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1. UVOD 
 
Občina Bovec (v nadaljevanju: občina) je leta 2008 sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/08) (v nadaljevanju: OPN), ki je bil prvič 
spremenjen in dopolnjen leta 2014 (Uradni list RS, št. 43/14). Hkrati je v letih 2009, 2017 in 
2019 Občinski svet Občine Bovec sprejel tudi obvezne razlage 24., 25., 27. in 32. člena 
odloka OPN (Uradni list RS, št. 57/09, 41/17 in 3/19).  
 
Postopek priprave in sprejemanja OPN je bil izveden po takrat veljavni prostorski zakonodaji, 
se pravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljevanju:– ZPNačrt). 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list 
RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljevanju: Pravilnik) v času priprave OPN še ni bil 
tako izoblikovan, kot je danes, zato OPN vsebinsko in tehnično ni narejen v skladu s 
Pravilnikom oz. kakor je to običajno za občinske prostorske akte, ki so delani na podlagi 
Pravilnika, zaradi česar je potrebna njegova pravilna interpretacija.  
 
V letu 2017 je bila sprejeta nova prostorska zakonodaja t.i. Zakon o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) (v nadaljevanju: ZUreP-2), ki je v prostorsko načrtovanje uvedel številne 
spremembe in predpisal tudi nekoliko drugačen postopek priprave in sprejemanja prostorskih 
aktov. Tretje spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju: SD OPN 3) bodo tako potekale 
v skladu z določili ZUreP-2, zaradi česar so na osnovi 108. člena ZUreP-2, kot prva faza 
priprave SD OPN 3 pripravljena predmetna Izhodišča za pripravo SD OPN 3 (v nadaljevanju: 
izhodišča). 
 
Glede na trenutno situacijo, ki jo je v svetu povzročila epidemija COVID-19, je tudi naša 
država sprejela številne ukrepe in interventne zakone za omilitev posledic epidemije COVID-
19. Med drugim je bil sprejet tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US), ki v okviru PKP6 (Uradni list RS, št. 203/20 – 
ZIUPOPDVE), z 99. členom posega tudi na področje določil ZUreP-2 in Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17), s čimer posega tudi na pripravo občinskih prostorskih aktov.  
 
SD OPN 3 bodo tako potekale v skladu z določili ZUreP-2 in določili PKP6, na osnovi 
česar občini, pri pripravi prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, v 
okviru katerih ne predlaga spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 
10 ha, ni treba določiti ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselji in 
trajno varovanih kmetijskih zemljišč. 
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2. NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SD OPN 3 
 
Občina je leta 2018 pristopila k pripravi drugih sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: 
SD OPN 2), saj je župan občine dne 17.5.2018 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec – SD OPN 2 (Uradni list 
RS, št. 35/18), ki potekajo še po določilih ZPNačrt-a. Glede na obliko in strukturo OPN je 
postopek SD OPN 2 tehnično in vsebinsko zelo zahteven, saj je potrebno gradivo temeljito 
spremeniti in dopolniti, da bodo najprej odpravljene vse tehnične napake (prekrivanja in 
luknje med poligoni digitalnih podatkov), izvedena tehnična korekcija namenske rabe na 
zemljiško katastrski načrt, transformacija na novi koordinatni sistem, ipd., nakar se mora 
OPN uskladiti še z veljavno zakonodajo in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, 
preden se SD OPN 2 v vsebinskem smislu sploh lahko pričnejo. Iz navedenega je razvidno, 
da gre za dolgotrajni postopek, ki bo trajal več let. Na območju, ki je predmet SD OPN 3 pa 
se nahaja obstoječa turistična dejavnost, ki za svoj obstoj in nadgradnjo nujno potrebuje 
stavbna zemljišča oz. mora biti opredeljena v OPN. Na osnovi navedenega se je občina 
odločila, da za predmetno investicijo pristopi k pripravi SD OPN 3. 
 
SD OPN 3 se pripravljajo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN.  
 
SD OPN 3 bodo tako zajemale:  

- spremembo namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev na območju 
parc. št. 7928, 7929/1, 7929/2, 7934/1, 7934/2 in 7934/3 k.o. Bovec, ki bodo 
omogočali prostorsko ureditev na obravnavnem območju.  

 
3. OPREDELITEV IN UTEMELJITEV KLJUČNIH VSEBINSKIH PREDLOGOV IN 
NAMERAVANIH REŠITEV PROSTORSKEGA RAZVOJA 
 
3.1. SPREMEMBE NAMENSKE RABE  
 
Predmet priprave SD OPN 3 je samo ena sprememba osnovne namenske rabe in sicer je na 
območju parc. št. 7928, 7929/1, 7929/2, 7934/1, 7934/2 in 7934/3 k.o. Bovec predlagana 
sprememba namenske rabe iz območja drugih kmetijskih zemljišč z oznako podrobnejše 
namenske rabe zemljišč (v nadaljevanju: PNRP) K, gozdnih zemljišč z oznako PNRP G in 
drugih zemljišč z oznako osnovne namenske rabe prostora (v nadaljevanju: ONRP) D v 
stavbna zemljišča površin za turizem z oznako PNRP BT v skupni površini 18.318,01 m2 oz. 
1,8 ha. Predlagana sprememba, je kot predlagana sprememba namenske rabe oz. pobuda 
št. 1, podrobneje obrazložena v spodnji Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Predlagana sprememba osnovne namenske rabe 

Št. 
pobude 

Katastrska 
občina 

Parc. št. 
(ZKN, 

GURS, 
10.10.2021) 

