, vodovodno omrežje pa mora zagotoviti tudi ustrezne
količine vode za varstvo pred požarom. Sistem oskrbe z vodo se napaja iz črpališč na območju
občine Logatec (Pikalce, Pod Storom) na Medvedjem Brdu, načrtovana pa je povezava z
vodovodnima sistemoma Dole – Idrija in Črni Vrh, kar bo bistveno izboljšalo raven oskrbe. Iz
vodovodnega sistema se izvede povezavo do naselij Brda in Log. Vsi objekti morajo biti priključeni
na javno vodovodno omrežje, izjemoma se lahko dopusti uporabo individualnih sistemov za
oskrbo v skladu s področno zakonodajo [4].
V letu 2018 je bilo od 91 vzorcev pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov odvzetih za
mikrobiološke analize 78 (86 %) povsem skladnih z zahtevami Pravilnika, v 13 vzorcih pa je vsaj
eden od parametrov, ki se redno ali občasno spremljajo pri mikrobioloških analizah, presegal
mejno vrednost (v 5 vzorcih je bila ugotovljena prisotnost bakterij, ki zrastejo pri 22 C/37 C in so
v vodi prisotne kot naravna flora in ne ogrožajo zdravja ljudi, v 9 vzorcih so bile ugotovljene
koliformne bakterije, ki nakazujejo na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih
snovi v okolju, v 7 vzorcih so bile ugotovljene bakterije fekalnega izvora) [13].
V letu 2018 je bilo na vseh vodooskrbnih sistemih v Občini Idrija izvedenih tudi 57 fizikalno
kemijskih analiz, od tega sedem obsežnejših, ki so vključevale tudi ugotavljanje prisotnosti težkih
kovin, pesticidov, mineralnih olj, trihalometanov (THM) in policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
55 vzorcev (96 %) je bilo povsem skladnih z zahtevami Pravilnika. V dveh vzorcih pa so bile
ugotovljene neskladnosti (presežena koncentracija mangana v 1 vzorcu, presežena koncentracija
svinca v drugem vzorcu) [13].
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Iz zajetij in vrtin je bilo v letu 2018 odvzetih 17 vzorcev surove vode za mikrobiološke analize. Od
mikrobioloških je bilo neskladnih 15 vzorcev, kar predstavlja 88 % vseh analiziranih vzorcev.
Fekalne bakterije so prisotne v 33 % odvzetih vzorcev. Surove vode brez dodatne obdelave
(filtriranja, obsevanja z UV, kloriranja) v vseh pogojih niso ustrezne za oskrbo s pitno vodo: pri
izvirih že najmanjše vremenske in okoljske spremembe močno povišajo motnost in poslabšajo
kakovost vode. Z zahtevami Pravilnika so povsem skladne surove vode iz vrtin, v gravitacijskih
vodnih virih pa so najpogosteje dokazane koliformne bakterije, ki so sicer množično prisotne pri
razkroju organskih snovi v okolju [13].
Na območju Občine prevladuje porozni kraški teren, kar pomeni, da se voda s površja zelo hitro
izpira v tla, njena samočistilna sposobnost pa se zaradi tega precej zmanjša. Ker je neobdelana
voda zdravstveno neustrezna, jo je potrebno pred uporabo obdelati, največkrat ji je dodana
klorova raztopina [13].
Gospodinjstva v občini Idrija so v letu 2017 porabila 368.569 m 3 pitne vode, ustanove
(izobraževalne ustanove, muzeji, domovi upokojencev,...) 48.228 m3, industrijski porabniki pa
112.333 m3 pitne vode. Skupno je bilo v občini Idrija v letu 2017 torej porabljenih pribl. 529.130 m3
pitne vode. Povprečna poraba v gospodinjstvu je v letu 2017 znašala 38 m3/osebo/leto oz. 104
l/osebo/dan [14].

3.2.4.2.

RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

Danes v občini Idrija delujejo štirje kanalizacijski sistemi za odvajanje komunalnih odpadnih vod;
v Idriji, Spodnji Idriji, Mokraški vasi in Godoviču; in štiri čistilne naprave: v Idriji (9000 PE), Spodnji
Idriji (2000 PE), Mokraški vasi (100 PE) in v Godoviču (500 PE). Na čistilne naprave v Idriji, Spodnji
Idriji in Godoviču se odvaja tudi del industrijske odpadne vode, vendar količine predstavljajo manj
kot 1 % vse odpadne vode [15].
Očiščena odpadna voda iz čistilnih naprav Idrija, Spodnja Idrija in Mokraška vas se odvaja v reko
Idrijco. Za očiščeno odpadno vodo iz čistilne naprave Godovič je urejeno ponikanje v tla [15].
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa v Občini Idrija
naslednja območja aglomeracij, kjer je izgradnja kanalizacijskih sistemov obvezna v naslednjih
naseljih [15]:
-

Idrija,

-

Spodnja Idrija z Mokraško vasjo,

-

Godovič,

-

Črni Vrh,

-

Spodnja Kanomlja.

Od skupno 1798 objektov v aglomeracijah Idrija, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh, Spodnja
Kanomlja in Srednja Kanomlja, je na kanalizacijo in ČN priključeno 1180 objektov (65,6%) [15].
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Na celotnem območju občine Idrija je zavedenih 1187 objektov s 3664 PE, ki nimajo urejenega
odvajanja odpadnih vod v javno kanalizacijo in bi ga morali do konca leta 2015 oz. 2017 urediti z
izgradnjo nepretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Za 260 objektov oz. 856 PE
je mogoče urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v sosedske MKČN, kjer
posamezna MKČN zbira in čisti odpadno vodo iz najmanj 4 objektov.

Občina Idrija je s prenovo operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v občini Idrija določila nova območja javnega kanalizacijskega omrežja na način sosedskih malih
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN), ki se praviloma nahajajo izven aglomeracije.
Izvedbo gradnje MKČN pogojujejo naravne danosti terena ter tehnično ekonomska upravičenost
izgradnje. OPOČKOV predvideva izgradnjo MKČN v naslednjih naseljih ali njihovih delih [15]:
-

Črni Vrh nad Idrijo,

-

Godovič – Log,

-

Gorenji Vrsnik,

-

Govejk,

-

Korita,

-

Ledine,

-

Ledinske Krnice,

-

Kovačev Rovt,

-

Ledinsko Razpotje,

-

Spodnji Vrsnik,

-

Srednja Kanomlja,

-

Vojsko,

-

Zadlog,

-

Zavratec,

-

Idrijska Bela.

Vsi objekti, ki se nahajajo v vplivnem območju javnih kanalizacijskih sistemov, morajo biti
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, razen če priključitev v skladu z mnenjem pristojnega
občinskega organa ni možna (fizične prepreke – npr. vodotok, strma brežina itd.) [15].
Za vsa ostala naselja (kjer ni načrtovanih kanalizacijskih sistemov) se dovoli uporaba individualnih
sistemov, kot so nepropustne greznice, male ČN itd., pri čemer je treba vse take objekte
evidentirati, izvajalec javne službe pa mora zagotavljati monitoring ter sprejem blata in gošč v
centralno čistilno napravo Idrija [15].

3.3 NARAVA
Na območju občine Idrija so naslednja pomembnejša območja ohranjanja narave:
-

zavarovana območja: - Krajinski park Zgornja Idrijca, znotraj katerega je več posameznih

varovanih območij; naravni rezervat Bukov vrh, naravni spomeniki Bedrova grapa, Divje jezero,
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Jama nad Kobilo, Kramaršca, Suha Idrijca in vrtači pod Petelinovim vrhom; naravni spomenik Kačja
smreka, naravni spomeniki v Gorenji Kanomlji: Izvir v bližini Šinkovčeve žage in jama nad izvirom,
Ponor s sotesko v Klamah, Slap na Klavžarici, Studenčkova jama, naravni spomenik Govškarca,
naravni spomenik Jelenk, naravni spomenik Habečkovo brezno, naravni spomenik Ukovnik. Za
zavarovanje je predlagan regijski park Trnovski gozd;
-

ekološko pomembna območja: Divje jezero, Idrijca s pritoki, Jelenk, Kendove robe,

osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Studenec pod Vojskarsko planoto, Trebuša,
Trnovski gozd in Nanos, Zgornja Idrijca ter jame: Jama na Pucovem kuclu, Jama pod Lešetnicami,
Jama v Globinah,Ukovnik (jama);
-

posebna varstvena območja (Natura 2000): Idrijca s pritoki, Jelenk, Kendove robe,

Studenec izvir - izliv v Kanomljico (pod Vojskarsko planoto), Trnovski gozd, Trnovski gozd – Nanos
ter jam:; Jama na Pucovem Kuclu, Jama pod Lešetnicami, Jama v Globinah, Ukovnik;
-

naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena: Pojavljajo se številne zvrsti naravnih

vrednot: površinske in podzemeljske geomorfološke, geološke, hidrološke, botanične, zoološke,
ekosistemske in drevesne naravne vrednote. Površinsko večje naravne vrednote so: Idrijca s
pritoki, Javornik, Kanji Dol, Kanomeljsko trojno tektonsko okno, Kanomljica s pritoki, Dolina
Klavžarice, Spodnje Lome – Podjesen – kras, Strug, Strug – tektonsko okno. Na območju je tudi
večje število zavarovanih jam in brezen;
-

območja pričakovanih naravnih vrednot – geoloških in geomorfoloških naravnih pojavov:

Idrijska prelomna cona, Karbonati in Visoki kras.
Stanje nekaterih kvalifikacijskih vrst, habitatnih tipov in območij ohranjanja narave je v
neugodnem do slabem stanju z obstoječimi pritiski in grožnjami nanje.

3.4 KULTURNA DEDIŠČINA
Občina Idrija ima bogato kulturno dediščino, predvsem zaradi dolgoletne tradicije rudarjenja in
delovanja rudnika živega srebra v Idriji ter z njim povezanega načina življenja. Mesto Idrija je
pomembno spomeniško območje in je od leta 2012 vpisano na UNESCOv seznam svetovne
dediščine. Z opustitvijo rudarjenja je velik del območja rudnika živega srebra potrebno sanirati in
tako omogočiti razvoj, predvsem poselitve na saniranem območju (Idrija). Objekti in naprave iz
obdobja rudarjenja se ohranjajo kot tehniška dediščina in vključujejo v razvoj poselitve [6].
Kulturna dediščina v občini Idrija obsega 292 enot, vpisanih v Register nepremične kulturne
dediščine, klasificirane so po posameznih kategorijah. Na območju občine je 10 enot arheološke
dediščine, 123 enot profane stavbne dediščine, 84 enot sakralne stavbne dediščine, 1 enota
sakralno profane stavbne dediščine, 69 enot memorialne dediščine, 1 enota vrtno-arhitekturne
dediščine, 4 enote naselbinske dediščine. Od teh 292 enot, ki so vpisane v Register, jih ima 14
status spomenika državnega pomena, 51 enot pa status spomenika lokalnega pomena [6].
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3.5 KRAJINA
Za območje občine Idrija je značilen stik dveh velikih naravnogeografskih regiji – Alpskega in
Dinarskega sveta, kar se odraža v krajinski pestrosti in najrazličnejših naravnih in ustvarjenih
prvinah. Bogata kulturna in naravna dediščina pripomoreta k prepoznavnosti tega območja.
Velika kakovost krajine izvira tudi iz dejstva, da relativno veliko ljudi še živi razpršeno po prostoru,
tudi po hribovitih in planotastih delih občine in tako ohranja tipičen vzorec poselitve ter
kakovostno kulturno krajino [4].
Posebna kulturna in simbolna prepoznavnost določenega območja temelji na prisotnosti in
gostoti prvin prepoznavnosti in izjemnosti. V občini Idrija so naslednja posebna območja
prepoznavnosti [4]:
a. Območja svetovne prepoznavnosti (Seznam svetovne dediščine Unesco)
-

Dediščina Živega srebra – dediščina rudnika in rudarjenja: živosrebrovo rudišče, podzemni

rovi in jaški, vhodne stavbe, skladišče živega srebra in žita, upravne stavbe, topilnica, stanovanjske
hiše, šolske zgradbe, cerkve, nesnovna dediščina kot del načina življenja idrijskega rudarja, poti,
po katerih se je živo srebro tovorilo
ab. Območja nacionalne prepoznavnosti
-

Območje Idrije - tehniška dediščina (rudnik, tehniški muzej), avtohtona stavbna dediščina,

ohranjanje tradicije (čipke), kulinarika ter druga kulturna dediščina.
bc. Območja regionalne prepoznavnosti
-

Zgornja Idrijca (KP) - tehnična kulturna dediščine (klavže, Rake, itd.), naravni spomenik

Divje jezero, izredna naravna ohranjenost;
-

Trnovski gozd (predlagani RP) - velike ohranjene strnjene gozdne površine.

cd. Območja lokalne prepoznavnosti
-

Ledinska planota - kraška planota na meji med predalpskim in kraškim svetom, razgiban

svet, s slemen panoramski razgledi na vse strani. Na območju je več prvin naravne (jame, ponikve,
kraški pojavi) in kulturne dediščine (vas Ledine, arheološka območja, domačije, cerkvi, šola,
znamenja) ter značilnih elementov kulturne krajine (visokodebelni sadovnjaki ob naseljih in na
pobočjih, njive in vrtički v vrtačah, kozolci, znamenja z drevesi v odprti kmetijski krajini).
-

Črnovrška planota - visoka kraška planota s suhimi kraškimi polji in uvalami. Na območju

je več prvin naravne (jame, ponikve, brezna, vrtače, kraški pojavi) in kulturne dediščine (gručasto
naselje Črni Vrh, več domačij, hiš, cerkev, kapele, znamenja, križi) in značilnih elementov kulturne
krajine (kmetijska krajina v suhih dolinah obdana z gozdom (pašniki, travniki, vrtače, brezna).
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-

Vojskarska planota - visoka kraška planota z menjavanjem kraškega in nekraškega sveta.

Na območju je več prvin naravne in kulturne dediščine (arheološko območje, več domačij, hiš,
šola, klavže, cerkev, znamenja, partizanska bolnišnica, tiskarna, partizansko pokopališče) in
značilnih elementov kulturne krajine (kmetijska krajina na planotah obdana z gozdom, kmetijska
krajina na pobočjih in slemenih obdana z gozdom – celek).

3.6 KAKOVOST ZRAKA
Na območju občine Idrija ni stalnega merilnega mesta za kakovost zraka. V okviru meritev
kakovosti zraka (s strani ARSO) so bile v prvi polovici 2010 na območjih, kjer ni stalnih avtomatskih
postaj opravljene »občasne« meritve z ekološko-meteorološko mobilno postajo – slednja je bila
locirana v bližini komunalnega podjetja v Idriji [16].
Koncentracije NO2 in skupnih dušikovih oksidov NOx so bile v primerjavi z ostalimi obravnavanimi
postajami najnižje. Najvišja urna koncentracija NO2 je bila pod spodnjim ocenjevalnim pragom
(SOP) za zaščito zdravja. Maksimum izmerjenih koncentracij v jutranjih in večernih urah ter precej
višje vrednosti ob delavnikih kot ob koncu tedna kažejo na pomemben doprinos oz. vpliv prometa
[16].
Koncentracije delcev PM10 so bile merjene v okviru občasnih meritev kakovosti zraka v prvi
polovici leta 2010. Izmerjene vrednosti so bile (ob upoštevanju korekcijskega faktorja) na ravni
večine drugih merilnih mest. Višje so bile ob delovnih dnevih, kar kaže na vpliv (emisije) prometa,
pa tudi tistih industrijskih objektov, ki ob koncih tedna ne obratujejo [16].
Koncentracije ozona (O3) so bile merjene v okviru občasnih meritev kakovosti zraka v prvi polovici
leta 2010. V času opravljanja meritev koncentracije O3 niso presegle opozorilne vrednosti in so
bile na ravni drugih merilnih mest [16].
V zadnjih letih meritve kakovosti zraka niso bile več izvedene.
V občini je imel v preteklosti največji vpliv na kakovost okoljskih elementov (tudi na zrak) Rudnik
živega srebra. Z zmanjševanjem proizvodnje so se posledično manjšale koncentracije v zraku,
po prenehanju pa se je stanje še izboljšalo. Kljub temu so koncentracije živega srebra v zraku v
Idriji še vedno nekoliko nad slovenskim povprečjem [6].
Pilotne raziskave, ki jih je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja opravil Inštitut Jožef Stefan, so
pokazale, da se v Idriji pojavljajo visoke koncentracije radona (občasno tudi do 100 Bq/ m3). Zelo
visoke koncentracije so tudi v hišah starejše gradnje in v kletnih prostorih stavb, ki stojijo na
območjih rudniških hald, kjer so odloženi skrilavci z živosrebrno rudo in jim je primešan tudi uran
[6].
Glavne gonilne sile, ki vplivajo na kvaliteto zraka na območju občine Idrija so poselitev –
individualna (mala) kurišča, promet, industrija in na ne zanemarljivi ravni še vedno Rudnik živega
srebra Idrija – kot ostanek pretekle dejavnosti [6]. Na območju občine Idrija je bilo v letu 2018
enajst podjetij, ki so zavezanci za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih
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virov onesnaževanja [17]. Ne glede na to, da je območje z različnih vidikov industrijsko zelo razvito,
pa industrija z emisijami v zrak ne predstavlja pomembnejše gonilne sile obremenjevanja zraka
[6].
Pomembnejši vpliv na kakovost zraka imajo posebej v hladnem delu leta (kurilna sezona) emisije
iz individualnih (malih) kurišč, saj jih približno polovica kot gorivo uporablja drva (prašni delci,
SO2) [6]. Raba energentov po porabnikih v letu 2009 so prikazani v preglednici spodaj [27].
Preglednica 5: Raba energentov po porabnikih v letu 2009
Zemeljski plin
ELKO (l) UNP (l)
les (m3 )
EE (kWh) (Sm3)
INDIVIDUALNO OGREVANA STANOVANJA
Energent 1.916.321 599.207
17.362
2.480.717
0
MWh
19.163
4.135
31.252
2.481
0
%

33,60%

7,25%

Energent
MWh

183.701
1.837

1.637.025
11.295

%

13,99%

86,01%

Energent 2.827.183
MWh
28.272
%

91,70%

54,80%
4,35%
PODJETJA
0
0

0
0

0,00%
0,00%
JAVNE STAVBE

Drugi viri SKUPAJ
0
0

0,00%

0,00%

0
0

0
0

0,00%

0,00%

313.039
2.160

0
0

0
0

0
0

0
0

7,01%

0,0%

0,00%

0,00%

0,00%

57.030

13.132*

30.432

VSI PORABNIKI
Energent 4.927.205 2.549.271
MWh
49.272
17.590
%

48,98%

17,49%

17.362
31.252

2.480.717
2.481

0
0

0
0

31,07%

2,47%

0,00%

0,00%

100.595

V letu 2009 je bilo ocenjeno, da se večina stanovanj v občini ogreva individualno (89%), 5% ni
ogrevanih, 6% pa se ogreva iz skupnih kotlovnic [27]. Pričakovati je postopno izboljšanje stanja
na tem področju, saj je bil v letu 2018 odprt distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo s plinom
oskrboval cca. 1.200 odjemalcev na področjih naselij Godovič, Idrija in Spodnja Idrija [18]. V letu
2019 (stanje 30.6.) je bilo izvedenih 485 priključkov, od tega jih je bilo 66 aktivnih. Poraba
zemeljskega plina je v letu 2019 znašala 2,4 mio Nm3/leto [19].
Kljub dejstvu, da so se izpusti glavnih onesnaževal zraka iz prometa na slovenski ravni v zadnjem
desetletju zmanjšali, ostaja zlasti cestni promet eden najpomembnejših virov onesnaževanja zraka
in je eden glavnih povzročiteljev izpustov snovi, ki so vzrok za zakisljevanje, nastanek prizemnega
ozona in delcev. Nekaj podobnega velja tudi za območje občine Idrija, še posebej za naselja,
locirana ob najbolj obremenjenih prometnicah [6].
V preglednici spodaj so razvidni podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP) na
odsekih državnih cest, ki potekajo po območju občine Idrija. Iz navedenih podatkov je mogoče
razbrati, da je prrometno najbolj obremenjena glavna cesta G2 102 na odsekih Spodnja Idrija in
Spodnja Idrija Godovič [20].
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Preglednica 6: Prometne obremenitve državnih cest v občini Idrija [29]
Oznaka in odsek ceste

