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ZAHTEVE ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE NARAVE V PRIMERU OBVOZNICE 

ŠKOFLJICA 

 

 

Pri načrtovanju obvoznice Škofljica se je razvila polemika ali so izhodišča in pogoji, ki so jih 

postavili takratno Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje in druge pristojne 

inštitucije, ki upravljajo s prostorom, upravičeni.  Do takšnih dvomov prihaja  tudi pri drugih 

projektih in mnogokrat v javnosti prevladuje prepričanje, da je okoljsko poročilo administrativna 

ovira, zaradi katere trpijo predvsem uporabniki in da gre za nepotrebno zavlačevanje, kopico 

izgovorov, ki jih je potrebno zavreči in  v ospredje postaviti potrebe uporabnikov. Primer iz 

Portugalske, ki jo je Evropska komisija zaradi neupoštevanja postopkov pri umeščanju v prostor 

in gradnji na območju Nature 2000 kaznovala tako z izvedbo zavezujočih ukrepov kot z denarno 

kaznijo kaže na to, da zadeva ni tako preprosta. 

 

Vsak  gradbeni projekt je vsota kompromisov - od  umeščanja projekta v prostor, do tega kaj 

vse vključiti v projekt (razširitev priključkov, ureditev počivališč itd.). Kot upravljavec se Direkcija 

RS za ceste osredotoča predvsem na gradbeno - prometni vidik posamezne investicije in 

pričakuje, da bodo argumenti stroke dosledno upoštevani. So pa tovrstni projekti stičišče 

mnogih strok, ne le strogo tehničnih, ampak tudi družboslovnih in naravoslovnih. Slednjim se 

šele v zadnjem času namenja več pozornosti, predvsem zaradi tega, ker se nismo zavedali, 

koliko lahko prispevajo k širši vrednosti projekta.  

 

Slovenija zavzema prečudovit košček tega planeta. Ker leži na stičišču alpske, panonske, 

dinarske in sredozemske biogeografske regije jo zaznamuje izredna raznolikost terena, 

rastlinskega in živalskega sveta. Na tem koščku, ki pokriva 0,004 odstotka zemeljskega površja 

so znanstveniki zabeležili približno 24.000 vrst živih bitij, zato je Slovenija po številu vrst na 

kvadratni kilometer ozemlja absolutna prvakinja v Evropi. Običajno ljudje razmišljamo, da če 

imamo kakšne dobrine na voljo v izobilju, ni potrebe, da bi z njo ravnali posebej skrbno. Naravni 

parki,  različna zavarovana območja v naravi so bila "nočna mora" vseh investitorjev, ki so 

morali iz različnih razlogov na teh območjih še posebej skrbno načrtovati investicije.  
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Pri načrtovanju cest se je sicer presojalo vplive na okolje, vendar je to bilo razumljeno bolj z 

vidika enega od nujnih korakov pri načrtovanju, o širšem pomenu  se ni razmišljalo. Varstvo 

naravnega okolja je bilo nebodigatreba, v očeh načrtovalcev so še največjo korist lahko izkazali 

krajinski arhitekti, ki so znali v okviru ozelenitve površin izbrati takšen tip zasaditve, da so 

rastline s svojim koreninskim sistem varovale pred erozijo tal.  

 

Šele v zadnjih letih, ko so se strokovnjaki med seboj začeli pogovarjati, namesto da se 

pregovarjajo katera od strok je pomembnejša, prihaja v ospredje zavedanje, da je v naravi vse 

povezano in da posegi vanjo lahko porušijo naravno ravnovesje, ki ga narava sama ne more 

več popraviti in tudi zato prihaja do nepredvidljivih dogodkov kot so poplave, plazovi, neurja, 

suše.... Po podatkih naravovarstvenikov v tem trenutku obremenitev ekosistemov za 30 

odstotkov presega absorpcijske in obnovitvene sposobnosti planeta Zemlja. Nič drugače ni v 

Sloveniji in zato si ne moremo več zatiskati oči, da je pri nas narava v kar najboljšem stanju.  Na 

ravni Evrope varstvo okolja že zdavnaj ni več obrobna tema, prav nasprotno, postaja vse 

pomembnejša, če ne celo vodilna.  