Velikost 
(m2) 

Namen 
spremembe PNRP 

Dejanska 
raba 

(avgust 
2021) 

Boniteta 
(april 2021) Omejitve Predlagana 

PNRP 

1 Bovec 

7928,  
7929/1, 
7929/2, 
7934/1, 
7934/2,  
7934/3 

18.318,01 
ureditev 

turističnega 
območja 

K (12.532,72 m2) 
G (5.729,35 m2)  

D(55,93 m2) 

1300 
2000 
3000 

15 
18 
43 

EPO,  
erozija 
(ZU), 

plazovi 
(VVPP), 

VG, 
redke 

poplave 

BT 

 
Dodatna obrazložitev oz. utemeljitev predlagane spremembe namenske rabe je podana v 
izdelani strokovni podlagi z naslovom Strokovna podlaga za spremembo Občinskega 
prostorskega načrta Občine Bovec, št. naloge 101-02/18, BIRO PROSTOR urbanizem in 
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arhitektura d.o.o., avgust 2018 (v nadaljevanju: strokovna podlaga), ki je priložena kot priloga 
tega gradiva v mapi 006_OPA_SD_OPN_izhodisca\ 02_priloge\Priloga_2. 
 
Slika 1: Grafični prikaz predlagane spremembe namenske rabe na izseku iz OPN 

 
 
Tabela 2: Razlike v namenski rabi med veljavnim OPN in izhodišči SD OPN 3 

Namenska raba 

namenska raba OPN 
(Uradni list RS,  

št. 119/08) 

namenska raba  
SD OPN 3 
(izhodišča) 

Razlika 

Površina (ha) % 
Površina 

(ha) % Površina (ha) 

Stavbna zemljišča 433,6 1,2 435,4 1,2 +1,8 

Najboljša kmetijska zemljišča 331,9 0,9 331,9 0,9 0 

Druga kmetijska zemljišča 3764,4 10,2 3763,2 10,2 -1,2 

Gozdna zemljišča 22437,6 61,1 22437,1 61,1 -0,5 

Vodna zemljišča 170,6 0,5 170,6 0,5 0 

Druga zemljišča 9593,9 26,1 9593,9 26,1 0 

Skupaj 36732,1 100 36732,1 100 0 
 
Iz Tabele 2 je razvidno, da se površine najboljših kmetijskih, vodnih in drugih zemljišč, ki so 
bile določene z OPN s predlagano spremembo namenske rabe ne spreminjajo. Spremenijo 
se le površine drugih kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč, saj se površina prvih dveh na 
račun tretje zmanjša za 1,7 ha.  
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Glede na to, da se s predvideno spremembo namenske rabe v postopku priprave SD OPN 3 
v stavbna zemljišča spreminja manj kot 10 ha kmetijskih zemljišč, bo postopek izdelave SD 
OPN 3 potekal v skladu z določili PKP6. 

V postopku priprave izhodišč je bila v skladu z zahtevami iz splošnih smernic s področja 
varovanja kmetijskih zemljišč (št. 350-24/2013/24, iz dne 15.2.2017), ki jih je izdalo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdelana tudi posebna strokovna podlaga z 
naslovom Analiza nepozidanih stavbnih zemljišč v Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Bovec, kjer je bila izvedena bilanca nepozidanih stavbnih zemljišč po naseljih in 
podrobnejši namenski rabi. 

Analiza nepozidanih stavbnih zemljišč je pokazala, da je na območju občine 139,1 ha 
nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so primerna za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih 
objektov. Delež nepozidanih stavbnih zemljišč na območju celotne občine znaša 1,9 % vseh 
stavbnih zemljišč. 
 
Iz analize nepozidanih stavbnih zemljišč je razvidno, da je v občini v vseh naseljih še nekaj 
nepozidanih stavbnih zemljišč. Gre predvsem za nepozidana stavbna zemljišča, namenjena 
za stanovanjsko gradnjo znotraj strnjenih naselij. Po naseljih je delež nepozidanih stavbnih 
zemljišč največji v naselju Bovec (20,02 %), sledijo naselja Srpenica (15,3 %), Čezsoča (7,72 
%), Kal-Koritnica (5,44 %), Log Čezsoški (1,83 %), Lepena (1,57 %), Žaga (1,46 %), Soča 
(0,97 %), Log pod Mangartom (0,39 %), Strmec na Predelu (0,14 %), Trenta (0,13 %), 
Plužna (0,10 %) in Bavšica  (0,08 %). 
 
Prostih nepozidanih stavbnih zemljišč za razvoj gospodarskih, kmetijskih, športno 
rekreacijskih in ostalih dejavnosti v naseljih občine praktično ni oz. zajemajo zelo majhno 
površino. V občinskem središču, naselju Bovec najdemo nepozidana stavbna zemljišča za 
potrebe centralnih dejavnosti (2,17 %), v naseljih Bavšica, Bovec, Lepena, Log pod 
Mangartom, Soča, Trenta in Žaga pa posamična območja nepozidanih stavbnih zemljišč 
namenjena razvoju turistične dejavnosti.  
 
Celotna analiza NSZ je priložena kot Priloga 3 predmetnih izhodišč v mapi: 
006_OPA_SD_OPN_izhodisca\ 02_priloge\Priloga_3.  
 