Števno

PLDP

PLDP

PLDP

mesto

2017

2016

2015

G2 102 ŽELIN - SP. IDRIJA(MAROF)

Otalež

2.584

2.477

2413

G2 102 SPODNJA IDRIJA

/

5.950

5.900

5.800

G2 102 SP. IDRIJA - GODOVIČ

Idrija

4.394

4.360

4.236

/

/

2.357

G2 102 IDRIJA MESTO
G2 102 GODOVIČ - KALCE

Hotedršica

4.213

4.051

3.875

R1 2017 GODOVIČ – ČRNI VRH

Godovič

1.760

1.764

1.746

R1 207 ČRNI VRH - COL

/

1.400

1390

1.370

D.TREBUŠA - SP.IDRIJA

Dolenja

140

140

140

Trebuša

Za zmanjševanje vplivov prometa na kakovost zraka je pomembno spodbujanje razvoja trajnostne
mobilnosti, kot je npr. javni promet, okoljske cone (umirjanje oz. prepovedi prometa), polnilnice
za električna vozila, dolžina kolesarske poti v naseljih in med njimi. Stopnja razvitosti trajnostne
mobilnosti v občini je razvidna iz spodnje preglednice:
Preglednica 7: Kazalniki razvitosti trajnostne mobilnosti

Javni promet

Mestni
avtobus:
Idrija-Sp.Idrija–IdrijaPodroteja-Idrija [21]
Avtobusna linija: Cerkno-Idrija-GodovičVrhnika-Ljubljana [22]

Število okoljskih con (umirjanje oz. prepoved
prometa)
8 – Idrija
2 – Spodnja Idrija
2 – Godovič
1 – Črni Vrh
[23]
Število polnilnic za električna vozila
4 [24]
Dolžina kolesarskih poti
14,3 km [4]

V občini Idrija ne deluje noben upravljavec naprave z dovoljenjem za izpuščanje toplogrednih
plinov [25]. Občina Idrija je ena izmed občin podpisnic Konvencije županov za zmanjšanje emisij
TGP. Dejansko je občina ena izmed najbolj ambicioznih podpisnic te konvencije, saj si je že leta
2015, kot ena prvih občin v Evropi, zavezala k zmanjšanju emisij za 40% do leta 2030 [26]. K
emisijam toplogrednih plinov v občini prispeva energetska poraba v gospodinjstvih, javnem
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sektorju, podjetjih in v prometu, vendar so podatki o teh emisijah neceloviti in že nekoliko
zastareli. Občina je namreč veljavni lokalni energetski načrt sprejela v letu 2011 [27], v pripravi je
prenova tega dokumenta.
Na kakovost življenja lahko v določeni meri vplivajo tudi viri pomembnih vonjav, npr. kmetijski
objekti kot so bioplinarne, kompostarne, objekti za rejo živali pa tudi čistilne naprave. Evidence
virov pomembnih emisij vonjav v občini Idrija ni. Potencialni vir pomembnih vonjav predstavljajo
območja za kmetijsko proizvodnjo in območja za okoljsko infrastrukturo (O). Glede na veljavno
namensko rabo prostora je število teh območij v občini naslednje:
Preglednica 8: Potencialna območja pomembnejših virov vonjav [4]

Namenska raba prostora
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
O – okoljska infrastruktura

Št. območij občini
7
5

3.7 PODNEBJE IN RANLJIVOST NA PODNEBNE SPREMEMBE
Glede na podatke o večjih nesrečah v Sloveniji po letih in statistiko dogodkov [28] se na območju
občine pojavljajo predvsem močna neurja in veter, ki povzročajo odkrivanje streh in podiranje
dreves ter posledično škodo na premičnem in nepremičnem premoženju ter tveganje za
poškodbe in smrti ljudi. Prihaja tudi do poplavljanja meteornih vod, poplavljanja vodotokov in
do plazov in udorov. V letu 2014 so se tudi v občini Idrija ukvarjali s posledicami ekstremnega
žleda (poškodbe na gozdovih in elektroenergetskem omrežju). S krepitvijo podnebnih sprememb
lahko pričakujemo več tovrstnih pojavov z večjimi posledicami.

3.8 HRUP
V občini Idrija predstavljata z vidika hrupa največja problema cestni promet ter hrup v bivalnem
okolju. Za območje Idrije posebna študija o hrupu še ni bila izdelana. Glavne vire hrupa na
območju občine predstavlja glavna cesta in industrijski kompleks v Idriji ter Spodnji Idriji. V
primeru industrije gre za dejavnost, ki obratuje neprestano (24 ur). V obeh primerih (tako v Idriji
kot v Spodnji Idriji) se na robu območja industrijskega kompleksa začne poselitveno območje, ki
je namenjeno predvsem bivanju. V obeh primerih je zakonsko obvezen obratovalni monitoring
hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih v vseh smereh [6].
V občini Idrija so s hrupom, ki ga povzroča promet, najbolj obremenjeni: širše območje središča
mesta, območja vzdolž najpomembnejših cest in prometno zelo obremenjena križišča. Glavni
prometni tokovi potekajo po glavni cesti 2. reda z oznako 102, ki občino preseka v dinarski smeri
in povezuje Idrijo z osrednjo Slovenijo (via Logatec) [6]. Povprečni letni dnevni promet na tej cesti
se z leta v leto povečuje in je v letu 2017 znašal 5.950 vozil (odsek Sp. Idrija) [29]. Takšen promet
predstavlja preseganje mejnih vrednost za III. območje varstva pred hrupom samo v neposredni
bližini cestišča (~ 15 m od središča cestišča), do preseganja mejnih vrednosti za II. območje varstva
pred hrupom pa v približno 20 m pasu od središča cestišča (v primeru, ko med sprejemnikom in
virom ni nobenih ovir). Iz navedenega lahko zaključimo, da cestni promet na območju občine
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Idrija pretežno ne predstavlja prekomernega obremenjevanja objektov z varovanimi prostori [6].
Glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/2018) je vir hrupa
cesta, na kateri letni pretok presega 1 000 000 vozil. Na območju občine Idrija tako prometne
odseke najdemo na cesti G2 201 (odseki Spodnja Idrija, Spodnja Idrija-Godovič, Idrija mesto in
Godovič-Kalce) [20]. Glede na veljavno namensko rabo prostora v vplivno območje teh odsekov
ceste 20 m sega 24 območij z II. SPVH v skupnem obsegu 3,7 ha, v vplivno območje 15 m pa 68
območij s III. SPVH v skupnem obsegu 14,55 ha, [4, preračun Qgis ZaVita]. Podrobneje so
značilnosti območij, ki segajo v vplivno območje cest, ki so vir hrupa predstavljene v preglednici
spodaj.
Preglednica 9: Območja z II. SPVH, ki segajo v vplivni pas (20 m) vira hrupa – izbranih odsekov ceste G2 102

Območja z II. SPVH
SSv
SSe

Število območij v vplivnem Površina območij v vplivnem
pasu 20 m
pasu (ha)
3
2,96
21
0,72

Preglednica 10: Območja z III. SPVH, ki segajo v plivni pas (15 m) vira hrupa – izbranih odsekov ceste G2 102

Območja s III. SPVH
A
SK
CD
CU
ZD
ZK
VC

Število območij v vplivnem Površina območij v vplivnem
območju 15 m
pasu (ha)
6
0,6
2
0,4
2
0,4
11
3,4
12
1,89
4
0,07
31
7,81

Glede na podatke iz katastra stavb se znotraj 20 m vplivnega pasu obremenjenih odsekov ceste
nahaja 101 objekt [4, 32, preračun Qgis].
Na območju Spodnje Idrije so se opravljale meritve hrupa. Vir hrupa je celotna proizvodnja
podjetja Hidria Rotomatika, poleg tega pa se na tem območju nahajajo še drugi podobni
proizvodnji viri Kolektor Sikom-a d.o.o. ki s svojim hrupom vplivajo predvsem v dnevnem in
večernem času. V nočnem času pa od naštetih objektov obratuje le Hidria Rotomatika. Z
izvedenimi ustrezni mi protihrupni ukrepi so vrednosti hrupa pod mejnimi vrednosti za III.
območje varstva pred hrupom [6].
V občini Idrija prihaja do občasnih pritožb občanov zaradi hrupa. Posamezne pritožbe so prišle
na račun hrupnih dejavnosti podjetij in zaradi prireditvenih prostorov. Poseben problem je
občasen hrup iz lokalov ali zaradi prireditev, ki je lahko zelo moteč, vendar ni nadzorovan, ker ni
ponovljiv. Tak hrup se obravnava s predpisi s področja javnega reda in miru. Pri javnih prireditvah
zlahka prihaja do prekoračitev mejnih vrednosti za hrup, določenih za stopnjo varovanja pred
hrupom na lokaciji prireditve, še posebej v nočnem času [6].
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3.9 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE
Elektromagnetno sevanje (EMS) je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi
bližnji ali daljni okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za
človeka in živo naravo. Med vire sevanja spadajo visokonapetostni transformatorji, razdelilne
transformatorske postaje, nadzemni in podzemni vodi za prenos električne energije, odprti
oddajni sistemi za brezžično komunikacijo, radijski in televizijski oddajniki, radarji.
Izhodišče za oskrbo z električno energijo v občini Idrija temelji na 110 kV prenosnem omrežju, ki
poteka do razdelilne transformatorske postaje Idrija v Spodnji Idriji (RTP 110/20 kV Idrija) po
naslednjih nadzemnih daljnovodih:
-

DV 110 kV Ajdovščina – Idrija (šifra: D-1113) in

-

DV 110 kV Idrija – Cerkno (šifra: D – 1029) ter

-

DV 2x110 kV Idrija – Žiri I. in II. ,ki je v upravljanju distribucije Elektro Ljubljana.

Distribucijsko omrežje je v upravljanju Elektro Ljubljana (Godovič, Ledine, Gorenji in Spodnji
Vrsnik, Govejk, Dole, Zavratec) in Elektro Primorska (ostali del občine). Načrtovane so dograditve
oziroma povezave omrežja Godovič – Brda in Ledine – Gore, smiselna pa je še izvedba povezav
Kanomlja – Idrija in Črni Vrh – Godovič za rezervno napajanje [4].
Okvirne velikosti vplivnega območja daljnovodov različnih geometrij in nazivnih napetosti za I.
območje varstva pred sevanji znašajo na višini 1 m za 110 kV daljnovod maksimalno 14 m medtem
ko za 35 kV, 20 kV in 10 kV daljnovode niso potrebni varnostni odmiki, saj njihove sevalne
obremenitve niti neposredno pod daljnovodi ne dosegajo dovoljenih mejnih vrednosti za I.
območje varstva pred sevanji [30, 31].
Na območju vplivnih pasov 110 kV daljnovodov se v obstoječem stanju nahaja 16 stavb in 1,98 ha
stavbnih zemljišč za stanovanjsko rabo [4, 32, preračun v Qgis, ZaVita d.o.o.]. Obstoječa
zakonodaja in osnutek odloka SD OPN omejujeta nadaljnjo gradnjo na teh območjih.

3.10SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE
V občini Idrija je glede na Načrt razsvetljave 1.115 svetilk javne razsvetljave [33]. Svetilke so morale
biti prilagojene najpozneje do 31. decembra 2016 (7. odstavek 28. člena Ur. l. RS, št. 81/07), , v
občini je bila zato med letoma 2011 in 2015 izvedena bila celovita prenova javne razsvetljave [34].
Po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07 s
spremembami) je raba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, omejena na
44,5 kWh na prebivalca letno. V letu 2018 je po podatkih statističnega urada imela občina Idrija
11.757 prebivalcev, tako je raba elektrike na prebivalca za obravnavano razsvetljavo Občine Idrija
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dosegla 36,6 kWh in tako zadostila ciljno vrednost iz Uredbe [34].Raba energije za javno
razsvetljave (JR) se je po izvedbi prenove javne razsveljave praktično skoraj prepolovila . V l. 2011
je znašala raba 702.130 kWh, leta 2015 381.368 kWh, leta 2018 pa 430.706 kWh (glej sliko spodaj)
[34].

Slika 1: Raba energija za vsa merilna mesta na letnem nivoju v obdobju 2010-2018

3.11 ODPADKI
Zbiranje odpadkov na območju občine Idrija je urejeno prek sistema odvoza komunalnih
odpadkov ter mreže zbiralnic ločenih frakcij v naseljih in zbirnega centra Ljubevč – grapa Grohovt
v neposredni bližini nekdanjega odlagališča [4]. Na območju občine Idrija je urejenih 123 eko
otokov, od tega 54 v Idriji, 20 v Spodnji Idriji, 12 v Godoviču in 17 v širši okolici Črnega Vrha.
Prebivalci Čekovnika, Idrijskih Krnic, Masor in Vojskega ter KS Ledine ločeno zbirajo odpadke v
namenskih vrečkah.
Predelava in odlaganje preostanka odpadkov se ureja na medobčinski oziroma regionalni ravni.,
saj je za območje občine Idrija predvideno, da bo odlaganje odpadkov potekalo v občini Nova
Gorica na območju Stare Gore. Občina Idrija obdeluje in odlaga odpadke na območju regijskega
centra RCERO Ljubljana. Odlagališče Raskovec je zaprto [4].
V letu 2016 je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 352 kg komunalnih odpadkov na prebivalca,
to je 5 kg več kot je povprečje v Sloveniji [35].
Na območju občine sta dve nekdanji odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in
Raskovec, ki sta z odločbo zaprti. Na obeh se izvajata monitoring in vzdrževalna dela po odločbi
o zaprtju. Na lokaciji Ljubevč obratuje zbirni center za komunalne odpadke [23] .
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Uradne evidence divjih odlagališč v občini ni [23]. Glede na register divjih odlagališč Ekologov
brez meja, je v občini 149 divjih odlagališč, ki so razporejena po območju celotne občine (glej
sliko spodaj) [36].

Slika 2: Lokacije divjih odlagališč v občini Idrija [36]

Specifičen problem predstavljajo tudi žgalniški odpadki, ki so nastajali v času obratovanja rudnika.
Njihovo odlaganje še ni trajno rešeno, zato je treba v okviru sanacije rudnika poiskati dokončno
prostorsko rešitev odlaganja [4]. Na občini Idrija razpolagajo z evidenco lokacij odlagališč
žgalniških odpadkov.Lokacije žgalniških odpadkov v Idriji so prikazane vzporedno z enotami
urejanja prostora in veljavno namensko rabo na spodnjih slikah.
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Legenda:
Rdeče – nasuti žgalniški odpadki-zanesljivo
Rjavo – nasuti žgalniški odpadki – verjetni
Rumeno – primarni žgalniški odpadki

Slika 3: Lokacije žgalniških odpadkov v Idriji (levo) in veljavna namenska raba prostora (desno) [37, 4]
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Legenda:
Rdeče – nasuti žgalniški odpadki-zanesljivo
Rjavo – nasuti žgalniški odpadki – verjetni
Rumeno – primarni žgalniški odpadki

Slika 4: Lokacije žgalniških odpadkov v Spodnji Idriji (levo) in veljavna namenska raba prostora (desno) [37, 4]
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Analiza veljavne namenske rabe in lokacij žgalniških odpadkov pokaže stanje kot je razvidno iz
preglednic spodaj.
Preglednica 11: Enote urejanja prostora in PNRP na območju znanih lokacij žgalniških odpadkov v Idriji [37,4]
Lokacija

Oznaka

Predvidena

žgalniških

EUP

namenska raba

odpadkov

Opomba

prostora
(PNRP)

Primarni
žgalniški
odpadki

ID 32

O

Že pozidano območje za okoljsko infrastrukturo (KČN Idrija)

ID 33

IP

Že pozidano območje za industrijsko proizvodnjo.

ID 4/1

IP

ID 53/1

PC

Obstoječa cesta.

ID 5/2

SSv

Že pozidano območje večstanovanjske stavbe.

ID 5/3

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (hotel, stanovanjske
stavbe)

Nasuti
žgalniški
odpadki
zanesljivo

-

ID 53/4

PO

Že pozidano območje – prometne površine (benscinska črpalka)

ID 26/3

ZD

Druge zelene površine

ID 26/1

SSe

Že pozidano območje –stanovanjske hiše

ID 26/2

E

Energetska infrastruktura (HE mesto)

ID 74

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (mestno jedro)

ID 3/3

ZD

Druge zelene površine (zeleni pas)

ID 3/2

IG

Že pozidano območje – gospodarska cona

ID 3/1

IP

Že pozidano območje za industrijsko proizvodnjo.

ID 64

CD

Že pozidano območje – centralne dejavnosti (kmetijska zadruga,
gasilski dom)

ID 33/1

IP

ID 35/1

IP

ID 35/2

IGs

Že pozidano območje za industrijsko proizvodnjo.

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (prodajalne,
avtoservis, obrt)

ID 35/3

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (Vrtec Idrija, župnijska
cerkev)

ID 36/2
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ID 35/4

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (večstanovanjske
stanovanjske stavbe in poslovni prostori)

ID 37

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (zdravstveni dom,
Rudniška dvorana

ID 53/1

PC

Obstoječa cesta.

ID 25

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (osnovna šola, pošta,
poslovne dejavnosti)

Nasuti
žgalniški
odpadki
verjetni

-

ID 23

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (avtobusna postaja)

ID 12/4

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti (trgovine)

ID 18/3

SSv

Že pozidano območje večstanovanjske stavbe.

ID 27

ZS

Že pozidano območje – površine za šport (športna igrišča)

ID 28

BT

Površine za turizem (parkovni del)

ID 67

BD

Druge že pozidane površine (trgovski centri)

IP

Že pozidano območje za industrijsko proizvodnjo.

ID 45
ID 46/2
ID 46/2

Preglednica 12: Enote urejanja prostora in PNRP na območju znanih lokacij žgalniških odpadkov v Spodnji
Idriji [37,4]
Lokacija

žgalniških

Oznaka

Predvidena namenska

odpadkov

EUP

raba prostora (PNRP)

Nasuti žgalniški odpadki

SI 2/4

IP

– verjetni

Nasuti žgalniški odpadki

Opomba

Že

pozidano

območje

za

industrijsko

proizvodnjo.

SI 3/1

IP

SI32/1

CU

Že pozidano območje – osrednje dejavnosti

SI6/2

SSv

Že pozidano območje – večstanovanjske

- zanesljivo

stavbe
SI6/1

CD

Že pozidano območje – centralne dejavnosti
(OŠ Spodnja Idrija

Analiza namenske rabe na območjih odlagališč žgalniških odpadkov je pokazala, da so območja
stavbnih zemljišč že pozidana in da ne prihaja do širitve stavbnih zemljišč na območja odlagališč
žgalniških odpadkov. Seveda pa je treba ob rekonstrukcijah objektov, še posebej tistih, pri katerih
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nastajajo tudi zemeljski izkopi, tem posvetiti posebno pozornost in jih pred odlaganjem ustrezno
obdelati.

3.12 OBMOČJA VEČJEGA TVEGANJA ZA OKOLJE
Na območju SD OPN5 ni obratov, ki bi predstavljali večje tveganje za okolje zaradi možnosti
pojava industrijskih nesreč [38].
Območje občine Idrija je erozijskim procesom najbolj izpostavljeno na pobočjih ob dolini
Kamomljice in ob Idrijci dolvodno od Idrijce, kjer so prisotna večja območja z zahtevnimi
zaščitnimi območji in manjša območja s strogimi varovalnimi ukrepi [10].
Območja z veliko verjetnostjo pojavljanja plazov se pojavljajo na strmih pobočjih ob vodotokih in
širšem območju, ki se razteza od jugovzhodnega dela naselja Idrija preko naselij Jelični vrh, Dole,
Potok in Zavratec [10].

