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Znotraj zavarovanega območja KP Goričko smo preverili, kakšna je PNRP (pPNRP) raba, 
določena v občinskih prostorskih načrtih na površinah, ki so bile v letu 2002 popisane kot HT 
6510. Uporabili smo sloj generalizirane namenske rabe z dne 12.11.2019 (dostopna na 
spletnih straneh https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/) in sloj predvidene 
namenske rabe OPN Gornji Petrovci (v pripravi). Za podatke o notranjih conah vrst smo 
uporabili podatke o conaciji iz leta 2018 (vir: https://zrsvn-varstvonarave.si/informacije-za-
uporabnike/katalog-informacij-javnega-znacaja/cone-vrst-in-habitatnih-tipov/) in podatke o 
kartiranju habitatnih tipov na Goričkem v letu 2003.  
V sloju kartiranih habitatnih tipov smo od skupne površine HT 6510 odšteli 146,359 ha, ki so 
bili pomotoma označeni kot travniške površine, dejansko pa gre za gozd. 
 
Tabela: (p)PNRP raba na HT 6510 znotraj KP Goričko (ha) 

HT   

RABA PNRP 

 SKUPAJ S G K V 

91EO 

ha 8,84 71,68 184,94 69,82 335,27

% 2,64% 21,38% 55,16% 20,82% 100,00%

3130 

ha 0,030 0,013 0,003 20,170 20,22

% 0,151% 0,063% 0,013% 99,774% 100,00%

3150 

ha 0,03 
 

0,05 0,08

% 36,93% 0,00% 63,07% 0,00% 100,00%

6210 

ha 10,76 5,72 196,87 0,26 213,61

% 5,04% 2,68% 92,16% 0,12% 100,00%

6230 

ha 0,76 2,01 19,47 0,00 22,24

% 3,42% 9,04% 87,54% 0,00% 100,00%

6410 

ha 1,50 3,21 124,67 0,48 129,86

% 1,16% 2,47% 96,01% 0,37% 100,00%

6430 

ha 0,92 0,98 37,01 1,93 40,85

% 2,26% 2,41% 90,60% 4,74% 100,00%

6510 

ha 443,11 50,54 4061,29 32,58 4587,53

% 9,66% 1,10% 88,53% 0,71% 100,00%

9110 

ha 2,11 35,44 13,61   51,16

% 4,12% 69,28% 26,60% 0,00% 100,00%
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Notranja cona obeh HT je določena na nekaterih območjih, kjer ta habitatni tip ni več razvit, 
nasprotno pa nekatera travišča, kjer je ta habitatni tip še vedno prisoten, niso del notranje 
cone. Ne glede na conacijo Natura 2000 območja in kvalifikacijske habitatne tipe pa moramo 
upoštevati tudi nacionalno zakonodajo. Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, 
št. 112/03, 36/09 in 33/13) namreč določa habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge 
habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem 
stanju. 
 
4. člen Uredbe določa: 

»(1) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti 
na območjih habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe, zlasti na tistih območjih, na katerih so ti 
habitatni tipi dobro ohranjeni, načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim 
manjši. 

(2) Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način 
in v obsegu: 
-       da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost teh habitatnih 

tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, 
-       da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in 

naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz Priloge 2 te uredbe in 
-       da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v 

skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in 
živalskih vrst. 

(3) Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja 
s predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je 
treba ugotoviti prisotnost habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe na teh območjih in njihovo 
stanje ohranjenosti. 

(4) Na način iz prejšnjih treh odstavkov se zagotavlja ugodno stanje habitatnih 
tipov tudi pri načrtovanju na področjih urejanja in rabe voda ter drugih naravnih dobrin.« 

 
Predvidena sprememba namenske rabe zemljišč pobud 179 in 180 (t.i. Pravljična dežela) sega 
v notranjo cono HT 6410, na površini 248,11 m2 in v notranjo cono HT 6510, na površini 
1.490,05 m2. Dela pobude 36/h (parcela št. 1075, k.o. Ženavlje) sega v notranjo cono HT 
6210 na površini 965,92 m2. Notranja cona HT 6510 na Goričkem meri 3.185,31 ha, notranja 
cona HT 6410 80,17 ha, notranja cona HT 6210 pa 187,87 ha.  

Tako HT 6510 kot HT 6410 sta na Prilogi 1 Uredbe o habitatnih tipih. Na območju 
predvidene spremembe NRP so tudi nekateri drugi HT, ki se prednostno ohranjajo v dobrem 
stanju (nižinska visoka steblikovja, oligotrofni mokrotni travniki, suha volkovja in podobna 
kisla travišča pod gozdno mejo). Na terenu smo preverili stanje razširjenosti in ohranjenosti 
HT. Ugotovili smo, da bi sprememba namenske rabe zemljišč še posebej prizadela HT 6410, 
ki je razvit v dolinskem delu. HT je delno sicer v zaraščanju (posamezna drevesa, grmovje in 
zlata rozga). Ne glede na trenutno stanje pa ocenjujemo, da umestitev objektov na del, kjer je 
razvit HT 6410 ni ustrezna. Na celotnem delu je namreč ob deževju in taljenju snega velika 
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omočenost tal. To pomeni, da bi bilo potrebno pred gradnjo teren nasuti, kar bi negativno 

vplivalo na travišča tudi izven območja predvidenih sprememb namenske raba.  
  
Slika: Na travniku dne 5.12.2017 