4. POTREBNE INVESTICIJE V GOSPDOARSKO JAVNO INFRASTURKTURO IN 
DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 
 
Predlagana sprememba namenske rabe prostora, vključena v SD OPN 3, praviloma ne 
povečuje potreb po dodatnem opremljanju z gospodarsko javno infrastrukturo ali družbeno 
infrastrukturo, saj gre za že obstoječo dejavnost v prostoru, ki ima zgotovljene priključke na 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki jih je po večini mogoče, v primeru povečanih potreb, 
nadgraditi. Podrobnejši opis obstoječe gospodarske javne infrastrukture je razviden iz zgoraj 
omenjene strokovne podlage, ki se kot Priloga 2 nahaja v mapi 006_OPA_ 
SD_OPN_izhodisca\ 02_priloge\Priloga_2. Glede na navedeno investicije v gospodarsko 
javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo v predmetnem dokumentu niso posebej 
opredeljene, saj se bodo stroški gradnje gospodarske javne infrastrukture oz. družbene 
infrastrukture opredelili v Elaboratu ekonomike, ki se bo pripravil v poznejši fazi priprave SD 
OPN 3 in bo med drugim vseboval tudi vire financiranja in etapnost izvajanja opremljanja z 
gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.  
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5. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE SD OPN 3 
 
Za pripravo SD OPN 3 je načeloma predviden naslednji okvirni terminski plan priprave: 
 
FAZA OKVIRNI TERMINSKI PLAN 
Izdelava Izhodišč za pripravo SD OPN 3, izdelava 
Sklepa o pripravi SD OPN 3 in sodelovanje z 
javnostjo (javna razgrnitev) 

november 2021 

Sprejetje Sklepa o pripravi SD OPN 3, objava Sklepa 
o pripravi SD OPN 3 v Uradnem listu RS ter podaja 
vloge za dodelitev identifikacijske številke 
prostorskega akta 

november, december 2021 

Pridobivanje konkretnih smernic NUP in mnenj NUP 
o verjetnosti pomembnih vplivov SD OPN 3 na okolje 30 dni (NUP) 

Pridobivanje odločbe ministrstva pristojnega za 
okolje in prostor o tem ali je v okviru SD OPN 3 
potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje 

21 dni po pridobitvi vseh mnenj 
NUP, vključenih v postopek 
celovite presoje vplivov na okolje 
(Ministrstvo za okolje in prostor) 

Izdelava osnutka SD OPN 3 in sodelovanje z 
javnostjo 

60 - 90 dni po prejemu vseh 
konkretnih smernic in odločbe o 
potrebnosti izvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje 

Izdelava Okoljskega poročila, v kolikor iz odločbe 
ministrstva za okolje in prostor izhaja, da je za SD 
OPN 3 celovita presoja vplivov na okolje potrebna  

60 dni priprava Okoljskega 
poročila 

Objava osnutka SD OPN 3 in Okoljskega poročila v 
prostorsko informacijskem sistemu in pridobivanje 
mnenj NUP na osnutek SD OPN 3 in mnenj NUP o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 3 na okolje 

30 - 60 dni (NUP) 

Pridobivanje odločbe ministrstva za okolje in prostor 
o ustreznosti Okoljskega poročila 

30 dni po pridobitvi vseh mnenj 
NUP, vključenih v postopek 
celovite presoje vplivov na okolje 
(ministrstvo za okolje in prostor) 

Usklajevanje SD OPN 3  in Okoljskega poročila z 
NUP 30 – 60 dni  

Dopolnitev osnutka SD OPN 3 in Okoljskega poročila 
na podlagi pridobljenih mnenj  30 dni 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
osnutka SD OPN 3 in Okoljskega poročila   7 dni 

Objava osnutka SD OPN 3 in Okoljskega poročila v 
prostorsko informacijskem sistemu in javna 
razgrnitev ter javna obravnava 

javna razgrnitev minimalno 30 dni 

Eventualna priprava Elaborata ekonomike  30 dni 
Priprava stališč do pripomb  15 dni 
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov 
javnosti podanih v času javne razgrnitve ter jih javno 
objavi v prostorsko informacijskem sistemu in na 
krajevno običajen način 

Občina 

Izdelava predloga SD OPN 3 na podlagi stališč do 
pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne 
razgrnitve 

60 - 90 dni po sprejetju stališč do 
pripomb 

Objava predloga SD OPN 3 in Okoljskega poročila v 30 – 60 dni (NUP) 
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FAZA OKVIRNI TERMINSKI PLAN 
prostorsko informacijskem sistemu in pridobivanje 
mnenj NUP na predlog SD OPN 3 in mnenj NUP o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 3 na okolje, 
če tega niso podali že v mnenju na osnutek SD OPN 
3 
Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v 
primeru negativnih mnenj NUP na predlog SD OPN 
3) 

ministrstvo za okolje in prostor, 
NUP 

Pridobivanje odločbe ministrstva za okolje in prostor 
ali so vplivi izvedbe SD OPN 3 na okolje sprejemljivi Ministrstvo za okolje in prostor 

Izdelava usklajenega predloga SD OPN 3 in 
posredovanje na ministrstvo za okolje in prostor, da 
ga potrdi s sklepom  

30 dni, 30 dni (ministrstvo za 
okolje in prostor) 

Objava potrjenega predloga SD OPN 3 v 
prostorskem informacijskem sistemu  ministrstvo za okolje in prostor 

Sprejem SD OPN 3 na občinskem svetu, 
posredovanje SD OPN 3 na ministrstvo za okolje in 
prostor, da ga objavi v prostorsko informacijskem 
sistemu kot veljavni prostorski akt ali objava uradnem 
glasilu 

Občina, ministrstvo za okolje in 
prostor 

Objava SD OPN 3 Občina 
 
Faznost oz. postopek priprave SD OPN 3 je pripravljen v skladu z določili ZUrep-2, ki pa še 
ni točno definiran oz. utečen, saj še ni sprejetih podzakonskih aktov in tudi ne konkretnih 
navodil za pripravo prostorskih aktov po novi zakonodaji. Prav tako so v postopku priprave 
prve spremembe in dopolnitve ZUreP-2, ki lahko vplivajo na sam postopek priprave SD OPN 
3 in tudi na okvirni terminski plan njegove priprave. 
 