3.13 VERJETEN RAZVOJ STANJA OKOLJA, V KOLIKOR SE PLAN NE
IZVEDE
V primeru neizvedbe SD OPN5 Idrija bi nepozidana stavbna zemljišča v obsegu 102,54 ha ostala
stavbna in bi lahko v prihodnosti pričakovali njihovo pozidavo, kar bi pomenilo pomembne
pritiske na rabo naravnih virov (kmetijska in gozdna zemljišča). Pozidana stavbna zemljišča bi bila
namenjena predvsem stanovanjski rabi in bi zato pomenila predvsem povečanje emisij odpadnih
komunalnih voda ter emisij v zrak zaradi ogrevanja in prometnih tokov. V primeru neizvedbe
plana tudi ne bi bila mogoča izvedba novih čistilnih naprav za naselja Črni Vrh, Ledine, Idrijska
Bela in Vojsko kar bi pomenilo nadaljevanje neustreznega čiščenja odpadnih komunalnih voda iz
teh naselij in s tem obremenjevanja voda.

4 SCOPING – VSEBINJENJE
Ob pregledu dokumentacije za pripravo SD OPN 5 Idrija je ZaVita d.o.o. pripravila pregled
potencialnih vplivov izvedbe OPN na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino, predlog
podrobnejše obravnave okoljskih sestavin v nadaljevanju okoljskega poročila ter predlog okoljksih
ciljev in kazalev (interno vsebinjenje, glej Prilogo 4.1).
Dne 11.7. 2019 je bil izveden odprti scoping z nosilci urejanja prostora, ki so v 1. mnenjih izrazili
mnjenje, da je z izvedbo SD OPN Idrija mogoče pričakovati pomembne vplive na okolje oz. je
pripravljavec okoljskega poročila ocenil, da se je z njimi treba uskladiti (Zapisnik odprtega
vsebinjanja, Priloga 4.2). Na podlagi tega sestanka, je bilo interno vsebinjenje dopolnjeno in
posredovano nosilcem urejanja prostora v potrditev. Na dopolnjeno vsebinjenje je imela
pripombe le Direkcija RS za okolje, ostali sodelujoči nosilci urejanja prostora na dopolnjeno
vsebinjenje niso imeli pripomb in se šteje, da se z dopolnjenim vsebinjenjem strinjajo.
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V spodnji preglednici so zapisani možni vplivi izvedbe SD OPN5 Idrija na okolje in predlog
odločitve o tem, katere okoljske vsebine se obravnava in presoja v okoljskem poročilu. V
okoljskem poročilu se tako posveti posebna pozornost zdravju ljudi in varstvu narave. Na podlagi
pripomb Direkcije RS za vode bo v OP dodatno presojana umestitev CČN Črni vrh (morebitni
vplivi umestitve na območje predlaganega varstva pitne vode bodo obravnavani v okviru
okoljskega cilja Dobri bivalni pogoji in okoljskega podcilja zagotavljanje čiste pitne vode).
Dodatno se v okviru tega cilja na pobudi izdelovalca OP obravnava še nekatere druge posege na
območje predlaganega varstva pitne vode.
Glede na dejstvo, da so bile spremembe v pretežni meri usklajene z vsemi ostalimi nosilci urejanja
prostora ocenjujemo, da pri ostalih vsebinah ni pričakovati pomembnih vplivov, zaradi česar
njihova obravnava v Okoljskem poročilu ni potrebna.
Preglednica 13: Vsebinjenje
SEGMENT OZ.
VSEBINA

KLJUČNE UGOTOVITVE

S SD OPN se predvideva nove posege na kmetijska zemljišča. S
posegi na kmetijska zemljišča bodo ta izgubljena za kmetijsko
pridelavo. Predvideva se tudi spremembe iz drugih namenskih rab
v kmetijsko rabo. Skupna površina kmetijskih zemljišč se ne
Tla, gozd in
zmanjšuje. S SD OPN so predvideni tudi posegi v gozd.
kmetijska zemljišča Posegi na gozd in kmetijska zemljišča so bili usklajeni s pristojnimi
mnenje-dajalci
na podlagi izdanih 1. mnenj in odprtega
vsebinjenja (izvedeno 11.7.2019).
Segment v okviru okoljskega poročila posledično ne bo
obravnavan.
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SEGMENT OZ.
VSEBINA

Vode

KLJUČNE UGOTOVITVE

NADALJEVANJE
PRESOJE

Nove dejavnosti v prostoru bodo pomenile povečanje količin
odpadnih komunalnih in industrijskih voda (npr. mlekarna). Ob
upoštevanju predpisov na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, pomembnih vplivov na podzemne in površinske
vode zaradi odvajanja in čiščenja odpadnih vod ni pričakovati.
Posegi v vodna in priobalna zemljišča niso predvideni. Občina
načrtuje manjše posege na območju VVO II na območju Zavratca
(kaptažna vrtina Zavratec). Vodni vir je bil leta 2000 ukinjen z
Odlokom ter objavljen v uradnem listu. V letu 2002, ko so vodni
viri prešli v upravljanje države se vodni vir pomotoma ni zbrisal iz
uradnih grafičnih evidenc. Do sprejetja Uredbe velja občinski
Odlok. Tudi v predvideni novi uredbi se vodni vir Zavratec ne bo
varoval. Vas Zavratec ima zgrajen vodovod iz vodnega vira Pikajce
v Občini Logatec, upravlja pa ga Komunala Idrija. S SD OPN 5 je
predvidena sprememba namenske rabe iz SB v O v EUP ČV_8. Na
območju za domom za starejše BOR se trenutno nahaja mala
komunalna čistilna naprava za potrebe doma (350 PE), ki ne
zagotavlja ustreznega čiščenja odpadnih vod. Na tem območju je
DA (iz vidika
načrtovana izgradnja nove centralne čistilne naprave CČN Črni Vrh
vplivov na
(900 PE, iztok s ponikanjem), ki bo poleg odpadnih vod iz doma kakovost pitne
čistila tudi odpadne komunalne vode iz naselja Črni vrh. Lokacija
vode v okviru
se nahaja na območju 3. varstvenega pasu predloga za zaščito okoljskega cilja
vodnih virov Trnovsko Banjške planote (ni zavarovan z odlokom).
Dobri bivalni
Na območju predlaganih vodovarstvenih območij za zaščito
pogoji in
vodnih virov Trnovsko- Banjške planote, konkretno na okoljskega podcilja
predlaganem območju VVO IIIb) se nahaja še nekaj drugih zagotavljanje čiste
predlaganih sprememb namenske rabe. Posledično bo obravnava
pitne vode)
posegov na vodovarstvena in predlagana vodovarstvena območja
obravnavana v okoljskem poročilu.
SD OPN 5 predvideva širitve stavbnih zemljišč na poplavna
območja. Posegi so bili usklajeni z mnenje-dajalcem iz področja
upravljanja z vodami, za posege so bili predvideni dodatni
podrobni prostorski izvedbeni pogoji oz. ustrezno spremenjena
podobna namenska raba prostora.
S SD OPN 5 so predvidena nova stavbna zemljišča namenjena
bivanju (A, SK, SS), hkrati pa tudi vračanja zemljišč iz stavbnih
zemljišč v primarno rabo. Bistvenega povečanja rabe pitne vode
zaradi teh sprememb ni pričakovati. S SD OPN se predvideva tudi
dve novi območji namenjeni gospodarskim dejavnostim
(proizvodnja sekancev v EUP in mlekarna v EUP). Intenzivnejša
raba pitne vode je značilna za mlekarsko dejavnost, ki pa bo v
konkretnem primeru lokalnega značaja in zato manjšega obsega.
Glede na vse navedeno obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.
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SEGMENT OZ.
VSEBINA

Narava

KLJUČNE UGOTOVITVE

S SD OPN 5 so predvideni posegi v posebna varstvena območja
Natura 2000. Načrtovana je kolesarska povezava Most na SočiSpodnja Idrija, ki posega v manjšem delu na Natura 2000 območje
Idrijca s pritoki (SI3000230). Prestavitev trase na drugi breg je
sporna z vidika upravljanja z vodami (potreben bi bil poseg v
vodno telo, trasa na konzolah). SD OPN 5 ne posega v zavarovano
DA (v okviru
območje Krajinski park Zgornja Idrijca, se pa v okviru namenske
okoljskega cilja
rabe ZD načrtuje ureditev vstopne točke v Krajinski park
Ohranjanje
(parkirišče, objekt za potrebe informacijske pisarne,..). Omenjeni
ugodnega stanja
posegi lahko negativno vplivajo na stanje habitatov in vrst.
vrst in habitatnih
Načrtovana kolesarska povezava Marof – Spodnja Idrija je bila
tipov)
umaknjena z desnega brega Idrijce, v skladu z mnenjem ZRSVN.
Prav tako je bilo iz odloka črtano določilo, ki je omogočalo
umeščanje malih veternih elektrarn do nazivne moči 1 MV na
kmetijska zemljišča z nižjo boniteto.
Glede na vse navedeno je obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu potrebna.

Predvidene spremembe OPN opredeljujejo primernejše podrobne
namenske rabe, kar izboljšuje stanje prostora in s tem tudi vpliv na
kulturno dediščino. Spremembe so iz vidika mnenje-dajalca za
varstvo kulturne dediščine, sprejemljive.
Sprememba namenske rabe iz K v A na območju EUP LP 1/1, ki
posega na enoto dediščine Govejk – Arheološko območje
Plohovše EŠD 23187 je bila umaknjena iz osnutka SD OPN 5. Drugi
posegi na arheološke ostaline niso predvideni.
Kulturna dediščina
S SD OPN 5 se v odlok dodajajo določila, ki bodo imela pozitiven
in krajina
vpliv na zagotavljanje ohranjanja varovanih lastnosti kulturne
dediščine.
Na območju SD OPN 5 ni evidentirane kulturne krajine.
Predvidene spremembe OPN ne bodo imele pomembnega vpliva
na krajino (ni predvidenih novih stavbnih zemljišč v območjih
vedut cerkva ipd).
Glede na vse navedeno, obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.

Zrak

NADALJEVANJE
PRESOJE

NE

S SD OPN 5 se načrtujejo nova območja za proizvodno dejavnost
in za kmetijsko proizvodnjo, ki lahko predstavljajo nove vire emisij
v zrak. Zaradi novih proizvodnih dejavnosti se lahko poveča tudi
promet vozil, vključno s težkimi tovornjaki.
DA
S SD OPN 5 se v odlok dodajajo določila glede spodbujanja
(v okviru cilja Dobri
trajnostne mobilnosti in prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na
bivalni pogoji)
ogrevanje z obnovljivimi viri energije, kar bo pripomoglo k
skupnemu zmanjšanju emisij onesnaževal v zrak.
Glede na vse navedeno je obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu potrebna, vendar le z vidika vpliva na zdravje ljudi.
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SEGMENT OZ.
VSEBINA

Hrup

KLJUČNE UGOTOVITVE

NADALJEVANJE
PRESOJE

S SD OPN 5 se spreminjajo območja namenjena bivanju ljudi PNRP
SS, SP, BT, kjer je predpisana II. stopnja varstva pred hrupom, zato
lahko pride do neposrednih vplivov na zdravje ljudi. SD OPN 5 se
zmanjšujejo površine z določeno II. SPVH, kar lahko pomeni
poslabšanje varstva pred hrupom na teh območjih. Do
spremembe prihaja zaradi neustrezno določenih stopenj varstva
pred hrupom v preteklem obdobju, saj zaradi zatečenega stanja
takšne stopnje varstva na teh območjih ni mogoče zagotavljati. S
SD OPN 5 se tako na predlog mnenjedajalca za varstvo zdravja,
DA
predlaga zmanjšan obseg površin II. SPVH.
(v okviru cilja Dobri
bivalni pogoji)
Na območju plana so prisotni tudi obstoječi stiki med območji z II.
in IV. SPVH.
S SD OPN 5 so predvidene tudi širitve in nova območja namenjena
gospodarskim in proizvodnim dejavnostim, ki lahko predstavljajo
pomemben vir hrupa in se nahajajo v bližini območij z opredeljeno
II. SPVH.
Glede na vse navedeno je obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu potrebna, vendar le z vidika vpliva na zdravje ljudi.

V okviru SD OPN 5 niso načrtovane spremembe, ki bi pomembno
vplivale na obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem
(ni poseganja v varovalni pas 110 kV daljnovodov, daljnovodov z
višjo nazivno napetostjo pa v občini ni). S SD OPN so predvideni
Elektromagnetno izvzemi obstoječih stavbnih zemljišč izven strnjenih naselij, ki
sevanje
posegajo v varovalne pasove daljnovodov. S SD OPN 5 se v odlok
dodajajo določila glede omejevanja poseganja v varovalne pasove
daljnovodov, kar izboljšuje varstvo pred EMS.
Glede na vse navedeno obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.

NE

V SD OPN 5 so sicer načrtovana nova proizvodna območja, ki bi
lahko povečano obremenjevanje okolja s svetlobnim
onesnaževanjem. Če bodo posegi izvedeni v skladu z uredbo o
omejevanju svetlobnega onesnaževanja, vplivi na okolje zaradi
osvetljevanja ne bodo pomembnega značaja.
Svetlobno
onesnaževanje

Občina Idrija je uresničila projekt obnove obstoječe javne
razsvetljave v štirih največjih naseljih idrijske občine (Idrija,
Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh). Letna raba električne energije
vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo
občinskih cest in javnih površin in ki jih upravlja občina,
izračunana na prebivalca, ne presega ciljne vrednosti iz področne
uredbe.
Glede na vse navedeno obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

NE
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VSEBINA

NADALJEVANJE
PRESOJE

KLJUČNE UGOTOVITVE
Zaradi izvedbe SD OPN 5 lahko pričakujemo nastajanje
komunalnih odpadkov in odpadkov iz proizvodnje (mlekarna,
proizvodnja sekancev), med gradnjo posegov pa tudi gradbenih
odpadkov. Glede na vzpostavljen in delujoč sistem ravnanja z
odpadki, lokalen obseg proizvodnje in ob upoštevanju zakonskih
predpisov s področja ravnanja z odpadki, pomembnih vplivov na
okolje zaradi ravnanja z odpadki ni pričakovati.

Edina sprememba namenske rabe prostora na območju
znanih lokacij odlagališč žgalniških odpadkov se je zgodila v
EUP ID 35 (sprememba iz IGs v CU). Gre za že pozidano
Ravnanje z
odpadki

območje

pozidano

območje

–

osrednje

dejavnosti

(prodajalne, avtoservis, obrt), ki se mu je namenska raba

NE

spremenila, ker veljavna namenska raba IGs – gospodarske
cone dopolnjene s stanovanjsko dejavnostjo ni ustrezna po
predpisih o prostorskem načrtovanju. S SD OPN se zato
opredeljuje namenska raba prostora, ki najbolj ustreza
obstoječim objektom in dejavnostim (CU – osrednje
dejavnosti).
Glede na vse navedeno obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.
V okviru SD OPN 5 ni načrtovanih posegov, ki bi pomenili
umestitev objektov z večjim ali manjšim tveganjem za okolje.
Območja večjega Prav tako na območju SD OPN 5 ni obstoječih objektov z večjim
tveganja za okolje ali manjšim tveganjem za okolje.
Glede na vse navedeno obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.

Vplivi in
prilagoditev na
podnebne
spremembe

Zdravje ljudi in
kakovost življenja

Vpliv izvedbe SD OPN 5 na podnebne spremembe bo glede na
obravnavane posege majhen, predvidene spremembe ne bodo
bistveno prispevale k povečevanju izpustov toplogrednih plinov.
S SD OPN 5 so sicer predvideni posegi na poplavna območja, ki
pa so izvedljivi le ob upoštevanju zaključkov strokovnih podlag
(kart poplavne nevarnosti in ob izvedbi zahtevanih ukrepov).
Posledično ne pričakujemo pomembnejših vplivov povezanih s
prilagajanjem na podnebne spremembe.
Glede na vse navedeno obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu ni potrebna.
S SD OPN 5 se načrtujejo nova proizvodna območja, ki lahko
vplivajo na zdravje ljudi zaradi emisij hrupa in emisij v zrak.
S SD OPN 5 se v Idriji predvideva spremembe večjih površin iz
ZD in delno ZS v primarno rabo (K in G). Občina načrtuje
spremembe predvsem zaradi strmega terena, ker zemljišča niso
v lasti Občine in ker na tem območju tudi nima in niti ni imela
namena urejati posebnih zelenih površin namenjenih rekreaciji.
V preteklosti je bilo to območje opredeljeno kot zelene površine

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

NE

NE

DA
(v okviru cilja
Dobri bivalni
pogoji)
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KLJUČNE UGOTOVITVE

NADALJEVANJE
PRESOJE

iz vidika vizualnega urejanja prostora. Dejanska raba prostora se
po spremembi NRP ne bo spremenila.
Iz ZP se v SK spreminja območje CV-22, kjer gre za črni opuščen
kamnolom. Občina želi izkoristiti interes lastnika za postavitev
objekta; kot možnost sanacije črnega kamnoloma.
Občina obenem odpira nove zelene površine na območju
vstopne točke v Krajinski park Zgornja Idrijca in ohranja zelene
rekreacijske površine, ki so dejansko namenjene rekreaciji. Glede
na navedeno zgoraj in glede na dejstvo, da je na območju
prisoten velik obseg gozdnih in kmetijskih površin, vplivi v
spremembi in obsegu dostopnosti do zelenih površin ne bodo
imeli pomembnejšega značaja.
S SD OPN 5 se ne bodo zmanjšala območja NRP namenjena
pridelavi hrane, saj se skupna površina kmetijskih zemljišč ne
zmanjšuje. Občina v OPN nima opredeljene podrobne
namenske rabe za potrebe vrtičkov. Po dejanski rabi obstajajo
območja vrtičkov na območju Idrije v okviru namenske rabe ZD,
ki se deloma spreminja v namensko rabo K1, vrtički pa bodo v
naravi obstajali še naprej. Oskrba z lokalno pridelano hrano zato
ne bo pomembno okrnjena.
S SD OPN 5 je načrtovanih nekaj posegov v II. VVO na območju
zajetja Zavratec, ki pa je bilo izvzeto iz odloka o varstvu pitne
vode in se v uradnih grafičnih podlagah vodi po pomoti. S SD
OPN 5 je predvidena sprememba namenske rabe iz SB v O v EUP
ČV_8 ter še nekaj drugih predlaganih sprememb namenske rabe
na območju predlaganih vodovarstvenih območij za zaščito
vodnih virov Trnovsko- Banjške planote. Možen je vpliv na
kakovost pitne vode.
Glede na vse navedeno je obravnava tega segmenta v okoljskem
poročilu potrebna, vendar le z vidika vpliva na zdravje ljudi
zaradi emisij hrupa, emisij v zrak in vplivov na kakovost pitne
vode).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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5 OKOLJSKI CILJI IN KAZALCI, MERILA ZA VREDNOTENJE IN
VREDNOTENJE VPLIVOV PLANA
Za vse segmente okolja, ki so bili v okviru scopinga opredeljeni kot relevantni za predvidene SD
OPN5 Idrija smo določili okoljske cilje. Za SD OPN5 Idrija sta bila določena okoljska cilja
»Ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov« in »Dobri bivalni pogoji«. V okviru
okoljskega cilja »Dobri bivalni pogoji« so bili določeni še podcilji »Zmanjšanje onesnaženosti
zraka«, »Zmanjšanje obremenitve prebivalcev s hrupom« in »Oskrba prebivalcev s skladno in s
skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo«.
Za cilj so določeni kazalci za spremljanje doseganja cilja in določena merila za vrednotenje teh
vplivov. Pri ugotavljanju in vrednotenju vplivov SD OPN5 Idrija se izhaja iz metodološkega
pristopa, ki je natančneje opisan v poglavju 1.3 Metoda dela. Ocena vpliva na okoljski cilj temelji
na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih spremembah. Osnova
za določanje meril je obstoječe stanje kazalcev stanja okolja, kjer je to mogoče. Pri vrednotenju
stopnje vpliva na okoljski cilj je uporabljena lestvica, ki jo predpisuje Uredba o okoljskem poročilu
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS št.
73/2005).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Preglednica 14: Izbrani okoljski cilji ter kazalci stanja okolja

Okoljski cilji

Okoljski podcilji

Ohranjanje
ugodnega stanja
vrst in habitatnih
tipov

/

Kazalci stanja okolja

Obrazložitev izbire kazalcev in način njihovega ugotavljanja

Kvalitativno in kvantitativno stanje (populacij)
redkih, ogroženih ter zavarovanih rastlinskih
in živalskih vrst
Sprememba površin pomembnejših
habitatnih tipov
Povezanost oz. razdrobljenost habitatov
rastlinskih in živalskih vrst

Pri ugotavljanju in vrednotenju vplivov plana na okoljske
cilje za ohranjanje narave je potrebno upoštevati prisotnost
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, varovanih
območij narave, evidentiranih, predlaganih in pričakovanih
naravnih vrednot ter ekološko pomembnih območij ter
vpliv plana na možnosti uničenja le-teh. Z omenjenimi
kazalci lahko spremljamo stanje biotske raznovrstnosti v
občini ter okoljske cilje glede na nacionalno zakonodajo in
obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih
obveznosti in veljavnih predpisov.
Uporabljeni
bodo
javno
dostopni
podatki
iz
Naravovarstvenega atlasa, Gozdarskega inštituta Slovenije
poročili ZRSVN: npr. Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih
2019 in Poročanje po 12. členu direktive o pticah, 2019.