 

Evropska unija je za vprašanja ohranjanja narave še posebej občutljiva zato, ker so najbolj 

razvite države članice naravo, okolje in ekosisteme uničile do te mere, da jih morajo sedaj 

revitalizirati ali vzpostavljati na novo. Na podlagi te izkušnje je bilo vzpostavljeno evropsko 

omrežje ekološko pomembnih območij narave - Natura 2000, v katerega je na osnovi različnih 

kriterijev (SPA- Posebno območje varstva, SAC - Posebno ohranitveno območje,  IBA- 

Mednarodno pomembno območje za ptice, SCI Območje pomembno za Skupnost) uvrščeno 

kar 35 odstotkov slovenskega ozemlja. Mednarodno pravno osnovo predstavljata Direktiva o 

pticah in Direktiva o habitatih, vključujeta pa tako načela trajnostnega razvoja kot zahteve 

konvencij s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti. Območja so bila izbrana po enotnih 

merilih, saj so pomembna z vidika celotne Evropske unije in predstavlja del sistema s katerim  

ohranjamo naravo v evropskem merilu.  

 

Natura 2000 pa ni sistem strogih naravnih rezervatov, s katerimi bi omejevali vse človekove 

dejavnosti na teh območjih. Še vedno se lahko na teh območjih izvajajo različne aktivnosti, 

vendar takšne in na takšen način, da bo zagotovljeno vsaj ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot 

to terjata obe evropski direktivi. Mreža območij Natura 2000 namreč predstavlja enega od 

stebrov ohranjanja narave v Evropi, zato je tudi nespoštovanje evropske naravovarstvene 

zakonodaje strogo sankcionirano. 

 

Eden od projektov, kjer je  bilo večkrat izpostavljeno vprašanje kdo ima prednost človek ali 

živalske in rastlinske vrste na natura 2000 območju, je tudi obvoznica Škofljica oziroma njeno 

umeščanje v prostor.  S podobno težavo so se pred leti soočili tudi na Portugalskem, kjer so  

pristojni organi izdali dovoljenje za izgradnjo avtoceste, ki je na obrobju Natura 2000 območja 

(Območje Castro Verde - SPA (Posebno območje varstva)) prečkala to območje v dolžini 
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približno 10 kilometrov.  S tem je bil del območja SPA odcepljen in prišlo je do  negativnih 

vplivov na nekatere vrste ptic ter do poslabšanja njihovega habitata. 

 

Slika: Izvedba izgradnje avtoceste na območju Castro Verde Portugalska. Območje SPA je 

označeno s poševnimi rdečimi črtami. 

 

Primer je kasneje obravnavala Evropska Komisija, ki je Portugalski očitala, da pri projektu 

avtoceste ni dvoma, da so preučili več alternativnih variant, vendar v presojo niso zajeli vseh 

možnosti, predvsem variante avtoceste, ki bi območje Nature 2000 obšla. Pri obvoznici 

Škofljica sta obravnavani dve varianti, s katerimi je predvideno prečkanje območja Nature 

2000 (pri eni v dolžini 4,5  km, pri drugi v dolžini 7,5 km). Gre za območje, ki ima različne 

oblike zaščit (SCI –Območje pomembno za Skupnost in SPA – Posebno območje varstva). 

V primeru, da bi bila sprejeta katera od teh variant bi prišlo do fragmentacije območja in do 

prekomernega vpliva na nekatere vrste ptic in metulja barjanskega okarčka, podobno kot je 

to v primeru Portugalskega območja Castro Verde. 

 

Študija za obvoznico Škofljica predvideva različne omilitvene ukrepe kot so vzpostavitev 

nadomestnih habitatov, vendar pa ne dokazuje, da ni drugih ustreznih rešitev. Tako kot v 

primeru Portugalske ni enakovrednega presojanja vseh variant, od celovite presoje trase, ki 

bi potekala izven območja Natura 2000 do preučitve možnosti reševanja problema z 

ureditvijo Dolenjske ceste  oziroma z ureditvijo polnega priključka Šmarje Sap, P+R (Park 

and Ride)  in nato navezave na javna prometna sredstva. Obravnava te variante je še 

posebej pomembna z vidika obveznosti Republike Slovenije glede zmanjševanja delcev PM 

10 v zraku (katerih glavni vir izven sezone kurjenja je ravno promet) kar bi bilo v skladu cilji 

Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Ne nazadnje je 

Evropska komisija zaradi preseganj mejnih vrednosti za delce PM10 po neupoštevanju dveh 

Avtocesta, ki prečka 
SPA območje 

Območje ni predmet postopka, 

razglašeno  kasneje (2008) 
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uradnih opominov zoper Slovenijo  že sprožila tožbo, ker nismo sprejeli vseh potrebnih 

ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. 

