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Izkušnje z izvedbo nadomestnih habitatov 



Izkušnje z izvedbo nadomestnih habitatov 

• sodelovanje ZRSVN 
• omilitveni ukrepi 
• različne vsebine 
• vzpostavljeni/ 
   v vzpostavljanju 
• raznovrstni  postopki 
  netipični 
 

        IZKUŠNJE 
 
 
 
 
 



Izkušnje z izvedbo nadomestnih habitatov 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 
 Lukovica, Komenda, Lenart, Verjane, Lendava 
 
Traviščni  nadomestni habitati 
 Mlake pri Vipavi, Komarnik, Gospodsko pri Brezovici 
 
Gozdni nadomestni habitati 
 Komarnik Lenart, Hotiška gmajna pri Mali Polani 



Pomurski krak AC Koper - Lendava 

 
Gozdni nadomestni habitati 



 

 
 

Gozdni nadomestni habitati 
 

Pomurski krak AC, Hotiška gmajna pri Mali Polani 

kvalifikacijski vrsti 
bodoče SPA Mura 
 
predlagan v NS, 
 
opredeljen v PVO 
(Aquarius d.o.o.) : 
- tip gozda 
- velikost 
-območje 
 

-Določen v uredbi o 
DPN 
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Gozdni nadomestni habitati 
 

Pomurski krak AC, Hotiška gmajna pri Mali Polani 

SPORAZUM kdo kdaj kaj 
projekt za izvedbo 
monitoring, ukrepi 
 DO VZPOSTAVITVE 

-  pridobitev zemljišč 
-  1. kmetijska zemljišča 
-  trajanje vzpostavljanja do 

funkcionalnosti 
 
 
 



 

 
 

Traviščni nadomestni habitati 
 

Pomurski krak AC, Gospodsko pri Brezovici 

kvalifikacijska vrsta 
SPA Mura 
 
predlagan v NS, 
 
opredeljen v PVO 
(Aquarius d.o.o.) : 
- tip habitata 
- velikost 
-območje 
 

-določen v Uredbi o 
DPN 
 



Traviščni nadomestni habitati 
 

Pomurski krak AC, Gospodsko pri Brezovici 



Traviščni nadomestni habitati 
 

Pomurski krak AC, Gospodsko pri Brezovici 

- pridobitev zemljišč 
- vzpostavitev /  obnova 
- habitat drugih vrst 

 
 
 
 

SPORAZUM kdo kdaj kaj 
projekt za izvedbo 
monitoring, ukrepi 
 DO VZPOSTAVITVE 



 

 

 

 

 
 

Traviščni nadomestni habitati 
 

Mlake pri Vipavi 

Prestavitev strelišča zaradi AC 
 
Varovan HT 
 
dopolnitev PVO (LUZ d.d.) 
ekspertno mnenje za naravo 
(upoštevana Natura 2000; 
Poboljšaj in sod., 2005) 
 
naravovarstveni pogoji in soglasje 
 
 



 

 

 

 

 
 

Traviščni nadomestni habitati 
 

Mlake pri Vipavi 



 

 

 

 

 
 

Traviščni nadomestni habitati 
 

Mlake pri Vipavi 

obnova / preselitev ruše 
 
del strelišča, vzdrževanje 
monitoring 
NV nadzor 
 
rastiščne razmere – druge 
rastlinske združbe 
invazivke / zaraščanje 
 
 



 
Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 
Lukovica-poslovna cona Želodnik  

 

 
 

 
Varovan HT na območju NV Češeniške in Prevojske gmajne – 
prehodna barja 
NH predlagan v NS, določen v Odloku o OLN 
izvedba po inšpekcijski prijavi ni ciljni HT 
vzdrževanje, monitoring 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 

Komenda – poslovna cona 

 

 
  

Zavarovana vrsta: hribski urh 
Predlagatelj ZRSVN v postopku izdaje okoljevarstvenega 
soglasja 
Načrt nadomestnih habitatov  
Izvedba pred 
 začetkom gradnje 
 PC 
Načrt monitoringa  
v fazi obratovanja 
 
 



 

 
 

 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 
Pomurski krak AC 

 

 
 

Zgornje Verjane 
Komarnica 
mrestišče Komarnik 
Kamenšak sever 
Lendava 



 

 
 

 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 
Pomurski krak AC - Kamenšak sever 

 

 
 

Naravna dediščina, predlog KP, zavarovane vrste 
 
Omilitveni ukrepi predlagani na usklajevanjih 
 
NH opredeljen v PVO (RC Planiranje d.o.o.) in ekspertnih 
mnenjih, določen z aktom o DPN 
 
Izvedba v sklopu vodnogospodarskih ureditev 
 

 
 
 



 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 

Pomurski krak AC - Kamenšak sever 

 

 
 Projektne rešitve (VGB Maribor d.o.o.): 

 
• renaturacija potoka Globovnica v dolžini 436 m (odstranitev 

desnoobrežnega nasipa, razširitve struge, ureditev plitvin) 
• nadomestna protipoplavna ureditev (izgradnja novega 

visokovodnega nasipa) 
• ureditev ekstenzivnega močvirnega travnika z različnimi 

stopnjami vlažnosti 
• obnova mrtvice Globovnice 
• prenos humusa iz donorske lokacije na receptorsko lokacijo 
•zasaditev lesne zarasti ob potoku 
•zasaditev trstičja ob robovih 
 
 



 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 

Pomurski krak AC - Kamenšak sever 

 

 
 



 

Vodni / mokriščni nadomestni habitati 

 

Pomurski krak AC - Kamenšak sever 

 

 
 Projekt za vzpostavitev 

Intenzivno usmerjanje 
med deli 

Hitra vzpostavitev 
želenega stanja - 
funkcionalnega NH 



Opredeljevanje nadomestnih habitatov 

1. Ugotovitev o potrebi po omilitvenih ukrepih 
 

• okoljsko poročilo 

• ZRSVN v NS 

 
2. Določitev lokacije in izvedbe 
 
• Pripravljavec okoljskega poročila in projektant 
• ZRSVN svetovanje 

 

 

 



3. Izdelava projekta za vzpostavitev in ohranjanje NH 

• Zagotovi investitor, pripravljavec OP ali zunanji ekspert 

• ZRSVN svetovanje in potrditev projekta. 

 

4. Tehnična izvedba 

• Investitor organizira in financira izvedbo skladno s projektom 

• ZRSVN po potrebi/pogodbi strokovni nadzor 

 

5. Aktivno usmerjanje razvoja v želeno stanje do vzpostavitve NH 

 

6. Vzdrževanje 

Opredeljevanje nadomestnih habitatov 



 

 

 

 
 

Hvala za pozornost 