Ohranjanje lastnosti, procesov in struktur,
zaradi katerih je del narave opredeljen za
območje ohranjanja narave (N2k, ZO, EPO,
NV)

Delež energentov za ogrevanje (UNP,
zemeljski plin, ELKO, trda goriva, elektrika,
OVE)
Dobri bivalni
pogoji

Zmanjšanje onesnaženosti zraka

Število/delež individualnih kurišč
Število priključkov na zemeljski plin
Število sistemov daljnovodnega ogrevanja

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Delež energentov za ogrevanje posredno kaže na
pričakovane vplive nove poselitve in dejavnosti na
onesnaženost zraka s prašnimi delci. Glavni vir delcev PM10
v Sloveniji je zgorevanje trdih goriv v gospodinjskih in
komercialnem sektorju, predvsem zaradi uporabe lesa v
neučinkovitih starih kotlih na trdna goriva. Daleč
najpomembnejši vir delcev PM2,5 so mala kurišča (79%
prispevka), sledi promet (9%). Izboljšanje stanja je
pričakovati v primeru prehoda iz ogrevanja na trda goriva
na druge energente (predvsem UNP, zemeljski plin in OVE)
in v primeru posodobitve kotlov na lesno biomaso. Podatki
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Okoljski cilji

Okoljski podcilji

Kazalci stanja okolja

Število skupnih kotlovnic

Povprečni letni dnevni promet

Število zavezancev za izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja

Število pomembnih virov vonjav

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Obrazložitev izbire kazalcev in način njihovega ugotavljanja
o obstoječih vrednostih kazalca bodo pridobljeni s strani
Občine Idrija. Bodoči trend bo ocenjen glede na cilje in
ukrepe predvidene v tekstualnem delu SD OPN.
Sprememba PLDP posredno kaže na spremembe stopnje
onesnaževanja zraka iz motoriziranega prometa. K temu
sicer prispevajo tudi spremembe voznega parka (novejši
avtomobili imajo praviloma motorje z nižjimi emisijami
onesnaževal), vendar je za učinkovito preprečevanje
onensaževanja iz prometa nujno tudi zmanjševanje količine
motoriziranega prometa. Podatki o PLDP bodo zbrani iz
poročil Direkcije za infrastrukturo. Bodoči trend bo ocenjen
glede na cilje in ukrepe ter predvidene ureditve v SD OPN.
Umeščanje novih zavezancev za izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja lahko pomeni pomembno povečanje emisij
onesnaževal v zrak ter s tem potencialno pomemben vpliv
na kakovost zraka. Podatki o obstoječih zavezancih bodo
pridobljeni iz evidenc ARSO, sprememba števila zavezancev
zaradi izvedbe SD OPN pa bo ocenjena glede na
spremembe namenskerabe prostora in glede na podatke o
načrtovanih ureditvah v sklopu območij teh sprememb.
Na kakovost življenja lahko vplivajo tudi viri pomembnih
vonjav, npr. kmetijski objekti kot so bioplinarne,
kompostarne, objekti za rejo živali pa tudi industrijski viri,
odlagališča odpadkov in čistilne naprave. Potencialni viri
pomembnih vonjav bodo določeni na podlagi števila
obstoječih in predvidenih območij gospodarskih con,
območij za industrijsko proizvodnjo (IG, IP), območij za
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Okoljski cilji

Okoljski podcilji

Kazalci stanja okolja

Število linij javnega potniškega prometa
Število okoljskih con (umirjanje ali prepoved
prometa)

Število polnilnic za električna vozila

Dolžina kolesarskih poti v naseljih in med
njimi

Zmanjšanje obremenitve
prebivalcev s hrupom

Število/površina območij, kjer je določena II.
Stopnja varstva pred hrupom,

Razvrstitev namenske rabe prostora v
stopnje varstva pred hrupom

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Obrazložitev izbire kazalcev in način njihovega ugotavljanja
kmetijsko proizvodnjo in območij za okoljsko infrastrukturo
(O).
Na kakovost zraka lahko pozitivno vpliva razvoj trajnostne
mobilnosti – razvojem javnega prometa, umirjanjem ali
prepovedmi prometa na določenih območjih ter z
omogočanjem razvoja električne mobilnosti. S prostorskim
planom lahko posredno vplivamo na razvoj trajnostne
mobilnosti z omogočanjem pogojev za njeno izvedbo, kjer
je to potrebno. Obstoječe stanje kazalnikov bo ocenjeno na
podlagi javno dostopnih podatkov iz različnih virov,
predvideno stanje kazalnikov pa bo ocenjeno na podlagi
pregleda določil SD OPN (strateški in izvedbeni del).
Skupna dolžina kolesarskih stez v občini je eden od
pomembnih kazalnikov prehoda na nizkoogljično
mobilnost, ki prispeva k zmanjšanju emisij onesnaževal v
zrak iz prometa. Podatki o skupni dolžini kolesarskih stez v
občini bodo pridobljeni iz podatkov o gospodarski javni
infrastrukturi, ki so del veljavnega plana in SD OPN.
Število/površinaDelež stavbnih zemljišč z določeno II. SPV
posredno kaže na obremenjenost območja občine s
hrupom. Večje število/površina stavbnih zemljišč z
določeno II. SPVH pomeni večje površine z zagotavljeno
manjšo hrupno obremenjenitvijo in s tem manjšo
obremenitvijo prebivalcev na te območjih. Podatki o
kazalcu bodo pridobljeni na podlagi prostorske analize
grafičnih podatkov veljavnega OPN in SD OPN5 Idrija.
V okviru kazalca razvrstitev namenske rabe prostora v
stopnje varstva pred hrupom bo preverjeno ali je ta
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Okoljski cilji

Okoljski podcilji

Kazalci stanja okolja

Število stikov podrobnejše namenske rabe
prostora, ker se stikata II. in IV. območje
varstva pred hrupom,

Število objektov v vplivnem pasu cest, ki so v
skladu s predpisom vir hrupa

Oskrba prebivalstva s skladno in
zdravstveno ustrezno pitno vodo

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč
pridobivalnega prostora mineralnih surovin
na VVO in površina novih posegov na
vodovarstvena območja

Obrazložitev izbire kazalcev in način njihovega ugotavljanja
izvedena v skladu s 4. odstavkom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18
in 59/19). Podatki o kazalcu bodo pridobljeni na podlagi
prostorske analize grafičnih podatkov veljavnega OPN in
SD OPN5 Idrija.
Število konfliktnih območij med IV. In II. SPVH nam
posredno nakazuje verjetna območja s prekomernimi
obremenitvami prebivalcev s hrupom. Za zmanjšanje
obremenitve prebivalcev s hrupom je nujno zmanjševanje
oz. odprava konfktnih območij. Podatki o kazalcu bodo
pridobljeni na podlagi prostorske analize grafičnih
podatkov veljavnega OPN in SD OPN5 Idrija, konkretno
grafičnih podatkov enot z določeno II. in IV. SPVH (analiza
sosedov) .
Število objektov v vplivnem pasu cest, ki so v skladu s
predpisom vir hrupa kaže na stopnjo obremenjenosti
prebivalstva s hrupom iz prometa. Cestni odseki, ki so po
predpisih vir hrupa bodo določeni na podlagi podatkov o
veljavni namnenski rabi prostora in podatkov o PLDP na
državnih cestah (DRSC). S pomočjo Qgis bo grafičnemu
sloju ceste kot vira hrupa določeno vplivno območje (20 m),
ki bo presekano z grafičnim slojem stavb iz katastra stavb.
Predvideno stanje bo ocenjeno na podlagi ugotovljenih
sprememb namenske rabe (vzpostavitev novih stavbnih
zemljišč za bivanje) v vplivnem pasu veste kot vira hrupa.
S posegi na vodovarstvena območja se povečuje tveganje
za onesnaženje virov pitne vode in s tem ogroža
zadovoljivo oskrbo prebivalstva s skladno in zdravstveno
ustrezno pitno vodo v prihodnosti. Podatki o kazalcu bodo
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Okoljski cilji

Okoljski podcilji

Kazalci stanja okolja

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč
pridobivalnega prostora mineralnih surovin
na predlagana VVO in površina novih
posegov na predlagana vodovarstvena
območja

Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi
parametrov na vodnih virih

Kakovost pitne vode na javnih in lokalnih
vodovodnih sistemih

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Obrazložitev izbire kazalcev in način njihovega ugotavljanja
pridobljeni na podlagi prostorske analize grafičnih
podatkov veljavnega OPN in SD OPN5 Idrija ter grafičnih
podatkov o veljavnih vodovarstvenih območjih.
S posegi na predlagana vodovarstvena območja se
povečuje tveganje za onesnaženje potencialnih/bodočih
virov pitne vode in s tem ogroža zadovoljivo oskrbo
prebivalstva s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo
v prihodnosti. Podatki o kazalcu bodo pridobljeni na
podlagi prostorske analize grafičnih podatkov veljavnega
OPN in SD OPN5 Idrija ter grafičnih podatkov o
predlaganih vodovarstvenih območjih.
Skladnost pitne vode na vodnih virih, ki se uporabljajo za
oskrbo prebivalcev s pitno vodo, je ključnega pomena za
zagotavljanje zdravja ljudi. Trenutno stanje kazalca bo
določeno na podlagi podatkov o izvedenih analizah
skladnosti pitne vode, ki se izvajajo na vodnih virih. Bodoče
stanje bo ocenjeno na podlagi skladnosti posegov na
veljavna vodovarstvena območja z zakonodajo in na
podlagi analiz tveganja za posege na predlagana
vodovarstvena območja.
S kakovostjo pitne vode na javnih in lokalnih vodovodnih
sistemih spremljamo zdravstveno ustreznost pitne vode, ki
pride do uporabnika in je posledica kakovosti vode na
vodnih virih in načina obdelave ptne vode
Obstoječe stanje kazalca bo podano na osnovi javno
dostopnih podatkov o preverjanju skladnosti pitne vode v
vodovodnih sistemih, bodoče stanje pa bo ocenjeno na
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Okoljski cilji

Okoljski podcilji

Kazalci stanja okolja

Poraba pitne vode (v gospodarstvu, v
gospodinjstvih)

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Obrazložitev izbire kazalcev in način njihovega ugotavljanja
podlagi predvidene ocene skladnosti pitne vode na vodnih
virih.
Spremljanje in napovedovanje količine porabljene pitne
vode je pomemno zato, da je mogoče ovrednotiti ali
izdatnost vodnih virov zadostuje za obstoječo in
predvideno porabo. Zadostne količine pitne vode so poleg
njene kakovosti, ključne za zagotavljanje dobre kakovosti
življenja in ohranjanje zdravja prebivalcev.
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6 VREDNOTENJE

VPLIVOV

PLANA

NA

OKOLJSKI

CILJ:

OHRANJANJE UGODNEGA STANJA VRST IN HABITATNIH
TIPOV
Preglednica 15: Merila za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj ohranjanje ugodnega stanja vrst in
habitatnih tipov
Razred
učinka
A

B

C

D

E

X

Merila vrednotenja
Ni vpliva oziroma je lahko vpliv pozitiven. Vplivi oz. učinki SD OPN 5 so enaki kot v
obstoječem stanju ali pozitivni. Vplivi oziroma učinki plana bodo ohranjali obstoječe stanje ali
celo povečali biološko raznovrstnost.
Nebistven vpliv. Občasna prisotnost manjšega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst, ni
uničenja ali fragmentacije redkih in ogroženih habitatnih tipov, minimalno porušenje
naravnega ravnovesja. Pri pripravi plana je potrebno upoštevati standardne in zakonsko
predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso predvideni. SD OPN5 na kazalnike ne vpliva
negativno, lahko pride le do uničenja posameznih osebkov.
Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Stalna prisotnost ogroženih, redkih ali
zavarovanih vrst, fragmentacija ali delno uničenje redkih, ogroženih ali prednostnih habitatnih
tipov, zmerno porušenje naravnega ravnovesja. SD OPN5 bistveno vpliva na populacije
zavarovanih vrst, površine pomembnejših habitatnih tipov, povezanost oz. razdrobljenost
habitatov, ohranjanje lastnosti, procesov in struktur, zaradi katerih je del narave opredeljen za
območje ohranjanja narave (N2k, ZO, EPO, NV) in prisotnost tujerodnih vrst Poleg
standardnih in zakonsko predpisanih ukrepov so možni učinkoviti dodatni omilitveni ukrepi za
zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. Vpliv SD OPN5 postane nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov.
Bistven vpliv. Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst.
Populacije zavarovanih vrst se zaradi izvedbe SD OPN5 zmanjša, pride do uničenja in
fragmentacije prednostnih habitatov, zaradi česar se bistveno poruši naravno ravnovesje,
prekinjene so migracijske poti, ekološke razmere habitatov se bistveno poslabšajo. Učinkoviti
omilitveni ukrepi so težko izvedljivi.
Uničujoč vpliv. Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst.
Populacije zavarovanih vrst se zaradi izvedbe SD OPN5 kritično zmanjša ali popolnoma uniči,
uničenje redkih, prednostnih ali ogroženih habitatnih tipov, bistveno porušenje naravnega
ravnovesja. Velika verjetnost izumrtja katere od vrst. Pride do fragmentacije prednostnih
habitatnih tipov in popolne prekinitve migracijskih poti. Ekološke razmere habitatov se
bistveno poslabšajo. Učinkoviti omilitveni ukrepi niso možni, nastopi velika verjetnost izumrtja
katere od vrst.
Ugotavljanje vpliva ni možno. Na voljo je premalo podatkov o prisotnosti zavarovanih vrst in
prednostnih habitatnih tipov, o planu ali pa je raziskanost medsebojne povezanosti procesov
v naravi nezadostna.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Kazalci stanja okolja

Zadnji podatek

Predvidena smer gibanja

V poročilu po 17. členu Direktive o habitatih (ZRSVN, 2019a) je bilo ugotovljeno
sledeče končno stanje kvalifikacijskih vrst iz priloge II Direktive o habitatih: 30 % vseh



vrst je v ugodnem stanju ohranjenosti, 38 % vseh vrst je v neugodnem, nezadostnem,
stanju ohranjenosti, 14 % vseh vrst je v neugodnem, slabem, stanju ohranjenosti, pri
Kvalitativno in

SD OPN 5 ne vpliva na stanje redkih ogroženih ter

18 % vseh vrst stanja ni bilo mogoče oceniti. Ugotovljeni so bili tudi kratkoročni trendi

kvantitativno stanje

zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Prav tako bo vpliv

ocen stanja ohranjenosti vrst. Ti so: v 3 % naraščajoč, v 25 % stabilen, v 24 % padajoč,

(populacij) redkih,

SD OPN 5 izjemno omejen, saj je površina predvidenih

in v 48 % neznan.

novih posegov, ki predstavljajo nove posege v habitate

ogroženih ter zavarovanih
rastlinskih in živalskih vrst

Neugodno stanje je bilo zabeleženo npr. pri vrstah Austropotamobius torrentium
(U1+), Lutra lutra (U1+), Bombina variegata (U1-), Coenagrion ornatum (U1-),
Euphydryas aurinia (U1-), Liparis loeselii (U1-). Slabo stanje je bilo evidentirano pri
vrstah Coenonympha oedippus (U2-), Maculinea teleius (U2-) in Myotis myotis

zelo majhna. Pri veliko »novih« posegih gre dejansko za
uskladitev z dejanskim stanjem oziroma za določitev
namenske rabe, ki kot taka ne bo imela negativnega
vpliva na naravo.

(U2x), Osmoderma eremita (U2x), Rhinolophus hipposideros: (U2x).
V Zbirnem poročilu po 17. členu Direktive o habitatih (ZRSVN, 2019a) je bilo



ugotovljeno sledeče končno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov: 38 % vseh
kvalifikacijskih HT ima ugodno stanje ohranjenosti, 32 % vseh kvalifikacijskih HT je v
Sprememba površin

neugodnem, nezadostnem, stanju ohranjenosti, 30 % vseh kvalifikacijskih HT je v

pomembnejših habitatnih

neugodnem, slabem, stanju ohranjenosti. Ugotovljeni so bili tudi kratkoročni trendi

tipov

ocen stanja ohranjenosti kvalifikacijskih HT. Ti so: v 1 % naraščajoč, v 61 % stabilen,
v 35 % padajoč in v 3 % neznan. Najugodnejša stanja ohranjenosti so ugotovljena
pri resavah in sklerofilnih grmiščih ter obalnih in priobalnih HT ter skalovjih.
Najslabše je stanje habitatnih tipov sladkih celinskih voda

SD OPN5 ne vplivajo na spremembo površin
pomembnejših habitatnih tipov SD OPN5 pa predstavljajo
majhne posege v travniške, vodne in gozdne habitate. Po
številu posegov prevladujejo uskladitve z dejanskim
stanjem in tehnični popravki, ki kot tako nimajo vpliva na
stanje habitatnih tipov.

Habitati rastlinskih in živalskih vrst na območju SD OPN5 se nahajajo predvsem v
Povezanost oz.

območjih ohranjanja narave. K fragmentiranosti oz. razdrobljenost habitatov

razdrobljenost habitatov

rastlinskih in živalskih vrst na obravnavanem območju prispeva predvsem cestno

rastlinskih in živalskih vrst

omrežje (npr. prisotnost povozov dvoživk in trkov vozil z divjadjo). Ovire v habitatu
vrst predstavljajo tudi nadzemni elektrovodi.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.


SD OPN5 ne določa infrastrukturnih in drugih objektov, ki
bi pomenili fragmentacijo habitatov rastlinskih in živalskih
vrst.
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Kazalci stanja okolja

Zadnji podatek

Predvidena smer gibanja


Ohranjanje lastnosti,
procesov in struktur,
zaradi katerih je del
narave opredeljen za
območje ohranjanja
narave (N2k, ZO, EPO,

Lastnosti, procesi in strukture, zaradi katerih je del narave opredeljen za območje
ohranjanja narave, so povezane s kazalcema »Kvalitativno in kvantitativno stanje
(populacij) redkih, ogroženih ter zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst« in
»Sprememba površin pomembnejših habitatnih tipov«.