6. NAČRT VKLJUČEVANJA JAVNOSTI 
 
Zainteresirana javnost je v postopek priprave SD OPN 3 vključena večkrat, kar je razvidno 
tudi iz zgoraj opredeljenega okvirnega terminskega plana priprave SD OPN 3: 
 
1. JAVNI POSVET V OKVIRU PRIPRAVE IZHODIŠ ZA PRIPRAVO SD OPN 3 
- prvič je bila zainteresirana javnost v postopek priprave SD OPN 3 vključena v fazi 
priprave Izhodišč za pripravo SD OPN 3. Izhodišča za pripravo SD OPN 3 so bila dne 
5.11.2021 objavljena na občinski spletni strani in izobešena na oglasni deski občine. 
Javna razgrnitev Izhodišč za pripravo SD OPN 3 je potekala v času med 5.11.2021 in 
20.11.2021. 
2. SODELOVANJE JAVNOSTI V FAZI PRIPRAVE OSNUTKA SD OPN 3 
- v fazi priprave SD OPN 3 se bo po potrebi izvedel javni posvet, delavnice ali drugi načini 
sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci 
urejanja prostora. 
4. JAVNA RAZGNITEV TER JAVNA RAZPRAVA OSNUTKA SD OPN 3 
- po pridobitvi mnenj in odločitev NUP na osnutek SD OPN 3 in Okoljsko poročilo, občina 
dopolni osnutek SD OPN 3 in Okoljsko poročilo ter ju javno objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu in javno razgrne. 
- javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v 
roku, ki ni krajši od 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, 
spletnim naslovom, kjer je osnutek SD OPN 3 objavljen, z načinom dajanja pripomb in 
rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javno 
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obravnavo razgrnjenih gradiv. 
- po javni razgrnitvi osnutka SD OPN 3 in Okoljskega poročila občina prouči pripombe in 
predloge javnosti ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu in na krajevno običajen način. 

 
7. SKLADNOST SD OPN 3 Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI 
 
V okviru priprave OPN je bila izdelana obvezna strokovna podlaga z naslovom Izvleček iz 
hierarhično višjih prostorskih aktov, kjer je bila preverjena skladnost OPN z nadrejenimi 
prostorskimi akti na ravni države in na osnovi katere je občina tudi pridobila pozitivno mnenje 
na OPN s strani pristojnega ministrstva za okolje in prostor. 
 
Glede na to, da sprememba namenske rabe, ki je predmet SD OPN 3 predstavlja manjšo 
širitev oz. bolje rečeno uskladitev z dejanskim stanjem, saj dejavnost na območju že obstaja, 
je predlagana sprememba namenske rabe skladna s strateškim delom OPN, kakor tudi z 
nadrejenimi prostorskimi akti na ravni države oz. bolje rečeno z Odlokom o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-
2) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 
61/17 – ZUreP-2). Utemeljitev  skladnosti predlagane prostorske ureditve s strateškimi akti in 
usmeritvami je razvidna tudi iz priložene strokovne podlage, ki je kot Priloga 2 priložena v 
mapi 006_OPA_ SD_OPN_izhodisca\ 02_priloge\Priloga_2. 
 
Hierarhično nadrejene prostorske akte na državni ravni predstavljajo tudi državni prostorski 
načrti, s katerimi država načrtuje prostorske ureditve državnega pomena. Prostorske ureditve 
državnega pomena so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih gospodarskih, socialnih, 
kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev prostorskega načrtovanja pomembne 
za prostorski razvoj Republike Slovenije. Na območju občine je trenutno v veljavi samo en 
državni prostorski načrt, ki je bil sprejet z Uredbo o lokacijskem načrtu za vplivno območje 
plazu Stovže v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 127/03), ki je bil upoštevan že pri pripravi 
OPN in na katerega predlagana prostorska ureditev ne posega. 
 
8. PRIKAZ STANJA PROSTORA IN UGOTOVITVE GLEDE STANJA PROSTORA 
 
8.1. SPLOŠEN OPIS OBČINE 
 
Občina meri 367 km2 in je po površini četrta največja občina v Sloveniji. Ustanovljena je bila  
leta 1994, z odcepitvijo od nekdaj skupne Občine Tolmin. Meji na Občine Bohinj, Kobarid in 
Kranjska Gora ter na zahodu na Republiko Italijo. Občina je deljena na sedem krajevnih 
skupnosti in ima trinajst naselij: Bavšica, Bovec, Čezsoča, Kal-Koritnica, Lepena, Log 
Čezsoški, Log pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, Strmec na Predelu, Trenta in Žaga. 
 