 

V tujini je ob strogih naravovarstvenih predpisih v času gradnje že povsem uveljavljen sistem 

omejevanja hitrosti zaradi zmanjšanja hrupa in drugih emisij v okolje. V primeru, ko s cesto 

posegamo na tako občutljivo območje, kot je Ljubljansko barje, je potrebno določen nivo 

varovanja okolja zagotoviti tudi v času obratovanja. To pomeni, da bo zaradi zahtev varstva 

okolja pred hrupom hitrost v primeru, da bo trasa potekala po barju, potrebno omejiti oziroma 

znižati (preliminarni izračuni kažejo da je v primeru omejitve 70 km/uro za osebna vozila in 

50 km/uro za tovorna vozila možno pričakovati širjenje hrupa okoli 145 metrov od ceste) in 

zgraditi približno več metrov visoko protihrupno zaščito. Na tej točki pa se soočamo z 

zahtevo druge stroke - krajinske arhitekture, ki takšen objekt vidi kot grob poseg v pokrajino, 

saj ne gre pozabiti, da gre za območje Krajinskega parka Ljubljansko barje.  

 

Slovenija ni osamljeni otok sredi ničesar, brez odgovornosti, entiteta, ki zgolj obstaja tukaj in 

zdaj. Je del širše mednarodne skupnosti, ki si je za cilj zastavila, da bodo današnje 

generacije živele z mislijo na prihodnje, torej spodbujale takšen gospodarski in socialni 

razvoj družbe ter živele na način, ki omogoča dolgoročno ohranjanje okolja. Preprosto 

povedano - vse to sklepanje kompromisov različnih strok predstavlja prizadevanje za 

trajnostni razvoj, o katerem je izrečenih veliko lepih besed, a ko pridemo do konkretnih 

projektov, nestrpno pozabimo na to in hočemo imeti objekt zgrajen tukaj, zdaj in takoj.  

 

V primeru Portugalske so morali zaradi neobravnavanja vseh možnosti, nadomestiti 

območje, ki ga prečka avtocesta z nadomestnimi habitati v velikosti 6.278,68 ha. Za kolonijo 

južnih postovk (Falco naumanii), ki je oddaljena 80 metrov od trase avtoceste, pa je 

investitor moral zagotoviti izdelavo načrta upravljanja in sredstva za kmetijsko-okoljske 

ukrepe, za katere se je moral dogovoriti s kmetovalci. Sodni postopek se je zaključil, ko je 

Portugalska predložila vse dokaze, da so bili ukrepi pravilno izvršeni in da so začeli prinašati 

pozitivne rezultate. To pomeni, da so vrste, za katere so bili ukrepi zahtevani, nadomestna 

območja naselile in da je bil opažen tudi porast populacij teh vrst. Hkrati pa je bilo državi 

članici naloženo dnevno plačilo kazni od pravnomočnosti sodbe do izvedbe vseh 

ukrepov, ki ji jih naložila Evropska Komisija.  

 

Zato je interesu vseh državljanov in državljank, da se vsi postopki peljejo v skladu tako z 

nacionalno kot evropsko zakonodajo, saj le na ta način ne bo ogroženo črpanje evropskih 

sredstev oziroma povzročeni dodatni stroški z izvrševanjem in plačevanjem kazni zaradi 

neupoštevanja  zakonodaje s področja ohranjanja narave.  
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Primerjava primerov Portugalska - Castro Verde in Škofljica 

 Portugalska – Castro Verde Škofljica 

Naravovarstveni 
status 

SPA, IBA IBA, SPA, SCI 
Krajinski park Ljubljansko barje 

Poseg Izgradnja avtoceste v dolžini 
9-10 km 

Izgradnja obvoznice 
4,5 - 7,5 km (odvisno od variante) 

Fragmentacija Odcepitev dela SPA Odcepitev dela SPA 

Pomemben vpliv 
na Natura 2000 
vrste 

Južna postovka, mala droplja, 
velika droplja 
(Skupno 17 vrst ptic) 
 

Priba, veliki skovik, kosec, 
prepelica, repaljščica 
(Skupno 22 vrst ptic, od tega jih 19 
poseljuje to območje) 
Metulj: barjanski okarček 

Nadomestni 
habitati 

Izvedenih 6278,68 ha Predvidenih za ptice 250-370 ha, 
za barjanskega okarčka 37,5 ha 

Presoja  ni bila presojana varianta izven 
območja Natura 2000 

ni bila presojana varianta izven 
območja Natura 2000 

Posledice Sodba evropskega sodišča;  
evropska komisija poda izravnalne 
ukrepe in spremlja njihovo 
izvajanje dokler ti niso uspešno 
izvedeni. 

 

Ukrepi, ki ji je 
zahtevala 
evropska 
komisija 

Izvedba nadomestnih habitatov, 
izdelava upravljavskega načrta in 
plačilo kmetijsko-okoljskih ukrepov 
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