SD OPN 5 ne vpliva na ohranjanje lastnosti, procesov in
struktur, zaradi katerih je del narave opredeljena za
območje ohranjanja narave. Prav tako je zaradi zelo
omejenega števila posegov in predvidenih omilitvenih
ukrepov vpliv SD OPN5 majhen. Za omilitev vplivov SD
OPN5 in preprečitev poslabšanja stanja je potrebno

NV)

izvesti omilitvene ukrepe.

OPREDELITEV LASTNOSTI VPLIVOV IZVEDBE SD OPN5 IDRIJA
Vpliv
Izguba območja
habitatov
Izguba habitatnih struktur
Spremembe naravnih
procesov
Svetlobno onesnaževanje

Pozitiven/

Neposreden

Posreden

Daljinski

Kratkoročen

Srednjeročen

Trajen

Kumulativni

Sinergijski

Čezmejni

-



















-



















-



















-



















Negativen

Legenda: + vpliv je pozitiven, - vpliv je negativen,  vpliv ima to lastnost,  vpliv nima te lastnosti

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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S SD OPN5 Idrija ni opredeljenih novih večjih posegov v območja ohranjanja narave. Pri veliko »posegih«
v resnici ne gre za nov poseg, ampak za uskladitve dejanskega stanja in določanje primernejše namenske
rabe. Tudi določila, ki so nato zapisana v PPIP usmerjajo na to, da naj bi se območja, kjer je prišlo do
sprememb, v največji meri ohranila. Poudariti velja, da se bilančno gledano bistveno, za 102,54ha,
zmanjšujejo stavbna zemljišča. Do zmanjšanja prihaja predvsem na račun zmanjšanja stanovanjskih površin,
ki se »vračajo« v ne stavbna zemljišča oz. ohranjajo sedanjo dejansko rabo prostora.
Z vidika ohranjanja narave je največji predviden poseg ureditev vstopne točke v Krajinski park Zgornja
Idrijca v Zagodi, ki je z vidika ohranjanja narave lahko problematičen, saj lahko poseže v obrežno vegetacijo
Idrijce in s tem v kvalifikacijska habitatna tipa HT 3220 in HT3240 POO Idrijca s pritoki. Zaradi svetlobnega
onesnaženja bi lahko prišlo do poslabšanja stanja kvalifikacijskih vrst netopirjev v POO Trnovski gozd –
Nanos. Vpliv se omili z omilitvenimi ukrepi. V SD OPN5 je predvidena gradnja malih komunalnih čistilnih
naprav v Ledinah, Idrijski Beli in Vojskem ter mlekarne pri Črnem vrhu, ki bo potrebovala lastno čistilno
napravo. Iztok MKČN Idrijska Bela bo povezan z Idrijco, iztoki preostalih čistilnih naprav bodo ponikalni.
Predvidena je tudi ureditev dveh prostorov za kampiranje na območju Črnega vrha. Oba se nahajata na
robu naselja in ne predstavljata novih posegov, ki bi povečevali fragmentacijo prostora. V Črnem vrhu je
predvidena vzpostavitev proizvodnje sekancev na robu naselja. Gre za premestitev dejavnosti iz naselja.
V okviru SD OPN5 predvidene spremembe namenske rabe prostora v manjši meri posegajo v habitate vrst
in habitatnih tipov ter območja ohranjanja narave. Zaradi izvedbe SD OPN5 ne bo prišlo do večjih
negativnih učinkov zaradi izgube območja habitatov in habitatnih struktur, spremembe naravnih procesov
ter povečanja hrupa in svetlobnega onesnaževanja v okolju. Vplivi bodo glede na značaj neposredni,
daljinski in trajni.
V nadaljevanju podajamo ugotovitve o vplivih plana za posamezne sklope.
Sklop

Vpliv

Obrazložitev
Negativni vpliv na ožjem območju posameznega posega bo predvsem na
rastline, ki bodo zaradi del odstranjene ali poškodovane. Pri zemeljskih delih
in gradnji posameznih posegov je velika verjetnost naselitve in širjenja

Rastlinstvo

B

tujerodnih invazivni rastlinskih vrst. Zaradi tega je potrebno te rastline
odstranjevati med gradnjo in med obratovanjem objektov.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi ne bo imela bistvenih posledic za stanje rastlinskih vrst.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Sklop

Vpliv

Obrazložitev
Negativni vplivi na ožjem območju posameznega posega na živali bodo
predvsem zaradi uničenja njihovega življenjskega prostora in motenj v času
posegov in izvajanja dejavnosti.
Ob neprimerno urejenem osvetljevanju je možen tudi neposreden in daljinski
negativni vpliv zaradi povečanega svetlobnega onesnaževanja na nočne
metulje, druge nočno aktivne žuželke in netopirje. Svetloba te žuželke privlači,

Živalstvo

C

saj so pozitivno fototaktične. Ob tem prihaja do negativnih vplivov, kot so
zmanjšana aktivnost parjenja, vplivi na odlaganje jajčec, razne poškodbe
osebkov na svetilih, vplivi na orientacijo osebkov ter večja izpostavljenost
plenilcem, kar vodi v večjo smrtnost in lahko vpliva na lokalne populacije vrst .
Umetno osvetljevanje vpliva tudi na druge živalske skupine.
Ocenjujemo, da izvedba plana v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela
bistvenih posledic za stanje živalskih vrst.
Na ožjem območju posameznega posega bo prišlo do trajnega uničenja
habitatnih tipov zaradi fizičnega prekrivanja in uničevanja, do neposrednih
vplivov bo prihajalo zaradi poseganja v robne dele habitatnih tipov. Zaradi

Habitatni
tipi

C

izgradnje čistilnih naprav na kraškem območju je mogoč povečan vnos hranil
v jame.
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob
pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela
bistvenih posledic za stanje prednostnih, redkih/ogroženih habitatnih tipov.
Ocenjujemo, da bodo vplivi izvedbe SD OPN 5 na varstvene cilje natura 2000

Natura
2000

C

območja

območij nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). Podrobno
so vplivi plana na Natura območja vrednoteni v Dodatku k pričujočemu
okoljskem poročilu.
Ocenjujemo, da bodo vplivi izvedbe SD OPN 5 na varstvene cilje zavarovanih

Zavarovana
območja

C

območij nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). Podrobno
so vplivi plana na Natura območja vrednoteni v Dodatku k pričujočemu
okoljskem poročilu

Naravne
vrednote

Naravne vrednote na območju SD OPN 5, se praviloma deloma ali v celoti
C

prekrivajo z drugimi območji ohranjanja narave, zato bodo vplivi enaki kot je
opisano zgoraj, torej nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).
EPO na območju SD OPN 5 praviloma sovpadajo z Natura 2000 območji,

EPO

C

zato bodo vplivi enaki kot je opisano pri omenjenih varovanih območjih.
Ocenjujemo, da so vplivi nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena
C).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Glede na navedeno in vrednosti kazalcev ocenjujemo, da bo imela izvedba SD OPN5 nebistven vpliv
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C) na okoljski cilj »ohranjena narava«.

7 VREDNOTENJE VPLIVOV PLANA NA OKOLJSKI CILJ: DOBRI
BIVALNI POGOJI
7.1 OKOLJSKI PODCILJ: ZMANJŠANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA
Preglednica 16: Merila za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi
delci
Razred
učinka

A

B

C

D

Merila vrednotenja
Ni vpliva oziroma je lahko vpliv pozitiven. Delež trdnih goriv v skupni porabi energentov se bo
z izvedbo SD OPN5 Idrija zmanjšal predvsem na račun priklapljanja na zemeljski plin in
obnovljive vire energije. Število/delež individualnih kurišč se bo zmanjšal(o), število priključkov
na zemeljski plin, število sistemov daljnovodnega ogrevanja in število kotlovnic se bo povečalo.
PLDP na najbolj prometnih cestah v občini se bo zaradi SD OPN5 Idrija zmanjšal ali ostal na isti
ravni kot doslej. Število zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaženja se bo zmanjšalo ali pa ostalo na enakem nivoju. Število
pomembnih virov vonjav v občini se bo zmanjšalo oz. bo ostalo enako kot je sedaj. Povečalo
se bo število linij javnega potniškega prometa, število okoljskih con in število polnilnic za
električna vozila, oz. bodo ostala na istem nivoju kot do sedaj. Dolžina kolesarskih poti v naseljih
in med njimi se bo zaradi SD OPN5 Idrija povečala ali sotala enaka kot je sedaj.
Nebistven vpliv. Delež trdnih goriv v skupni porabi energentov in število /delež individualnih
kurišč se bosta z izvedbo SD OPN5 Idrija minimalno povečala, a le na račun uporabe lesne
biomase v sodobnih napravah za ogrevanje. Število priključkov na zemeljski plin, število
sistemov daljnovodnega ogrevanja in število skupnih kotlovnic se bo zmanjšalo v manjši meri.
PLDP na najbolj prometnih cestah v občini se bo zaradi SD OPN5 Idrija minimalno povečal (do
5%). Število zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja in število pomembnih virov vonjav se bo povečalo, vendar njihove značilnosti
ne bodo povzročile prekomernih vplivov na kakovost zraka, zdravje ljudi in kakovost bivanja.
Število linij javnega potniškega prometa, število okoljskih con in število polnilnic za električna
vozila se bo zmanjšalo v manjši meri. Dolžina kolesarskih poti v naseljih in med njimi se bo
zaradi SD OPN5 Idrija minimalno zmanjšala (do 5%).
Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. V skupni porabi energentov se bosta z
izvedbo SD OPN5 Idrija povečala deleža uporabe trdnih goriv in ELKO. Število/delež
individualnih kurišč se bo povečal(o), število priključkov na zemeljski plin, število sistemov
daljnovodnega ogrevanja in število kotlovnic pa se bo zmanjšalo. PLDP na najbolj prometnih
cestah v občini se bo zaradi SD OPN5 Idrija povečal. Število zavezancev za izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in število pomembnih virov vonjav
se bo povečalo. Število linij javnega potniškega prometa, število okoljskih con in število polnilnic
za električna vozila se bo zmanjšalo. Dolžina kolesarskih poti v naseljih in med njimi se bo zaradi
SD OPN5 Idrija zmanjšala. Izvedeni bodo omilitveni ukrepi. .
Bistven vpliv. V skupni porabi energentov se bosta z izvedbo SD OPN5 Idrija povečala deleža
uporabe trdnih goriv in ELKO. Število/delež individualnih kurišč se bo povečal(o), število
priključkov na zemeljski plin, število sistemov daljnovodnega ogrevanja in število kotlovnic pa
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Razred
učinka

E

X

Merila vrednotenja
se bo zmanjšalo. PLDP na najbolj prometnih cestah v občini se bo zaradi SD OPN5 Idrija
povečal. Število zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja in število pomembnih virov vonjav se bo povečalo. Število linij javnega
potniškega prometa, število okoljskih con in število polnilnic za električna vozila se bo
zmanjšalo. Dolžina kolesarskih poti v naseljih in med njimi se bo zaradi SD OPN5 Idrija
zmanjšala.
Uničujoč vpliv. V skupni porabi energentov se bosta z izvedbo SD OPN5 Idrija bistveno
povečala deleža uporabe trdnih goriv in ELKO. Število/delež individualnih kurišč se bo bistveno
povečal(o), število priključkov na zemeljski plin, število sistemov daljnovodnega ogrevanja in
število kotlovnic pa se bo bistveno zmanjšalo. PLDP na najbolj prometnih cestah v občini se bo
zaradi SD OPN5 Idrija bistveno povečal. Število zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in število pomembnih virov vonjav se bo
bistveno povečalo. Število linij javnega potniškega prometa, število okoljskih con in število
polnilnic za električna vozila se bo bistveno zmanjšalo. Dolžina kolesarskih poti v naseljih in
med njimi se bo zaradi SD OPN5 Idrija bistveno zmanjšala.
Ugotavljanje vpliva ni možno. Izbranih kazalcev zaradi pomanjkanja ali neustreznih podatkov
ni bilo mogoče vrednotiti.
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Preglednica 17: Vrednosti kazalcev stanja okolja za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci
Kazalci stanja okolja
Delež energentov za
ogrevanje (UNP, zemeljski
plin, ELKO, trda goriva,
elektrika, OVE)

Zadnji podatek

Predvidena smer gibanja

Podatki za leto 2009 (nepopolni podatki):
Zemeljski
plin
Drugi

3

ELKO (l) UNP (l)
les (m )
EE (kWh) (Sm3)
INDIVIDUALNO OGREVANA STANOVANJA
Energent 1.916.321
599.207
17.362
2.480.717
0
MWh
19.163
4.135
31.252
2.481
0
%

33,60%

7,25%

Energent
MWh

183.701
1.837

1.637.025
11.295

%

13,99%

86,01%

Energent 2.827.183

54,80%
4,35%
PODJETJA
0
0

0
0

0,00%
0,00%
JAVNE STAVBE

viri

SKUPA
J

0
0

57.030

0,00%

0,00%

0
0

0
0

0,00%

0,00%

313.039

0

0

0

0

MWh

28.272

2.160

0

0

0

0

%

91,70%

7,01%

0,0%

0,00%

0,00%

0,00%

13.132*

30.432


zemeljski plin, OVE

UNP, ELKO, lesna biomasa

VSI PORABNIKI
Energent 4.927.205
MWh
49.272
%

48,98%

2.549.271
17.590

17.362
31.252

2.480.717
2.481

0
0

0
0

17,49%

31,07%

2,47%

0,00%

0,00%

100.595

[27]
Novejši podatki so na voljo le o porabi UNP in zemeljskega
plina:
Poraba UNP 2018: 556.041 kg oz. 6.911.590 kWh
Poraba zemeljskega plina 2019: 2,4 mio Nm3/leto
[39]
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Kazalci stanja okolja
Število/delež individualnih
kurišč

Zadnji podatek
89% stanovanj, ki ustreza cca. 4.500 stanovanj
(podatek za 2009) [27]

Število priključkov na
zemeljski plin

66
(podatek za leto 2019) [19]

Število sistemov
daljnovodnega ogrevanja
0

Število skupnih kotlovnic
6% stanovanj, ki ustreza cca. 300 stanovanjem

Povprečni letni dnevni
promet

Oznaka

Števno

PLDP

PLDP

PLDP

odsek ceste

in

mesto

2017

2016

2015

G2 102 ŽELIN -

Otalež

2.584

2477

2413

SP.
IDRIJA(MAROF)
G2

102

IDRIJA

SP.

Idrija

4394

4360

4236

5950

5900

5800

-

GODOVIČ
G2

102

Predvidena smer gibanja

65%
Ocena na podlagi predvidenih priključkov stanvanj na omrežje
zemeljskega plina

1200
(število vseh predvidenih priključkov) [18]

Pričakovati je povečanje števila sistemov daljnovodnega ogrevanja,
saj lokalni energetski koncept, ki ga povzemajo tudi SD OPN,
predvideva spodbujanje prehoda individualnega ogrevanja k
skupnemu.

Pričakovati je povečanje števila skupnih kotlovnic, saj lokalni
energetski koncept, ki ga povzemajo tudi SD OPN, predvideva
spodbujanje prehoda individualnega ogrevanja k skupnemu.


Z izvedbo SD OPN se na izbranih cestah predvideva srednjeročno
in kratkoročno minimalno povečanje prometa. Dolgoročno se
zaradi usmeritve v trajnostno mobilnost pričakuje ustavitev rasti
prometa.
Vir. Osnutek SD OPN5 Idrija

SP.

IDRIJA

[29]
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Kazalci stanja okolja
Število zavezancev za
izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz
nepremičnih virov
onesnaževanja
Število pomembnih virov
vonjav

Zadnji podatek
11



(podatek za leto 2017) [17]
40
Namenska raba prostora
IK – površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo
O – okoljska infrastruktura

Št. območij
občini
7
5

Ocena na podlagi števila potencialnih virov vonjav glede na
veljavno namensko rabo prostora – območja IK in O [4]
Število linij javnega
potniškega prometa

2
(mestni in medmestni promet) [21, 22]

Število okoljskih con
(umirjanje ali prepoved
prometa)

Število polnilnic za
električna vozila

Ni podatka.

4
[40]

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Predvidena smer gibanja

Ocena na podlagi podatkov o predvidenih ureditvah znotraj novih
območij za industrijo.


46
Namenska raba prostora
IK – površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
O – okoljska infrastruktura

Št. območij občini
9
8

Ocena na podlagi števila potencialnih virov vonjav glede na
veljavno namensko rabo prostora – območja IK in O [4]

Pričakovati je povečanje števila avtobusnih linij, saj celostna
prometna strategija, ki jo povzemajo tudi SD OPN, predvideva
razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje dostopnosti javnega
potniškega pormeta.

Pričakovati je povečanje števila okoljskih con, saj celostna
prometna strategija, ki jo povzemajo tudi SD OPN, predvideva
razvoj trajnostne mobilnosti, trajnostnim oblikam prometa pa se
daje prednost pred osebnim avtomobilskim prometom.

Pričakovati je povečanje števila polnilnic za električna vozila, saj
celostna prometna strategija, ki jo povzemajo tudi SD OPN,
predvideva razvoj trajnostne mobilnosti.
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Kazalci stanja okolja
Dolžina kolesarskih poti v
naseljih in med njimi

Zadnji podatek

Predvidena smer gibanja



14,3 km

Ni sprememb
14,3 km
[4, preračun v Qgis]

[4, preračun v Qgis]
Legenda:  povečanje vrednosti;  zmanjšanje vrednosti;  vrednost bo ostala enaka

Preglednica 18: Opredelitev lastnosti možnih vplivov izvedbe SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci
Vpliv

Zmanjšanje onesnaževanja
zraka zaradi emisij iz
ogrevanja
Povečanje onesnaženja zraka
zaradi povečanja
avtomobilskega prometa kot
posledica novih gospodarskih
dejavnosti
Zmanjšanje onesnaženja
zraka zaradi spodbujanja
trajnostnih oblik mobilnosti in
zmanjšanja stavbnih zemljišč
Poslabšanje kakovosti zraka
zaradi povečevanja števila
pomembnih virov vonjav

Ocena

Pozitiven/
Negativen

Neposrede
n

Posreden

Daljinski

Kratkoroče
n

Srednjeroč
en

Trajen

Kumulativni

Sinergijski

Čezmejni

A

+



















B

-



















A

+



















B

-



















Legenda: + vpliv je pozitiven, - vpliv je negativen,  vpliv ima to lastnost,  vpliv nima te lastnosti
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S SD OPN 5 so predvidene manjše širitve poselitve (območja s PNRP A, SS, SK,..), ki so zaradi
potreb po topoloti potencialni nov vir onesnaževal v zrak ob izgorevanju goriv ter zaradi
povečevanja prometa. Hkrati se iz stavbne rabe izvzema večje površine stavbnih zemljišč, kar
pomeni da se skupno gledano število potencialnih novih virov zmanjšuje.
K emisijam prašnih delcev iz prometa bodo prispevale tudi širitve turističnih zmogljivosti (kamp,
apartmaji).
V okviru SD OPN 5 se prevideva tudi nekaj širitev stavbnih zemljišč za potrebe kmetijskih objektov
in kmetijske proizvodnje, ki bodo prispevala predvsem k povečevanju prometa in s tem k emisijam
onesnaževal iz prometa.
Predvideni sta tudi dve širitvi stavbnih zemljišč za industrijsko proizvodnjo (mlekarna v EUP CP_14
in proizvodnja sekancev v EUP CV-24). V primeru umestitve mlekarne lahko pričakujemo
predvsem emisije prašnih delcev iz prometa, mlekarna zaradi majhnega lokalnega značaja
predvidoma ne bo zavezanec za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepreminih virov
onesnaževanja. Glede na majhen obseg načrtovane mlekarne, je pričakovati le majhen obseg
povečanja prometa. V primeru proizvodnje sekancev pa poleg generiranega prometa (1 tovornjak
dnevno), lahko pričakujemo tudi emisije prahu iz proizvodnje. Pri proizvodnji sekancev gre
dejansko za preselitev obstoječe proizvodnje v naselju Črni vrh (ni zavezanec za izvedbo izvedbo
emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepreminih virov onesnaževanja) na drugo lokacijo na SV
rob naselja (od najbljižjih hiš je 130 m, vmes je cesta in manjša vzpetina), ki je bistveno bolj
odmaknjena od bivalnih objektov od obstoječe lokacije.