Območje občine je izrazito razgibano, saj se nahaja na območju Julijskih Alp. Alpski svet, 
opredeljujejo reliefne značilnosti ozkih rečnih dolin, strmih brežin in ostrih gorskih vrhov. 
Značilni za površje so tudi kraški podi. Višinske razlike so v občini na kratke razdalje velike, 
saj leži najnižji del občine pri Srpenici na višini 320 m nadmorske višine, najvišji (vrh 
Triglava)  pa na 2.864 m nadmorske višine. Kar 55 % celotne površine občine zavzema strm 
teren. Ravne površine, ki jih je okoli 10 % se nahajajo v rečnih dolinah Soče s pritoki, v 
Bovški kotlini in na gorskih planinah ter podih, medtem ko je 35 % površin srednjega 
naklona. Območje občine je tudi precej gozdnato, saj gozd, ki ima predvsem varovalno vlogo 
pokriva kar 59 % občine. Naravnogeografske razmere so vplivale na rabo tal in razvoj 
poselitve. Tako kmetijska namenska raba kot poselitev sta se skoncentrirali v dolinah in na 
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planinah, kjer je relief omogočal oblikovanja naselij ter manjših območij razpršene poselitve 
in planšarij z okoliškimi kmetijskimi površinami. 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je sredi leta 2019 občina štela približno 
3.074 prebivalcev, od tega 1.520 moških in 1.554 žensk. Na kvadratnem kilometru površine 
občine je v povprečju živelo 8 prebivalcev, na osnovi česar je gostota naseljenosti 
prebivalstva na obravnavanem območju bila manjša kot na ravni celotne države (103 
prebivalca na km2) in goriške statistične regije (50,5 prebivalca na km2). Naravni prirast na 
1.000 prebivalcev je v občini negativen in je sredi leta 2019 znašal -12 prebivalca (Slovenija -
1.260, goriška statistična regija -188 (2018)). Število tistih, ki so se iz občine odselili, je bilo 
nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev je namreč v 
občini bil pozitiven in je sredi leta 2019 znašal 12 prebivalcev (Slovenija 7,8, goriška 
statistična regija 4,7 (2018)). Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 
prebivalcev je sredi let 2019 v občini bil pozitiven, saj je znašal 8,1 prebivalcev (Slovenija 
7,2, goriška statistična regija 3,1 (2018)). Tako kot v večini slovenskih občin, je tudi za občino 
značilno staranje prebivalstva. Indeks staranja, ki nam pokaže razmerje med številom oseb, 
starih 65 ali več let in številom oseb, mlajših od 15 let, je sredi leta 2019 za občino znašal 
228,7, kar pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v občini, bilo 228,7 oseb, starih 
najmanj 65 let (Slovenija 132,9, goriška statistična regija 149,9 (218)). Slednje nakazuje na 
dejstvo, da se prebivalstvo občine v povprečju stara hitreje, kot na ravni države oz. regije. 
Takšen trend kaže tudi povprečna starost prebivalcev občine, ki je sredi leta 2019 znašala 
47,8 let in je v povprečju 3 do 4 leta višja kot na ravni Slovenije in regije (Slovenija 43,4, 
goriška statistična regija 44,7 (2018)). Med delovno sposobnim prebivalstvom (15 – 64 let) je 
približno 68,7 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od 
slovenskega in regijskega povprečja (Slovenija 66 %, goriška statistična regija 66,5 % 
(2018)).  
 
Kot je že bilo omenjeno je razgibanost terena v preteklosti vplivala na oblikovanje poselitve. 
Strnjene dele naselij najdemo v večjih naseljih Srpenica, Žaga, Log Čezsoški, Bovec, 
Čezsoča, Kal- Koritnica, Plužna, Trenta, Log pod Mangartom in Soča. Občinsko središče je 
naselje Bovec, ki ima upravno, storitveno, trgovsko, izobraževalno, kulturno in zdravstveno 
funkcijo. V naselju se nahaja večina zaposlitvenih mest tako v sekundarnih, terciarnih in 
kvartarnih dejavnostih. Kot drugi pomembnejši lokalni središči sta opredeljeni naselji Žaga v 
povezavi s Srpenico ter Trenta s Sočo in Log pod Mangartom. Omenjena naselja so se 
zaradi oddaljenosti od Bovca v preteklosti izoblikovala v središča lokalnega pomena, ki pa, 
zaradi centralizacije dejavnosti in vedno večje mobilnosti prebivalcev, vedno bolj izgubljajo 
na pomenu. 
 
Vsa večja naselja v občini se navezujejo na prometno hrbtenico državnih cest, ki potekajo po 
dolini reke Soče in njenih pritokov. Ceste so ponekod zaradi zgodovinskega razvoja, 
omejenosti prostora in vodotokov ozke in slabo prevozne. Glavna dolinska povezava z 
Goriško regijo je cesta proti Kobaridu. Druge prometne povezave potekajo preko gorskih 
prelazov Učja in Predel na italijansko stran, ter Vršič na gorenjsko stran. Glavno prometno 
povezavo med osrednjo Slovenijo in zgornjo Soško dolino predstavlja glavna cestna 
povezava Idrija–Tolmin.  
 