Slika 5: Prikaz lokacij predvidenih širitev stavbnih zemljišč za potrebe mlekarne v EUP CP 14 (levo) in
proizvodnje sekancev v EUP CV_24 (desno)

Glede na majhne površine in značilnosti načrtovanih širitev, bodo kapacitete objektov na teh
zemljiščih generirale le minimalno povečanje prometa. Če k temu prištejemo še usmeritev občine

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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v trajnostno mobilnost ter izvedbo načrtovanih ukrepov v zvezi z urejanje varnih in udobnih peš
in kolesarskih poti, zagotavljanjem dostopnost javnega potniškega prometa ter prioritetnim
spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti, lahko dolgoročno v občini na splošno pričakujemo
prenehanje rasti motoriziranega prometa in s tem tudi emisij onesnaževal iz tega vira.
V naseljih Idrija, Spodnja Idrija in Godovič je predvidena plinifikacija celotnega območja (razen
tam, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematična). Občina se s SD
OPN5 Idrija hkrati zavezuje k spodbujanju prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje
z obnovljivimi viri energije (lesna biomasa v sodobnih kotlih, sonce, geotermalna energija), k
prehodu od individualnega ogrevanja k skupnemu, ter k uvajanju ukrepov učinkovite rabe
energije v stavbah in na ogrevalnih sistemih. Zato lahko v prihodnje povečujemo zmanjšanje
uporabe UNP, ELKO in trdnih goriv ter povečanje deleža uporabe zemeljskega plina ter OVE in
soproizvodnje toplotne in električne energije z visokim izkoristkom. Širitve poselitvenih, turističnih
in proizvodnih območij tako na eni strani zaradi svojega relativno majhnega obsega ter na drugi
zaradi uporabe zemeljskega plina in/ali OVE, ne bodo imele bistvenega negativnega vpliva na
povečanje emisij onesnaževal v ozračje.
V občini se bo z izvedbo SD OPN povečalo število območij, ki bi lahko predstavljale pomembne
vire vonjav. Spremembe površin teh območij so nastale v veliki meri zaradi ukinitve namenske
rabe IGs (industrijska raba z možnostjo stanovanj), ki se je spremenila bodisi v IG, bodisi IP.
Za nova območja potencialnih virov vonjav gre le pri namenskih rabah IG (2 območji – mlekarna,
proizvodnja sekancev – dejansko ne predstavljata pomembnega vira vonjav), IK (2 območji – eno
od teh območji predstavlja hlev, ki je lahko pomemben vir vonjav) in O (3 območja – čistilne
naprave). Novo območje IK za potrebe izgradnje hleva VP_48 se ne nahaja v bližini strnjenega
naselja in je 100 m oddaljeno od najbližje razpršene poselitve. Vir vonjav lahko predstavljajo tudi
nova območja okoljske infrastrukture (O), kjer je predvidena izgradnja čistilnih naprav (EUP CV 8/2, VP-97, LP-247), vendar je to praviloma problem le v primeru neustreznega delovanja.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Slika 6: Območje za potrebe izgradnje večjega hleva (100 glav živine)

Ocena vplivov SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj »zmanjšanje onesnaženosti zraka« in okoljski
cilj »dobri bivalni pogoji« :
Glede na navedeno in predvidene vrednosti kazalcev ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe osnutka
SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj »zmanjšanje onesnaženosti zraka« in okoljski cilj »dobri bivalni
pogoji« nebistven (ocena B).

7.2 OKOLJSKI

PODCILJ:

ZMANJŠANJE

OBREMENJENOSTI

PREBIVALCEV S HRUPOM
Preglednica 19: Merila za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s
hrupom
Razred
učinka
A

B

C

Merila vrednotenja
Ni vpliva oziroma je lahko vpliv pozitiven. Število/površina območij z določeno II. SPVH se bo
povečala ali se ne bo spremenila, število konfliktnih območij med IV. In II. SPVH se bo
zmanjšalo ali se ne bo spremenilo. Število objektov v vplivnem pasu cest, ki so v skladu s
predpisom vir hrupase bo zmanjšalo ali se ne bo spremenilo.
Nebistven vpliv. Število/površina območij z določeno II. SPVH se bo zmanjšalo, število
konfliktnih območij med IV. In II. SPVH se bo povečalo, število objektov v vplivnem pasu cest,
ki so v skladu s predpisom vir hrupa se bo minimalno povečalo, vendar odlok SD OPN 5
predvideva takšne ureditve, da do prekomerne obremenitve prebivalcev s hrupom ne bo
prišlo.
Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Število/površina območij z določeno II.
SPVH se bo zmanjšalo, število konfliktnih območij med IV. In II. SPVH se bo povečalo, prav
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Razred
učinka

D

E
X

Merila vrednotenja
tako število objektov v vplivnem pasu cest, ki so v skladu s predpisom vir hrupa. Izvedeni
bodo omilitveni ukrepi..
Bistven vpliv. Število/površina območij z določeno II. SPVH se bo zmanjšalo, število konfliktnih
območij med IV. In II. SPVH se bo povečalo, prav tako število objektov v vplivnem pasu cest,
ki so v skladu s predpisom vir hrupa..
Uničujoč vpliv. Število/površina območij z določeno II. SPVH se bo bistveno zmanjšalo, število
konfliktnih območij med IV. In II. SPVH se bo bistveno povečalo, prav tako število objektov v
vplivnem pasu cest, ki so v skladu s predpisom vir hrupa.
Ugotavljanje vpliva ni možno. Izbranih kazalcev zaradi pomanjkanja ali neustreznih podatkov
ni bilo mogoče vrednotiti.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Preglednica 20: Vrednost kazalcev stanja okolja za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s hrupom
Kazalci stanja okolja

Število in površina območij z določeno
II. SVPH

Razvrstitev namenske rabe prostora v
stopnje varstva pred hrupom
Število stikov podrobnejše namenske
rabe prostora, ker se stikata II. in IV.
območje varstva pred hrupom

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Zadnji podatek

28,3%
[4, veljavna namenska raba, preračun Zavita z
orodjem Qgis]

Ni v skladu z merili iz 4. odstavka Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19)

Predvidena smer gibanja


6,3%
[4, shp. datoteka s predlaganimi območji z II.SPVH,
preračun Zavita z orodjem Qgis

Ni vskladu z merili iz 4. odstavka Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št.
43/18 in 59/19)]


255
[4, veljavna namenska raba, preračun Zavita z
orodjem Qgis]

74
(od tega noben stik ni stik med II. SPVH in območji s
problematičnimi rabami tal IP,IG,IK, BC, BD, PO, T, E, O,
F, VI, L in f)
[4, shp. datoteka s predlaganimi območji z II.SPVH,
preračun Zavita z orodjem Qgis
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Kazalci stanja okolja

Zadnji podatek

Predvidena smer gibanja


Število objektov v vplivnem pasu cest, ki
so v skladu s predpisom vir hrupa

101 objekt
[4, 20, 32, preračun Zavita z orodjem Qgis]

Zaradi izvedbe SD OPN 5 se zmanjšuje površina
območij III. SPVH v vplivnem pasu cest (15 m), ki so v
skladu s predpisom vir hrupa (iz 18,25. na 17,29 ha).
Posledica je manj površin za možnost izgradnje
občutljivih objektov v vplivnem pasu cest, ki so vir
hrupa, v primerjavi z veljavnim planom. Število
objektov v vplivnem pasu cest, ki so vir hrupa se v
prihodnosti sicer še lahko poveča kot posledica
zatečenega stanja, torej že veljavnih stavbnih zemljišč
v vplivnem pasu, ki ostajajo v planu. Večina teh
zemljišč je sicer že pozidanih.

Legenda:  povečanje vrednosti;  zmanjšanje vrednosti;  vrednost bo ostala enaka
Preglednica 21: Opredelitev lastnosti možnih vplivov izvedbe SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s hrupom
Vpliv

Ocena

Povečana
izpostavljenost
prebivalcev
hrupu

C

Pozitiven/
Negativen

-

Neposreden



Posreden

Daljinski





Kratkoročen



Srednjeročen



Trajen



Kumulativni



Sinergijski

Čezmejni





Legenda: + vpliv je pozitiven, - vpliv je negativen,  vpliv ima to lastnost,  vpliv nima te lastnosti

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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V veljavnem OPN Idrija je določeno, da II. stopnja varstva pred hrupom (SPVH) velja za
naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
•
•
•

območja centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic,
območja čistih stanovanjskih površin ter stanovanjskih površin za posebne namene,
območja, namenjena površini za turizem.

Glede na preračun na podlagi grafičnega dela veljavnega OPN to pomeni, da II. SPVH trenutno
velja na 28,3% stavbnih zemljišč. Določitev tako obsežnih površin z II.SPVH je bila nerealna, saj na
vseh teh območjih takšne stopnje varstva pred hrupom ni mogoče zagotavljati. V okviru SD OPN5
Idrija je tako prišlo do ponovne preveritve teh območij in do izločitve območij, ki predstavljajo
konfliktna območja (so v stiku s hrupnimi območji ali v neposredni bližini). Glede na SD OPN5
Idrija je tako II. SPVH opredeljena le še na 6,3% stavbnih zemljišč.
Kljub temu je bilo ugotovljeno, da za opredeljena območja z II. SPVH tako v veljavnem OPN kot
v SD OPN5 ni mogoče z gotovostjo zagotoviti, da izpolnjujejo merila iz 4. člena Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Vsa trenutno določena
območja II.stopnje varstva pred hrupom so manj kot 1000 m oddaljena od območij s IV. SPVO,
tudi če upoštevamo le bolj problematične rabe tal v sklopu območij IV. SPVH (IP,IG,IK, BC, BD,
PO, T, E, O, F, VI, L in f). Prav tako so oddaljena manj kot 1000 m od odsekov ceste G2 102, ki so
v skladu s predpisom vir hrupa. Strokovnih podlag za opredelitev ali obstoječe ovire (objekti,
naravne ovire) ali ukrepi varstva pred hrupom ali drugi razlogi vplivajo na to, da na obstoječih
območjih z II. SPVH niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje, ni
na voljo. Do naslednjih sprememb in dopolnitev plana je zato potrebno pripraviti ustrezno
strokovno podlago, ki bo omogočila razvrstitev namenske rabe prostora v stopnje varstva pred
hrupom v skladu z merili iz 4. odstavka Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

87

Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (SD
OPN5) – Okoljsko poročilo za mnenje o ustreznosti

Slika 7: Slika območij II. SPVH in IV.SPV po veljavnem planu

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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S SD OPN5 se načrtujeta dve novi območji za industrijsko proizvodnjo (IG) in sicer:
•

•

•

Nova širitev IG za proizvodnjo sekancev EUP CV_24, kjer gre dejansko za preselitev
obstoječe proizvodnje, ki se sedaj nahaja znotraj naselja Črni vrh, izven naselja. Predvidena
cona se nahaja cca 130 m od prvih stanovanjskih hiš in je umaknjena za vzpetino, zato
ocenjujemo, da vplivi prozvodnje na probivalce zaradi emisij hrupa ne bodo bistveni.
Proizvodnja bo predvidoma zahtevala dovoz in odvoz materiala v obsegu 1 tovornega
vozila dnevno. Ta promet dejansko že sedaj poteka, do obstoječe lokacije proizvodnje.
Območje obkrožajo le EUP s IV. SPVH,
Nova širitev IG za potrebe lokalne mlekarne EUP CP_14, ki se načrtuje cca 50 m stran od
prvih stanovanjskih objektov. Območje od stanovanjskih površin ločuje gozd in delno
cesta. Območje obkrožajo le EUP s IV. SPVH. Investitor načrtuje predelavo cca 10.000 l
mleka dnevno (sirarna, proizvodnja jogurtov, polnilnica mleka). Glede na naveden obseg
proizvodnje mlekarna ne bo generirala večjih prometnih obremenitev (dovoz mleka,
odvoz mleka in mlečnih izdelkov, prevoz zaposlenih).
Manjša širitev območja CV-18 (IG) v smeri stan od naselja. Območje bo namenjeno
pretežno obrtnim dejavnostim. Območje obkrožajo le EUP s IV. SPVH.

Predvidevajo se naslednje širitve za kmetijsko proizvodnjo (IK):
•
•
•
•

VP_48 – nova dejavnost (hlev za potrebe kmetije v VP_45)
VP_44 - širitev obstoječe dejavnosti (gnojišče)
CP_95 – uskladitev z dejanskim stanjem (pomožni objekt za spravilo kmetijske
mehanizacije za potrebe kmetije v CP_2)
LP_40 – sprememba vrste dejavnosti (ribogojnica)

Nobena od širitev za kmetijsko proizvodnjo se ne umešča v naselja ali na stik z naselji, temveč
mejijo na kmetijska ali gozdna zemljišča, najbljžje stanovanjske stavbe pa pripadajo kmetijam, ki
izvajajo to kmetijsko proizvodnjo. Glede na vrste dejavnosti in navedene okoliščine se pomembnih
vplivov na zdravje ljudi zaradi hrupa iz teh objektov ne pričakuje.
V Črnem vrhu se v okviru CV-8/1 (O) načrtuje izgradnja nove čistilne naprave za potrebe doma
za ostarele in celotnega naselja Črni vrh. Glede na predvideno namensko rabo prostora gre za
stik med III. SPVH in IV. SPVH. V postopku izdaje mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov
OPPN za območje centralne čistilne naprave Črni vrh s strani Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (v imenu Ministrstva za zdravje, št. 354-9/19-4/256 z dne 27.6.2019) je bila podana ocena,
da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi (vključno z
obremenjenostjo okolja s hrupom).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Slika 8: Širitve stavbnih zemljišč in vplivni pas cest, ki so v skladu s predpisom vir hrupa

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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SD OPN 5 ne predvideva novih širitev bivanjskih površin površin ob najbolj obremenjeno državno
cesto G2 oz. odseke ceste, ki so po predpisih vir hrupa. Do sprememb oz. povečanje površin SK
v vplivnem pasu prihaja zaradi spremembe iz SS v SK. Površina čistih stanovanjskih površin v
vplivnem pasu ze zmanjšuje. Zmanjšuje se tudi skupna površina območij III. SPVH v vplivnem pasu
in površina območij, za katero je značilna gradnja objektov [4, 20, preračun Qgis].
Preglednica 22: Sprememba površin stavbnih zemljišč v vplivnem pasu cest, ki so vir hrupa

Območja s III. SPVH

SS
A
SK
CD
CU
ZD
ZK
VC
Vsota - delna (A,SK,CD,CU)
Vsota vse rabe

Površina območij v vplivnem Površina območij v vplivnem
pasu - (ha) po veljavnem pasu - (ha) po SD OPN5
planu
3,68
2,48
0,60
0,46
0,40
0,70
0,40
0,40
3,40
3,78
1,89
2,22
0,07
0,07
7,81
7,81
8,48
7,82
18,25
17,92

Število objektov v vplivnem pasu cest, ki so vir hrupa se v prihodnosti sicer še lahko nekoliko
poveča kot posledica zatečenega stanja, torej že veljavnih stavbnih zemljišč v vplivnem pasu, ki
ostajajo v planu. Večina teh zemljišč je sicer že pozidanih.
Predvidenih je nekaj manjših širitev stavbnih zemljišč (SK, A) ob regionalnih cestah R3 D. Trebuša
– SP. Idrija (PLDP 149) in R3 Pečnik (Marof) – Žiri (PLDP 1000), ki pa glede na obremenitev teh
odsekov cest z vidika hrupa niso preoblematične.
Odlok SD OPN5 predvideva naslednje omejitve s katerimi se zagotavlja dodatna zaščita objektov
pred hrupom iz cest in drugih virov hrupa (48. člen odloka):
(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih
cest ali v območjih z obremenilnim hrupom je treba gradnje objektov načrtovati s pasivno zaščito
pred hrupom (zaščita oken, fasade).
(5) Za območja obstoječih stavb z varovanimi prostori, ki so umeščena v vplivnem območju virov
hrupa, je treba izvesti aktivno protihrupno zaščito na viru hrupa npr. kot zemeljski nasip, poraščen
z vegetacijo, ali v obliki ozelenjene ali drugače estetsko oblikovane protihrupne ograje, oziroma če
to ni mogoče izvesti pasivno zaščito na stavbah z varovanimi prostori.
(6) Stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v prekomerno obremenjeno območja.
Preprečiti je treba neposedne stike območij PNRP, kjer je predpisana II. SVPH in IV. SVPH.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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(7) V poslovno-stanovanjskih objektih je treba stanovanjske enote razporediti v objektu tako, da bo
njihova morebitna obremenjenost s hrupom čim manjša.
Ocena vplivov SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj »zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s
hrupom« in okoljski cilj »dobri bivalni pogoji« :
Glede na navedeno in predvidene vrednosti kazalcev ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe SD OPN5
Idrija podcilj »zmanjšanje obremenjenosti prebivalcev s hrupom« in okoljski cilj »dobri bivalni
pogoji« nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C).