Občina ima sorazmerno dobro razvito komunalno omrežje in pokritost tako z javnim 
vodovodom, kot s čiščenjem in odvajanjem komunalnih vod. Delujoč sistem čiščenja voda je 
zagotovljen v naseljih Bovec, Žaga s Srpenico, Log pod Mangartom, Čezsoča in Kal 
Koritnica. Manjši sistem za odvajanje odpadnih voda je zgrajen tudi na Logu v Trenti, 
medtem ko je v drugih naseljih (Log Čezsoški, Plužna in zaradi razpršene poselitve tudi v 
naseljih Soča in Trenta) slednja v gradnji, ali pa se načrtuje.  
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V občinskem središču je razvit tudi sistem za ogrevanje z lesno biomaso. V letu 2020 je  na 
daljinsko ogrevanje z lesno biomaso bilo priključenih 21 odjemalcev. Večinoma gre za večje 
objekte, kot so šola, občina, gostinski lokali in hoteli ter industrijski obrati.  
Javno komunikacijsko omrežje je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se v celoti ali 
pretežno uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev dostopnih javnosti, 
ki omogočajo prenos informacij med omrežnimi priključnimi točkami. Območje občine je 
dobro pokrito z elektronskimi komunikacijami, ki se bodo v prihodnosti še samo 
nadgrajevale.   

Potencialne vire obnovljive energije v občini predstavljajo lesna biomasa, vodni viri, sončna 
energija in drugi obnovljivi viri energije. Prednostno naj bi se izrabljali vodni viri, na katerih so 
že izgrajene male hidroelektrarne (MHE Plužna, MHE Možnica in MHE Log), lesna biomasa 
in sončna ter vetrna energija.  
 
8.2. BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ OSNOVNE NAMENSKE IN DEJANSKE RABE 
 
V občini do razlik med namensko in dejansko rabo zemljišč prihaja pri vseh osnovnih 
namenskih rabah, razen pri gozdovih. Največja razhajanja so pri kmetijskih in drugih 
zemljiščih. Kmetijskih zemljišč je v dejanski rabi za 0,8 % manj kot v namenski rabi, ravno 
obratno pa velja za druga zemljišča, ki jih je v dejanski rabi za 0,8 % več kot v namenski rabi. 
Slednje si lahko razlagamo z dejstvom, da je velik delež teh zemljišč, kjer prihaja do 
razhajanj, po namenski rabi opredeljenih kot kmetijska zemljišča, med tem ko so na njih po 
dejanski rabi opredeljena druga zemljišča. Do minimalnih razlik prihaja tudi pri stavbnih 
zemljiščih, ki jih je v dejanski rabi za 0,2 % manj kot v namenski rabi. Razlika izhaja 
predvsem iz dejstva, da so v dejanski rabi nepozidana stavbna zemljišča opredeljene kot 
kmetijska zemljišča. Več je v dejanski rabi tudi vodnih zemljišč, saj so slednja opredeljena po 
dejanski rabi, medtem ko je kot vodno zemljišče v namenski rabi opredeljena samo reka 
Soča. Do razlik v skupni površini občine med namensko in dejansko rabo prihaja zaradi 
dejstva, da je namenska raba povzeta iz OPN (2008), medtem ko je dejanska raba bila 
prevzeta iz portala Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, avgusta 2021 ter je bila 
izrezana na trenutno uradni podatek omeji občine iz Registra prostorskih enot (avgust, 
2021). 
 
Tabela 3: Bilanca osnovne namenske in osnovne dejanske rabe 

 

osnovna namenska raba 
(URL RS, št. 119/08) 

dejanska raba  
(avgust 2021) Razlika 

ha % ha % % 

gozdne površine 22437,6 61,1 22439,5 61,1 0 

kmetijske površine 4096,3 11,1 3766,7 10,3 -0,8 

stavbna zemljišča 433,6 1,2 356,9 1 -0,2 

vodna zemljišča 170,6 0,5 263,0 0,7 0,2 

druga zemljišča 9593,9 26,1 9917,0 27 0,9 

SKUPAJ 36732,1 100 36743,0 100 0 

 
Grafični prikaz razlik med osnovno namensko in osnovno dejansko rabo, ki so večje od 
5.000 m2 prikazuje spodnja slika 2. 
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Slika 2: Grafični prikaz razlik med osnovno namensko in osnovno dejansko rabo, ki so večje 

od 5.000 m2  
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8.3. BILANCA POVRŠIN POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI 
 
V občini so v okviru varstvenih režimov opredeljena različna območja z vidika varstva 
narave, varstva kulturne dediščine, poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območij ter 
območja državnih prostorskih načrtov, s katerimi so določena merila in pogoji uporabe za 
posege na ta območja oz. v njihovo neposredno bližino. 
 
8.3.1. OBMOČJA VARSTVA NARAVNIH VREDNOT IN OHRANJANJA BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOST 
 
Zavarovana območja narave so eden izmed ukrepov varstva narave na državnem nivoju. 
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) (v nadaljevanju: ZON) 
opredeljuje širša zavarovana območja kot so narodni, regijski in krajinski park ter ožja 
zavarovana območja, med katera sodijo strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni 
spomeniki. Na območju občine so zavarovana območja narave določena na osnovni dveh 
predpisov, Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 
60/17 in 82/20) in Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in 
Tolmin, 5/90, 6/93-70, 10/93-169, Uradne objave (Primorske novice), št. 35/00, 15/01, 7/02 in 
44/05). 
 
Na območju občine se tako nahaja 35 zavarovanih območij, od tega 1 narodni park, 3 
naravni rezervati in 31 naravnih spomenikov, ki skupno zavzemajo 29.010,9 ha površine 
občine, kar znaša 79 % celotnega območja občine. Največje zavarovano območje na 
območju občine predstavlja Triglavski narodni park (v nadaljevanju: TNP) in širše območje 
reke Soče s pritoki. 
 
Zavarovana območja narave na območju občine so tabelarično prikazane v spodnjih Tabelah 
4, 5 in 6. 
 