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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7.3 OKOLJSKI PODCILJ: OSKRBA PREBIVALCEV S SKLADNO IN
ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO
Preglednica 23: Merila za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj Oskrba prebivalcev s skladno in
zdravstveno ustrezno pitno vodo
Razred
učinka

A

B

C

D

E

X

Merila vrednotenja
Ni vpliva oziroma je lahko vpliv pozitiven. S SD OPN5 Idrija ni predvideno povečanje površine
stavbnih zemljišč ali območij za pridobivanje mineralnih surovin na vodovarstvenih ali
predlaganih vodovarstvenih območjih, prav tako niso predvideni novi posegi na vodovarstvena
ali predlagana vodovarstvena območja. Zagotovljena je skladnost pitne vode z mejnimi
vrednostmi parametrov za pitno vodo tako na obstoječih vodnih virih, kot na potencialnih
bodočih vodnih virih in tudi v vodovodnih sistemih.
Nebistven vpliv. S SD OPN5 Idrija je predvideno povečevanje površine stavbnih zemljišč ali
območij za pridobivanje mineralnih surovin ter tudi novi posegi na vodovarstvenih ali
predlaganih vodovarstvenih območjih, vendar so posegi v skladu s predpisi varstva vodnih virov
ali pa strokovne podlage kažejo, da vpliv na predlagane vire pitne vode ni verjeten.
Zagotovljena je skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov za pitno vodo tako na
obstoječih vodnih virih, kot na potencialnih bodočih vodnih virih in tudi v vodovodnih sistemih.
Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. S SD OPN5 Idrija je predvideno
povečevanje površine stavbnih zemljišč ali območij za pridobivanje mineralnih surovin in tudi
novi posegi na vodovarstvenih ali predlaganih vodovarstvenih območjih.. Možen je negativen
vpliv na skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov za pitno vodo tako na
obstoječih vodnih virih, kot na potencialnih bodočih vodnih virih in tudi v vodovodnih sistemih.
Izvedeni bodo omilitveni ukrepi.
Bistven vpliv. S SD OPN5 Idrija je predvideno povečevanje površine stavbnih zemljišč ali
območij za pridobivanje mineralnih surovin in tudi novi posegi na vodovarstvenih ali
predlaganih vodovarstvenih območjih.Posegi niso v skladu s predpisi varstva vodnih virov in/ali
strokovne podlage kažejo, da je možen bistven vpliva na potencialne nove vire pitne vode.
Pričakovati je je negativen vpliv na skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov za
pitno vodo tako na obstoječih vodnih virih, kot na potencialnih bodočih vodnih virih in tudi v
vodovodnih sistemih..
Uničujoč vpliv.
S SD OPN5 Idrija je predvideno veliko povečevanje površine stavbnih zemljišč ali območij za
pridobivanje mineralnih surovin na vodovarstvenih ali predlaganih vodovarstvenih območjih.
Posegi niso v skladu s predpisi varstva vodnih virov in/ali strokovne podlage kažejo, da je
možen uničujoč vpliv na potencialne bodoče vire pitne vode. Pričakovati je je velik negativen
vpliv na skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov za pitno vodo tako na
obstoječih vodnih virih, kot na potencialnih bodočih vodnih virih in tudi v vodovodnih sistemih.
Ugotavljanje vpliva ni možno. Izbranih kazalcev zaradi pomanjkanja ali neustreznih podatkov
ni bilo mogoče vrednotiti.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Preglednica 24: Vrednosti kazalcev stanja okolja za vrednotenje vplivov na okoljski podcilj Oskrba prebivalcev s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo
Kazalci stanja okolja
Površina stavbnih zemljišč in zemljišč
pridobivalnega prostora mineralnih surovin
na VVO ter površina novih posegov na
veljavna vodovarstvena območja

Zadnji podatek

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč
pridobivalnega prostora mineralnih surovin na
VVO:
VVO Ib: 0,03 ha
VVO II: 4,99 ha
VVO III: 16,47 ha
[4 QGIS preračun]

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč
pridobivalnega prostora mineralnih surovin
na predlagana VVO ter Površina novih
posegov na predlagano vodovarstvena
območja

Predvidena smer gibanja

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega
prostora mineralnih surovin na VVO:VVO Ib: 0,03 ha
VVO II: 5,34 ha
VVO III: 13,13 ha
[4 QGIS preračun] Skupno se površina stavbnih zemljišč na

VVO Ib ne spreminja, na VVO II se povečuje za 0,35 ha, na
VVO III pa zmanjšuje za 3,34 ha (posledica izvzemov
stavbnih zemljišč).
Novi posegi na II. VVO Zavratec´(0,53 ha) in Gačnik (0,13
ha)Novi posegi na III. VVO Ledine (0,24 ha) in Zavratec (0,52
ha)


Površina stavbnih zemljišč in zemljišč
pridobivalnega prostora mineralnih surovin na
predlagana VVO:
VVO I: 1,94 ha
VVO II: 5,24 ha
VVO IIIb: 300,28 ha
[4, 41, QGIS preračun]

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega
prostora mineralnih surovin na predlagana VVO:
VVO I: 1,94 ha
VVO II: 5,24 ha
VVO IIIb: 280,96 ha
[4, 42, QGIS preračun]
Skupno se spreminja površina stavbnih zemljišč na predlaganem
IIIb VVO in sicer se zmanjšuje ua zza 20 ha (posledica izvzemov
stavbnih zemljišč)
Površina novih posegov na prelagano VVO
v obsegu 12,5 ha.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Kazalci stanja okolja
Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi
parametrov na vodnih virih

Zadnji podatek

15 mikrobiološko neskladnih vzorcev oz. 88% vseh
analizirnaih vzorcev iz zajetij in vrtin
(leto 2018) [13]

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Predvidena smer gibanja

Glede na to, da se so posegi na VVO manjšega obsega in v
skladu z odlokom o varstvu virov pitne vode, in glede na to
da se površina stavbnih zemljišč na VVO III b zmanjšuje za
20 ha, ni pričakovati poslabšanja skladnosti pitne vode z
mejnimi vrednostmi parametrov, ki se varujejo z VVO.
Po drugi strani je zaradi posegov na predlagano VVO
mogoče pričakovati poslabšanje kakovosti pitne vode na
vodnih virih, ki še niso zavarovani z VVO (Izvir Avstrijsko
zajetje, izvir Italijansko zajetje izvir R5, vrtina Črni vrh,
Idrijska Bela VIB-01/04, Idrijska Bela VIB-02/06) in s pitno
vodo oskrbujejo skupno 4.535 prebivalcev ter na izviru
Podroteja (rezervni vodni vir) [41].
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Kazalci stanja okolja
Kakovost pitne vode na javnih in lokalnih
vodovodnih sistemih

Zadnji podatek

Predvidena smer gibanja

78 vzorcev oz. 86% mikrobiološko povsem
skladnih vzorcev pitne vode
55 vzorcev oz. 96% fizikalno-kemijsko povsem
skladnih vzorcev pitne vode


Zaradi posegov na predlagano VVO Trnovsko- Banjške
planote je posledično možno pričakovati tudi poslabšanje
kakovosti pitne vode na vodovodnih sistemih, ki se
oskrbujejo iz vodnih virov znotraj predlaganega VVO
(vodovodna sistema Črni vrh in Idrija – spodnja cona
mesta))

Legenda:  povečanje vrednosti;  zmanjšanje vrednosti;  vrednost bo ostala enaka
Preglednica 25: Opredelitev lastnosti možnih vplivov izvedbe SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj Oskrba prebivalcev s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo
Vpliv

Ocena

Pozitiven/
Negativen

Neposreden

Posreden

Daljinski

Kratkoročen

Zagotavljanje
zdravstveno




C
ustrezne pitne
vode
Legenda: + vpliv je pozitiven, - vpliv je negativen,  vpliv ima to lastnost,  vpliv nima te lastnosti
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Srednjeročen

Trajen

Kumulativni

Sinergijski

Čezmejni
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Posegi na veljavna vodovarstvena območja
Kumulativno se bo glede na gibanje kazalca stanja okolja površina posegov (stavbna zemljišča in
zemljišča za pridobivanje mineralnih surovin) na veljavna in predlagan vodovarstvena območja
zmanjšala.
Občina načrtuje manjše posege (širitve SK) na območju VVO II na območju Zavratca (kaptažna
vrtina Zavratec). Vodni vir je bil leta 2000 ukinjen z Odlokom ter objavljen v uradnem listu. V letu
2002, ko so vodni viri prešli v upravljanje države se vodni vir pomotoma ni zbrisal iz uradnih
grafičnih evidenc. Do sprejetja Uredbe velja občinski Odlok. Tudi v predvideni novi uredbi se vodni
vir Zavratec ne bo varoval. Vas Zavratec ima zgrajen vodovod iz vodnega vira Pikajce v Občini
Logatec, upravlja pa ga Komunala Idrija. Posegov na vodovarstveno območje Zavratec zato v OP
ne vrednotimo.
Predvidena je tudi širitev stavbnih zemljišč na VVO Gačnik (EUP VP_53 in VP_56), kjer pa gre za
opredelitev stavbnega zemljišča ZS za potrebe vodnega zajetja, kar je v skladu z Odlokom o
varstvu virov pitne vode (UL SRS 25/89, 19/90, UL RS 19/91, 56/93, 32/96, 45/97, 56/93, 14/00).
Občina načrtuje še manjše širitve razpršene poselitve (A) na VVO III (Ledine), ki so v skladu z
Odlokom o varstvu virov pitne vode (UL SRS 25/89, 19/90, UL RS 19/91, 56/93, 32/96, 45/97, 56/93,
14/00).
Širitve na območju predloga vodovarstvenih območij za zaščito vodnih virov Trnovsko- Banjške
planote
Na območju predlaganih vodovarstvenih območij za zaščito vodnih virov Trnovsko- Banjške
planote, konkretno na predlaganem območju VVO IIIb) se nahaja nekaj predlaganih sprememb
namenske rabe (glej Prilogo 2), med drugim so predvidena tudi nekatera nova in razširitve
območij gospodarskih con (IG) in območij za turizem (BT), širitve stanovanjskih površin (SSe),
razpršene poselitve (A) in območij za podeželsko naselje (SK). Gradnja objektov in odvajanje
odpadnih voda s teh območij lahko negativno vpliva na kakovost vodnih virov Trnovsko- Banjške
planote. Glede na to, da ti vodni viri uradno še nimajo določenih vodovarstvenih pasov, se lahko
zgodi, da vplivi posameznih objektov in izvajanje predvideni dejavnosti ne bodo preverjeni v
okviru postopkov izdaje vodovarstvenega soglasja.
Za preprečitev bistvenih negativnih vplivov na potencialne vire pitne vode, se zato določijo
omilitveni ukrepi:
1.

EUP: CV_1/10 (PNRP: IP) in CP_9, CP_14, CV_18, CV_24, LP_17, LP_27 (PNRP: IG)

V fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov* je treba izdelati
analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Izdaja gradbenega dovoljenja
je mogoča le v primeru, da analiza pokaže, da je vpliv na vodne vire sprejemljiv. Med gradnjo
objektov je prepovedana uporaba sanitarij na grdabišču, razen če se uporabljajo kemična
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stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo. Prepovedana je uporaba
gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo in zdravje ljudi.
Ko je sprejeta in začne veljati uredba o vodovarstvenem območju, se za gradnjo objektov
upoštevajo pogoji iz te uredbe.
*CC.Si 12303 bencinski servis, CC.Si 1251 industrijske stavbe, CC.Si 1252 rezervoarji, silosi in
skladišča, CC.Si 22231 10a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje v podzemne vode v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo, CC.Si 22232 11b Industrijske čistilne naprave, CC.Si 23030 Objekti kemične industrije,
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, CC.Si 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki
niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b
2. EUP: GP_31, CP_95 (PNRP: IK)
V fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov za kmetijsko
proizvodnjo, ko gre za objekte za rejo živali s kapaciteto več kot 5 glav velike živine, je treba
izdelati analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Izdaja gradbenega
dovoljenja je mogoča le v primeru, če analiza pokaže, da je vpliv na vodne vire nebistven.
Ko je sprejeta in začne veljati uredba o vodovarstvenem območju, se za gradnjo objektov
upoštevajo pogoji iz te uredbe.
3. EUP: CP_67 (PNRP: BT) – predvideno je parkirišče z avtodomi, javne kanalizacije ni in tudi
ni predvidena
V fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo parkirišča za avtodome je treba v primeru, da
je na parkirišču predvideno tudi praznjenje kemičnih stranišč iz avtodomov, izdelati analizo
tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Izdaja gradbenega dovoljenja je
mogoča le v primeru, da analiza pokaže, da je vpliv na vodne vire nebistven.
4. Spremembe namenske rabe prostora iz Priloge 2
Preveritev možnih vplivov sprememba namenske rabe na onesnaženje virov podzemne vode je
bila izvedena v okviru Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode Analize
tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode [43] (Priloga 5) . V nadaljevanju so
povzeti ključni zaključki.
Obravnavana območja so v predlogu vodovarstvenih območij v zaledju izvira Podroteja (rezervni
vir). Izvir Podroteja je zaradi kraškega zaledja v kakovostnem smislu zelo ranljiv. Do leta 2012 je
bil izvir Podroteja glavni vodni vir za javno vodooskrbo mesta Idrije. Zaradi onesnaženosti,
predvsem mikrobiološke, so ga izključili iz javne vodooskrbe in je nadomeščen z novim vodnim
virom v Idrijski Beli. Kakovost izvira Podroteja se spremlja z državnim monitoringom. Analizirajo
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se fizikalno-kemijski parametri, ne pa tudi mikrobiološki. Fizikalna kemijska slika izvira ni
problematična (glej str. 19 in 20 Priloge 5). Največji problem prestavlja mikrobiološko onesnaženje.
Podrotejski izvir je več ali manj stalno bakteriološko oporečen, ob večjih nalivih pa izvir zaradi
kraškega značaja tudi kali.
Gradnja in obratovanje objektov oz. izvajanje dejavnosti v sklopu sprememb namenske rabe iz
Priloge 2 lahko negativno vpliva na kakovost vodnih virov zaradi:
-

morebitnega izlitja nevarnih snovi (npr. mineralnih olj med gradnjo)

-

neprimernega odvajanja odpadnih voda (fekalnih, industrijskih, padavinskih odpadnih
voda…)

-

prekomernega gnojenja kmetijskih površin

-

vpliva širitve pokopališča itd.

V analizi tveganja so bili obravnavani različni mehanizmi prenosa onesnaževal v podzemno vodo:
-

z izpusti odpadnih vod (komunalne in padavinske odpadne vode)

-

z iztokom goriv in maziv iz vozil ali delovnih strojev ob nesrečah in nepravilnem ravnanju,

-

z izlitjem večje količine snovi iz rezervoarjev v primeru nesreč.

Pri vseh je bilo upoštevano dejstvo, da gre za kraško razpoklinska tla, kjer se onesnaževala
prenašajo skozi nenasičeno cono do podzemne vode po odprtih razpokah z značilnostmi toka
po kraških kanalih.
V analizi tveganja je ocena relativne občutljivosti izvedena na parametrih mineralna olja, KPK in
BPK5. V spodnji preglednici so zbrani rezultati pričakovanih koncentracij onesnaževala v izviru in
relativne občutljivosti. Izračuni so bili narejeni na podlagi metode izračuna, ki jo podaja Pravilnik
o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/2004, 17/06, 15/16).
Preglednica 26: Referenčne vrednosti, spremembe koncentracij in relativna občutljivost [43]

Parameter

BPK5
Normalni scenarij
Alternativni scenarij
Scenarij najslabše možnosti
KPK
Normalni scenarij
Alternativni scenarij
Scenarij najslabše možnosti
Mineralna olja
Normalni scenarij
Alternativni scenarij
Scenarij najslabše možnosti
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Količina vnosa v Referenčna Sprememba
podzemno vodo vrednost
koncentracije
(kg)
dR
7,6
0,5 mg/l
2,47E-04 mg/l

Relativna
občutljivost

15,2
100
38

0,5 mg/l

4,94E-04 mg/l
3,25E-03 mg/l
1,24E-03 mg/l

1,001
1,0065
1,0025

76
270
5 kg

5 μg/l

2,47-03 mg/l
8,78E-03 mg/l
0,163

1,0049
1,017
+1,03

50 kg
500 kg

5 μg/l
5 μg/l

1,63 μg/l
16,3 μg/l

+1,33
+4,25

1,0005
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V analizi tveganja so v v poglavju 11.2 predvideni varstveni ukrepi za zaščito vodnega vira. Analiza
tveganja ne obravnava posebej tveganj za poslabšanje mikrobiološkega onesnaženja vodnega
vira. Zato je za preprečitev nadaljnega slabšanja mikrobiološkega stanja treba poleg ukrepov iz
analize tveganja upoštevati še zahtevo po zagotovitvi ustreznega mikrobiološkega čiščenja na
MKČN, kjer se očiščena voda ponika.
Predlagan omilitven ukrep se tako glasi:
Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP ZI_31, CP_145, CP_132, CP_123, CP_90,
CP_141, CP_17, CP_92, CP_111, TG_15, CP_135, CP_133, CP_132, CP_33, TG_12, CP_22, CP_52, CP_36,
CP_63, CP_58, CP_49, CP_56, GP_34, GP_35, TG_12, TG_15, CP_92, CP_33, CP_33, CP_22, CP_134,
CP_18, CP_124, CP_90, GP_16, CP_63, CP_141, CP_134, CP_90, CP_17, CP_67, CP_67, GO_1/5, CV_24,
CV_24, CV_24, CV_24, CP_14, CV_19, CV_19, CV_19, CV_18, CV_18, CV_19, CV_19, CV_19, CP_95,
GO_6/1, GP_1/132, CV_8/1, CV_11/2, CV_11/2, CV_17/3, CP_13/2, CV_22/2, CP_2, CP_4/2, GP_3,
CP_3, GO_8, GO_4/2, CV_22/1, CV_1/2, GO_2/1, GO_8, GO_1/1, CV_17/2, CV_17/1, GO_2/3, CP_13/1,
GO_2/3, CP_13/12_31 z naslednjim besedilom:
»Pri gradnji in obratovanju objektov, naprav in dejavnosti je treba upoštevati ukrepe predvidene
v Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, št. 4465-028/2020-01,
Geologija Idrija d.o.o., maj 2020. Poleg navedenih ukrepov iz analize tveganja je pri načrtovanju
in obratovanju vseh malih komunalnih čistilnih naprav za odpadno komunalno vodo nad 50 PE,
kjer se očiščene vode ponikajo, treba zagotoviti tudi mikrobiološko čiščenje, tako da na izpustu iz
MKČN niso presežene vrednosti parametrov za Intestinalne enterokoke 400 cfu/100 ml in za
Echerichio coli 1000 cfu/100 ml.«
ČN Črni vrh
Občina Idrija namerava na Črnem Vrhu nad Idrijo zgraditi novo komunalno čistilno napravo za
čiščenje komunalne odpadne vode naselja Črni Vrh in Doma starejših Bor. Zato je v okviru tega
plana predvidena sprememba namenske rabe prostora iz SB v O v EUP CV_8/1. Predvidena
velikost čistilne naprave je 900 PE. Del naselja Črni Vrh že ima zgrajeno sanitarno kanalizacijsko
omrežje za odpadno vodo, ki je delno mešano in se steka na nedelujočo čistilno napravo Črni
Vrh, kjer brez čiščenja ponika.
Dom starejših Bor ima obstoječo ločeno kanalizacijo za komunalne odpadne vode, ki se steka na
ČN Bor kapacitete 350 PE. Čistilna naprava je zasnovana kot klasična čistilna naprava z aktivnim
blatom, ki pa zaradi dotrajanosti in prevelike občutljivosti na nihanja obremenitve ne dosega
zakonsko predvidenih izpustnim parametrov.
Lokacija nove čistilne naprave je predvidena na parceli 334/2, k.o. Črni Vrh (šifra k.o. 2365). Iztok
iz čistilne naprave je predviden v ponikanje. Maksimalna predvidena količina dotoka na KČN je 25
m3/h (6,9 l/s).
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Lokacija se nahaja znotraj območja, ki je vključeno v predlog vodovarstvenih območij za zaščito
vodnih virov Trnovsko- Banjške planote (širše vodovarstveno območje VVO III). Izviri, kamor naj
bi podzemno odtekla voda iz MKČN (Divje jezero, Podroteja) niso več zajeti za vodooskrbo. Izvir
Podroteja je bil do leta 2012 zajet za vodooskrbo Idrije in okolice, leta 2012 pa nadomeščen z
vodnim virom Idrijska Bela in izključen iz vodooskrbe.
Za predvideni poseg je bila skladno s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Ur. l. RS, 64/04, 5/06, 58/11) izdelana in revidirana Analiza tveganja za onesnaženje
vodnega telesa podzemne vode [44]. Namen analize tveganja je predvideti tveganje za
onesnaženje vodnega telesa, bodisi zaradi gradnje objektov (izvajanja gradbenih del), bodisi
zaradi obratovanja objekta. Na podlagi ugotovljenega stanja je potrebno podati predloge za
izvedbo zaščitnih ukrepov za varovanje vodnega telesa pred onesnaženjem, izboljšavo projekta
in zaključek o sprejemljivosti predvidenega posega glede na rezultate relativne občutljivosti.
V analizi tveganja je bila izvedena ocena relativne občutljivosti v času gradnje in med
obratovanjem na parametrih mineralna olja, KPK in BPK5. Po Pravilniku o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04) se sprejemljivost tveganja za onesnaženje
podzemne vode določi glede na rezultat relativne občutljivosti. Relativna občutljivost (S) je
definirana kot razmerje med opazovano novo vrednostjo stanja podzemne vode zaradi
ogroženosti in referenčnim stanjem.
Dovoljeno relativno občutljivost parametrov določa Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, 64/2004).
Preglednica 27: Referenčne vrednosti parametrov kemijske sestave podzemne vode

Parameter

Referenčna
vrednost

Mineralna olja
KPK
BPK5

5 μg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l

Dovoljena relativna
občutljivost
S (A)
+2
Ni določena
Ni določena

Dovoljena relativna
občutljivost
S (B)
+1,5
Ni določena
Ni določena

A – relativna občutljivost velja za rezultate deterministične analize tveganja, katerih vrednost je manjša
kot petkratnik meje določanja
B – relativna občutljivost velja za rezultate deterministične analize tveganja, katerih vrednost je večja kot
petkratnik meje določanja

V okviru analize tveganja je bil izveden modelni izračun širjenja onesnaženja z mineralnimi olji
pri enkratnem vnosu 0 kg (normalni scenarij), 1 kg (alternativni scenarij) in 100 kg mineralnih olj
(scenarij najslabše možnosti). Pri scenariju najslabše možnosti je vrednost relativne občutljivosti
(S) nad dovoljeno vrednostjo, pri prvih dveh scenarijih pa pod dovoljeno vrednostjo. Klub temu,
da gre pri scenariju najslabše možnosti za dogodek, ki ima zelo majhno verjetnost, narekuje
izvedbo vseh relevantnih varstvenih ukrepov.
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Preglednica 28: Referenčne vrednosti, spremembe koncentracij in relativna občutljivost

Parameter
Mineralna olja
- Normalni scenarij
- Alternativni scenarij
- Scenarij najslabše možnosti

Referenčna
vrednost
5 μg/l

Sprememba
koncentracije dR
0

Relativna
občutljivost
+1

5 μg/l
5 μg/l

0,03 μg/l
3,04 μg/l

+1,01
+1,61

Izveden je bil tudi izračun relativne občutljivosti za parametra BPK5 in KPK. Pri vseh treh scenarijih
je vrednost koncentracije onesnaževala (KPK, BPK5) na izvirih zelo nizka, posledično so nizke tudi
vrednosti relativne občutljivosti. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l.
RS, 64/2004) ne določa vrednosti za relativno občutljivost za parametra BPK5 in KPK.
Z urejenim čiščenjem komunalnih odpadnih vod Črnega Vrha, se bo kakovostno stanje podzemne
vode izboljšalo. Kljub temu lahko v primeru onesnaženja z mineralnimi olji v najslabšem scenariju
in zaradi mikrobiološkega onesnaženja pride do prekomernih vplivov na kakovost izvira v
Podroteji in do neskladnosti z mejnimi vrednostmi za parametre pitne vode..
Ob upoštevanju še dodatnih ukrepov iz poglavja 11 analize tveganja [44] in ob hkratni zagotovitvi
ustreznega mikrobiološkega čiščenja je gradnja in obratovanje čistilne naprave iz vidika vpliva na
kemijsko in količinsko stanje podzemne vode ter oskrbo prebivalcev s skladno in zdravstveno
ustrezno pitno vodo sprejemljiva.
Izdatnost vodnih virov
Območje občine Idrija deloma leži na območju vodnega telesa podzemne vode Cerkljansko,
Škofjeloško in Polhograjsko hribovje (SIVTPODV1007) in deloma na območju vodnega telesa
podzemne vode Goriška brda in Trnovsko - banjška planota (SIVTPODV6021). Za VTPodV
Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje velja, da se je v letu 2017 načrpalo 1,67 %
razpoložljive podzemne vode, za VTPodV Goriška brda in Trnovsko - banjška planota pa, da se je
načrpalo 0,1 % razpoložljive podzemne vode [45]. Količinsko stanje obeh vodnih teles glede na
rezultate primerjave odvzemov z razpoložljivo količino podzemne vod je ocenjeno kot dobro [46].
Glede na to, da se iz SD OPN izloča precej stavbnih zemljišč in da se razen lokalne mlekarne v
Črnem Vrhu ne načrtuje večjih industrijskih porabnikov vode, ocenjujemo da je izdatnost vodnih
virov glede na podatke o obstoječem količinskem pritisku na podzemne vode, zadostna tudi za
izvedbo SD OPN5.
Ocena vplivov SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj »Oskrba prebivalcev s skladno in zdravstveno
ustrezno pitno vodo« in okoljski cilj »dobri bivalni pogoji« : Glede na navedeno in predvidene
vrednosti kazalcev ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe SD OPN5 Idrija na okoljski podcilj »Oskrba
prebivalcev z zdravstvenos skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo«in okoljski cilj »dobri
bivalni pogoji« nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).
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8 ALTERNATIVE
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) v 3. členu navaja, da je okoljsko poročilo dokument, v katerem se
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave,
varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske
cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V 6. členu je navedeno, da mora okoljsko
poročilo vsebovati poleg ostali informacij tudi informacijo o tem katere možne alternative so bile
obravnavane in razlogi za izbor najustreznejše alternative.
V skladu s 13. členom (2. odstavek, 5 alineja) te Uredbe je potrebno v primeru ugotovitev bistvenih
ali uničujočih vplivov sprememb in dopolnitev veljavnega plana v okoljskem poročilu preveriti in
ovrednotiti možne alternative. V predmetnem okoljskem poročilu niso bili ugotovljeni bistveni
vplivi SD OPN 5 Idrija na okolje zato alternativnih rešitev kot to določa 13. člen navedene Uredbe
nismo iskali.
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9 OMILITVENI UKREPI
V poglavju 7. so opisani in ovrednoteni vplivi SD OPN5 Idrija na doseganje okoljskih ciljev in podciljev.
Za preprečitev bistvenih negativnih vplivov na vire pitne vode, se zato določijo omilitveni ukrepi, ki so predstavljeni v spodnji preglednici.
Preglednica 29: Predlagani omilitveni ukrepi, nosilec in način izvedbe ter način spremljanja uspešnosti
Oznaka

Vsebina omilitvenega ukrepa

omilitvenega

Nosilec in način izvedbe OU ter način spremljanja
uspešnosti

ukrepa
OU1

Občina mora do naslednjih sprememb in dopolnitev OPN zagotoviti pripravo strokovne podlage, ki bo omogočila

Občina zagotovi izdelavo strokovne podlage ter

razvrstitev namenske rabe prostora v stopnje varstva pred hrupom v skladu z merili iz 4. odstavka Uredbe o mejnih

razvrstitev namenske rabe prostora v stopnje

vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). V sklopu naslednjih sprememb in dopolitev

varstva pred hrupom v sklopu priprave naslednjih

plana mora občina zagotoviti razvrstitev namenske rabe prostora v stopnje varstva pred hrupom v skladu z rezultati

sprememb in dopolnitev OPN. Izvedbo in

izdelane strokovne podlage.

uspešnost

izvedbe

preverjajo

MOP

in

mnenjedajalci v okviru postopka CPVO za
naslednje spremembe in dopolnitve OPN.
OU 2

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: CV_1/10 (PNRP: IP) in CP_9, CP_14, CV_18, CV_24, LP_17, LP_27
(PNRP: IG) z naslednjim besedilom:

Občina zagotovi dopolnitev osnutka odloka SD

»V fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo ali rekonstrukcijo naslednjih objektov je treba izdelati analizo

OPN 5 najkasneje do njegove javne razgrnitve.

tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode: CC.Si 12303 bencinski servis, CC.Si 1251 industrijske stavbe,

Zapis dopolnitve odloka preveri MOP v sklopu

CC.Si 1252 rezervoarji, silosi in skladišča, CC.Si 22231 10a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje v podzemne vode v

izdaje mnenja o uatreznosti okoljskega poročila.

skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, CC.Si
22232 11b Industrijske čistilne naprave, CC.Si 23030 Objekti kemične industrije, Naprave, ki lahko povzročijo
onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje
zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, CC.Si 23040 Drugi
kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b .

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

104

Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (SD OPN5) – Okoljsko poročilo za mnenje o ustreznosti
Izdaja gradbenega dovoljenja je mogoča le v primeru, da analiza pokaže, da je vpliv na vodne vire sprejemljiv. Med
gradnjo objektov je prepovedana uporaba sanitarij na grdabišču, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je
urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo. Prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz katerega se
lahko izločajo snovi, škodljive za vodo in zdravje ljudi.
Ko je sprejeta in začne veljati uredba o vodovarstvenem območju, se za gradnjo objektov upoštevajo pogoji iz te
uredbe.«
OU 3

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: GP_31, CP_95 (PNRP: IK) z naslednjim besedilom:
»V fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov za kmetijsko proizvodnjo, ko gre za
objekte za rejo živali s kapaciteto več kot 5 glav velike živine, je treba izdelati analizo tveganja za onesnaženje
vodnega telesa podzemne vode. Izdaja gradbenega dovoljenja je mogoča le v primeru, če analiza pokaže, da je vpliv
na vodne vire nebistven.
Ko je sprejeta in začne veljati uredba o vodovarstvenem območju, se za gradnjo objektov upoštevajo pogoji iz te
uredbe.«

OU 4

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: PPIP za EUP CP_67 (PNRP: BT) z naslednjim besedilom:
»V fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo parkirišča za avtodome je treba v primeru, da je na parkirišču
predvideno tudi praznjenje kemičnih stranišč iz avtodomov, izdelati analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode. Izdaja gradbenega dovoljenja je mogoča le v primeru, da analiza pokaže, da je vpliv na vodne vire
nebistven.«

OU5

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: CV_8/1 z naslednjim besedilom:
»Pri gradnji in obratovanju ČN je treba upoštevati ukrepe predvidene v Analizi tveganja za onesnaženje vodnega
telesa podzemne vode, št. 4310-180/2019-01, Geologija Idrija d.o.o., avgust 2019.«

OU6

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: ID_51/5 z naslednjim besedilom:
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»Ohrani se pas vegetacije na južni strani EUP, ob cesti. Objekte naj se osvetljuje z oranžnimi (amber) LED svetili ali
belimi LED s filtrom, ki ne prepušča modre svetlobe pod 500 nm. Delež svetlobe, ki gre v nebo, naj bo manjši od 10
%.
V primeru, da je potrebno nasutje ali utrjevanje poti se uporabijo inertni materiali (ne odpadki). Za preprečitev širjenja
invazivnih vrst na območje ureditev ni dovoljen vnos zemljine od drugod.«
OU7

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: ID_ČV_24 z naslednjim besedilom:
»Ne posega se v relief.
V primeru, da je potrebno nasutje ali utrjevanje poti se uporabijo inertni materiali (ne odpadki). Za preprečitev širjenja
invazivnih vrst na območje ureditev ni dovoljen vnos zemljine od drugod.
Objekte naj se osvetljuje z oranžnimi (amber) LED svetili ali belimi LED s filtrom, ki ne prepušča modre svetlobe pod
500 nm. Delež svetlobe, ki gre v nebo, naj bo manjši od 10 %.«

OU8

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: VP_97 z naslednjim besedilom:
»Tehnologija čistilnih naprav mora zagotavljati nizke vsebnosti dušika in fosforja v odpadnih vodah
Iztoke iz čistilnih naprav naj ureja na način, da se vod iz iztoka ČN ne usmerja na območja znanih jamskih sistemov.«

OU9

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: CP_14 z naslednjim besedilom:
»Za delovanje mlekarne je potrebno urediti čistilno napravo. Tehnologija čistilnih naprav mora zagotavljati nizke
vsebnosti dušika in fosforja v odpadnih vodah. Iztok iz čistilnih naprav naj ureja na način, da se vod iz iztoka ČN ne
usmerja na območja znanih jamskih sistemov.«

OU10

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP: ZI_31 z naslednjim besedilom:
»Tehnologija čistilnih naprav mora zagotavljati nizke vsebnosti dušika in fosforja v odpadnih vodah.«

OU11

Dopolnitev odloka SD OPN5, konkretno PPIP za EUP ZI_31, CP_145, CP_132, CP_123, CP_90, CP_141, CP_17, CP_92,
CP_111, TG_15, CP_135, CP_133, CP_132, CP_33, TG_12, CP_22, CP_52, CP_36, CP_63, CP_58, CP_49, CP_56, GP_34,
GP_35, TG_12, TG_15, CP_92, CP_33, CP_33, CP_22, CP_134, CP_18, CP_124, CP_90, GP_16, CP_63, CP_141, CP_134,
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CP_90, CP_17, CP_67, CP_67, GO_1/5, CV_24, CV_24, CV_24, CV_24, CP_14, CV_19, CV_19, CV_19, CV_18, CV_18, CV_19,
CV_19, CV_19, CP_95, GO_6/1, GP_1/132, CV_8/1, CV_11/2, CV_11/2, CV_17/3, CP_13/2, CV_22/2, CP_2, CP_4/2, GP_3,
CP_3, GO_8, GO_4/2, CV_22/1, CV_1/2, GO_2/1, GO_8, GO_1/1, CV_17/2, CV_17/1, GO_2/3, CP_13/1, GO_2/3,
CP_13/12_31 z naslednjim besedilom:
»Pri gradnji in obratovanju objektov, naprav in dejavnosti je treba upoštevati ukrepe predvidene v Analizi tveganja
za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, št. 4465-028/2020-01, Geologija Idrija d.o.o., maj 2020. Poleg
navedenih ukrepov iz analize tveganja je pri načrtovanju in obratovanju vseh malih komunalnih čistilnih naprav za
odpadno komunalno vodo nad 50 PE, kjer se očiščene vode ponikajo, treba zagotoviti tudi mikrobiološko čiščenje,
tako da na izpustu iz MKČN niso presežene vrednosti parametrov za Intestinalne enterokoke 400 cfu/100 ml in za
Echerichio coli 1000 cfu/100 ml.«
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10 SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
V skladu s 1. mnenji NUP je bil v odloku že predviden člen glede spremljanja stanja okolja kot
sledi:
50. a člen
(spremljanje stanja okolja)
(1) V času izvajanja OPN se na območju občine zagotavlja spremljanje stanja okolja. Stanje
okolja se spremlja s kazalci stanja okolja, kot so:
(2) površine/delež zemljišč in njiv na prebivalca,
(3) število pomembnih virov vonjav in oddaljenost od naselij,
(4) površine/delež zelenih površin, otroških igrišč in površin namenjenih za šport in rekreacijo,
ki so javno dostopne za prebivalce,
(5) kazalci za trajnostno mobilnost kot so npr.: javni promet, okoljske cone (umirjanje oz.
prepovedi prometa), polnilnice za električna vozila, dolžina kolesarske poti v naseljih in med
njimi,
(6) število (ne)saniranih nelegalnih odlagališč odpadkov,
(7) število/površina območij, kjer je določena II. Stopnja varstva pred hrupom,
(8) število zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja,
(9) način ogrevanja objektov (število/delež individualnih kurišč, priključki na zemeljski plin,
daljnovodno ogrevanje, skupne kotlovnice, ipd.),
(10) povprečni letni dnevni promet,
(11) poraba pitne vode (v gospodarstvu, v gospodinjstvih),
(12) kakovost pitne vode na javnih in lokalnih vodovodnih sistemih,
(13) število/delež priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaključeno s čistilno napravo,
(14) število/delež objektov z greznico in število/delež objektov z lastno malo čistilno napravo,
(15) količina odpeljane in prečiščene vode (iz gospodarstev, malih sistemov, gospodinjstev) na
čistilne naprave,
(16) število objektov v vplivnem pasu cest, ki so v skladu s predpisom vira hrupa,
(17) število in dolžina stikov podrobnejše namenske rabe prostora, ker se stikata II. in IV. območje
varstva pred hrupom,
(18) število stanovanjskih objektov v varovalnem pasu virov elektromagnetnega sevanja,
(19) letna poraba električne energije na prebivalca za javno razsvetljavo,
(20)število svetilk javne razsvetljave v občini (delež svetilk javne razsvetljave, ki ustrezajo
zakonskim predpisom),
(21) število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
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(2) Zagotovi se obveščanje o stanju okolja z izbranimi kazalci, poročanje o izvedenih omilitvenih
ukrepih in način sprejemanja pritožb prebivalcev zaradi vplivov iz okolja.
Predlagamo, da se 50. a člen odloka v 1. odstavku dopolni z naslednjimi kazalci stanja okolja:
•

Delež energentov za ogrevanje (UNP, zemeljski plin, ELKO, trda goriva, elektrika, OVE)

•

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega prostora mineralnih surovin na VVO
in površina novih posegov na vodovarstvena območja

•

Površina stavbnih zemljišč in zemljišč pridobivalnega prostora mineralnih surovin na predlagana
VVO in površina novih posegov na predlagana vodovarstvena območja

•

Skladnost pitne vode iz virov pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov za pitno vodo

2. odstavek 50. a člena se dopolni tako, da se glasi:
(2) Občina zagotovi obveščanje javnosti o stanju okolja v obliki poročila, najmanj na vsakih 5 let.
Omogoči se tudi sprejemanje in obravnava pritožb prebivalcev zaradi vplivov iz okolja. Poročilo
o spremljanu stanja okolja obsega podatke o kazalcih spremljanja stanja okolja iz prejšnjega
odstavka, podatke o uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov, podatke o prejetih pritožbah
prebivalcev o stanju okolja in prestavitev aktivnosti, ki so bile izvedene s strani Občine za odpravo
motenj v okolju o katerih so poročali prebivalci.

11 OPOZORILO O CELOVITOSTI POROČILA
Občina Idrija je s Sklepom župana Občine Idrija (Uradni list RS, št. 55/16, 70/16) pristopila k izdelavi
5. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Idrija.
Marca 2017 je Občina Idrija pripravila osnutek akta ter pozvala nosilce urejanja prostora (v
nadaljevanju NUP), da na osnutek podajo prva mnenja. Po pridobitvi prvih mnenj in odločbe o
potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje se je Občina odločila o ločitvi postopka SD
OPN5 na dva ločena postopka. Okoljsko zahteven projekt umestitve deponije obremenjenih
odpadkov je izločila iz postopka sd OPN5 ter z nekaterimi drugimi manjšimi popravki pripravila z
izdelovalcem akta osnutek SD OPN5 – osnutek štev. 2. Na osnutek štev. 2 je pridobila prva mnenja
NUP in odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO (št. 35409-8/2019/11)) o tem, da je zanj treba izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Pomembne vsebine okoljskega poročila so bile definirane na podlagi internega in odprtega
vsebinjenja. Dne 11.7. 2019 je bil izveden odprti scoping z nosilci urejanja prostora, ki so v 1.
mnenjih izrazili mnjenje, da je z izvedbo SD OPN Idrija mogoče pričakovati pomembne vplive na
okolje oz. je pripravljavec okoljskega poročila ocenil, da se je z njimi treba uskladiti. Na podlagi
tega sestanka, je bilo interno vsebinjenje dopolnjeno in posredovano nosilcem urejanja prostora
v potrditev. Na dopolnjeno vsebinjenje je imela pripombe le Direkcija RS za okolje, ostali
sodelujoči nosilci urejanja prostora na dopolnjeno vsebinjenje niso imeli pripomb in se šteje, da
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se z dopolnjenim vsebinjenjem strinjajo. Na podlagi pripomb Direkcije RS za vode bo v OP
dodatno presojana umestitev CČN Črni vrh (morebitni vplivi umestitve na območje predlaganega
varstva pitne vode bodo obravnavani v okviru okoljskega cilja Dobri bivalni pogoji in okoljskega
podcilja zagotavljanje čiste pitne vode). Dodatno se v okviru tega cilja na pobudo izdelovalca OP
obravnava še nekatere druge posege na območje predlaganega varstva pitne vode.
Na osnovi vsebinjenja je bilo določeno, da se v okviru CPVO za SD OPN 5 Idrija presojajo vplivi
na okoljska cilja Ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov in Dobri bivalni pogoji ter v
okviru slednjega na podcilje Zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci, Zmanjšanje
obremenitve prebivalcev s hrupom in Zagotavljanje čiste pitne vode.

12 SKLEPNA OCENA
Ocena vplivov SD OPN5 Idrija na okoljske cilje:
Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe SD OPN5 Idrija na okoljske cilje nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (ocena C).
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