Tabela 4: Zavarovana območja narave (območja) 

ID 
ZNAMENJA IME PREDPIS STATUS POMEN POVRŠINA 

(ha) 

154 
Naravni rezervat Log 
pod Mangrtom - 
Ruševa glava 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
rezervat državni 151,0 

155 

Naravni spomenik 
Mangrt - vrh, sedlo, 
jużna pobočja in 
Jama pod Rdečo 
skalo (Mangrška 
jama) 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 392,1 

156 Naravni spomenik 
Moreż-jużna pobočja 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik 

državni 150,8 

157 Naravni rezervat  
Kukla-Razor 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
rezervat državni 401,8 

158 
Naravni spomenik 
Dolina Triglavskih 
jezer 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 79,9 

159 Boka 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 36,5 
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ID 
ZNAMENJA IME PREDPIS STATUS POMEN POVRŠINA 

(ha) 

160 Jugovzhodna jeża 
bovške terase 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 24,3 

165 Naravni spomenik 
Golobaršček 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 0,1 

171 Jezero pod Vršacem 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine  Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 3,4 

172 
Naravni spomenik 
Mala korita Koritnice 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 1,0 

173 
Naravni spomenik 
Soteska Koritnice in 
Klużka korita 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 9,4 

178 
Naravni spomenik 
Kriški podi (kraška 
uravnava in jezera) 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 206,1 

181 

Naravni spomenik 
Możnica - soteska, 
korita, slapovi in 
naravna mostova 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 31,1 

182 Naravni spomenik 
Loška stena 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 697,7 

183 Mangartska jama 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 3,5 

189 

Naravni spomenik 
Predilnica ( potok, 
soteska, korita in 
pritoki) 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 50,3 

190 Prestreljenikovo okno 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 0,9 

196 Soča (reka) 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik 

lokalni 1017,3 

197 
Naravni spomenik 
Soča - Korita Vrsnice 
(Vrsnikarce) 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik 

državni 1,8 

198 
Naravni spomenik 
Soča - lipa pred 
cerkvijo sv. Jożefa 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 0,0 

199 Srnica (jama) 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik 

lokalni 0,8 

199 Srnica (jama) 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 0,8 

199 Srnica (jama) 

Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 0,8 

202 
Naravni spomenik 
Trenta- Alpinum 
Juliana 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 0,3 

203 Naravni spomenik Zakon o Triglavskem naravni državni 72,6 
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ID 
ZNAMENJA IME PREDPIS STATUS POMEN POVRŠINA 

(ha) 
Trenta - Kloma 
(soteska s slapovi) 

narodnem parku spomenik 

204 
Naravni spomenik  
Trenta -Tonov kamen 
(pri Furlanu) 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik 

državni 0,4 

205 
Naravni spomenik 
Trenta - skali in podor 
pri Plajerju 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 23,7 

206 Naravni spomenik 
Trenta - Mlinarica 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 12,3 

207 
Naravni spomenik 
Trenta - Zapotok 
(slapovi in korita) 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 22,1 

208 Naravni spomenik 
Triglav 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 318,1 

212 Naravni spomenik 
─Črnelsko brezno 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 0,0 

1351 
Naravni spomenik 
Malo Prisojnikovo 
okno 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 0,4 

1359 
Naravni spomenik  
Veliko Prisojnikovo 
okno 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
spomenik državni 0,7 

1412 Triglavski narodni 
park 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku narodni park državni 25298,8 

1654 

Naravni rezervat Mala 
Pišnica, Sleme nad 
Tamarjem in 
Slemenova špica 

Zakon o Triglavskem 
narodnem parku 

naravni 
rezervat državni 0,3 

SKUPAJ 29010,9 

 
Tabela 5: Zavarovana območja narave (točke) 

ID 
ZNAMENJA IME PREDPIS STATUS POMEN 

161 
Lipi ob cerkvi Device Marije v 
Polju, Bovec 

Odlok o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju 
občine Tolmin 

naravni 
spomenik lokalni 

 
Kot edini narodni park v Sloveniji je kot posebno zavarovano območje z Zakonom o 
Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20) 
zavarovan TNP. Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko 
biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z 
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi 
območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. TNP je kot 
edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju 
ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in 
rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin. V naseljenih delih TNP je poudarek na 
ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja 
domačinov in narave. Lokalnim prebivalcem se ob podpori ustreznih vladnih resorjev 
zagotavljajo gospodarski in družbeni pogoji za trajnostni razvoj dejavnosti, ki omogočajo in 
podpirajo ohranjanje poselitve, kakovostno bivalno in delovno okolje, značilno identiteto in 
tradicionalno rabo naravnih dobrin. 
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Poseganje na območje TNP je dopustno v skladu z določili zakona s katerim je bil 
ustanovljen in Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–
2025 (Uradni list RS, št. 34/16). Načrt upravljanja določa dolgoročne in operativne cilje, 
naloge ter predvidene aktivnosti za področja ohranjanja narave in naravnih virov, ohranjanja 
kulturne dediščine in kulturne krajine, ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, 
obiskovanja in doživljanja ter skupnih podpornih aktivnosti za učinkovito izvajanje vseh 
področij. TNP je v groben razdeljen na tri varstvena območja, znotraj katerih se pogoji 
poseganja v prostor nekoliko razlikujejo.  

Tabela 6: Varstvena območja TNP 

VARSTVENO OBMOČJE Površina (ha) % glede na občino 

Prvo varstveno območje 8288,6 22,6 

Drugo varstveno območje 13688,6 37,3 

Tretje varstveno območje 3321,6 9,0 

SKUPAJ 25298,8 68,9 
 
Slika 3: Zavarovana območja narave 

 
 
 
Posebna območja varovanja narave predstavljajo naravne vrednote. Naravne vrednote v 
občini so bile določene in zavarovane z Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19), ki je bil določen na državni 
ravni. Kot naravne vrednote so opredeljeni redki, dragoceni in znameniti naravni pojavi, drugi 
vredni pojavi, deli žive in nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, 
ekosistemi, krajina ali oblikovana narava. Delijo se na različne zvrsti in sicer drevesne, 
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botanične, ekosistemske, itd. naravne vrednote, ki so glede na pomembnost pojava lahko 
zavarovane kot naravne vrednote lokalnega oz. državnega pomena. Kot naravne vrednote 
državnega pomena so opredeljene tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni oz. veliki 
narodni pomen ter je zanje pristojna država. Na ozemlju občine se nahaja kar 1.076 naravnih 
vrednot, ki so opredeljene kot točkovne ali območne naravne vrednote in zajemajo 12.462,7 
ha oz. 34 % celotnega površja občine. 
 
Naravne vrednote v občini večinoma predstavljajo visokogorski in površinski kraški pojavi na 
pobočjih Kanina in Rombona, prodišča in vrbišča ob reki Soči, pritoki reke Soče z izviri, 
slapovi in korita ter soteske in ostale geološke, pedološke in botanične posebnosti. Na 
območju občine tako najdemo 73 točkovnih naravnih vrednot in 68 naravnih vrednot, ki so 
opredeljena kot območja, ki se med seboj razlikujejo po zvrsteh in pomenu ter 935 naravnih 
vrednot, ki so opredeljene kot jame in po zvrsti sodijo med geomorfološke naravne vrednote 
in so zavarovane kot državne naravne vrednote. Največ jam se nahaja v zahodnem delu 
občine, na območju naselja Plužna, kar nekaj pa jih najdemo tudi na območju TNP. 
Točkovne naravne vrednote, zaradi številčnosti niso posebej tabelarično prikazane, med tem 
ko so območne naravne vrednote na območju občine prikazane v spodnji Tabeli 7. 
 
Tabela 7: Naravne vrednote (območja) 
EVIDENČNA 
ŠTEVILKA IME POMEN ZVRST 

POVRŠINA 
(ha) 

34 Čezsoča - prodišča državni GEOMORF, BOT, HIDR, EKOS 166,5 

44 Dolina Triglavskih jezer državni GEOMORF, GEOL, (BOT), (HIDR) 86,1 

89 Soča - izvir državni HIDR, GEOMORF, ZOOL 35,7 

143 Mlinarica - korita in slapovi državni GEOMORF, HIDR 26,3 

144 Koritnica - korita pri Klużah državni GEOMORF, HIDR 11,1 

154 Kriški podi državni GEOMORF, (HIDR), (GEOMORFP) 288,7 

171 Loška stena državni GEOMORF, (HIDR), (BOT) 671,1 

174 Mala Pišnica - dolina državni GEOMORF, ZOOL, (HIDR), (DREV) 0,0 

178 Mangrt - vrh in sedlo državni GEOL, BOT, ZOOL 212,1 

261 Koritnica pri Logu pod Mangartom državni HIDR, ZOOL 62,9 

277 Boka državni GEOMORF, HIDR, GEOL 26,1 

294 Soča s pritoki do sotočja z Idrijco državni HIDR, GEOMORF, (ZOOL) 1380,6 

297 Velika korita na Soči državni HIDR, GEOMORF 5,8 

299 Srpenica - nahajališče jezerske 
krede državni GEOL 2,6 

395 Kanin - podi državni GEOMORF, (GEOMORFP) 1383,5 

582 Triglavska severna stena državni GEOMORF, GEOL 0,6 

585 Malo Prisojnikovo okno državni GEOMORF 0,6 

593 Spodnje Kriško jezero državni GEOMORF, HIDR 3,2 

594 Srednje Kriško jezero državni GEOMORF, HIDR 2,0 

595 Zgornje Kriško jezero državni GEOMORF, HIDR 2,8 

596 Jezero pod Vršacem državni HIDR 3,4 

611 Predelica - korita državni GEOMORF, HIDR 8,7 

612 Soča - korita pri Kršovcu državni GEOMORF, HIDR 5,0 

614 Soča - Koritnica - sotočje državni GEOMORF, HIDR 2,5 
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EVIDENČNA 
ŠTEVILKA IME POMEN ZVRST POVRŠINA 

(ha) 

615 Bovec - jeża terase Soče državni GEOMORF, GEOL 10,6 

617 Lemovje državni EKOS 38,2 

618 Apica državni EKOS 22,2 

619 Zapoden državni EKOS 1,7 

621 Visoki Zjabci državni EKOS 41,3 

637 Razor - Kukla - Mlinarica državni GEOMORF, BOT 279,9 

641 Soča - soteska med Srpenico in 
Kobaridom lokalni GEOMORF, HIDR 35,5 

652 Koritnica - mala korita državni GEOMORF, HIDR 1,5 

653 Sušec - soteska, korita in slapovi državni GEOMORF, HIDR 53,0 

684 Globoka lokalni HIDR, GEOMORF 2,3 

775 Učja - soteska državni GEOMORF, HIDR, GEOL 237,9 

778 Mala korita na Soči državni HIDR, GEOMORF 3,4 

783 Krajcarica - korita državni GEOMORF, HIDR 2,3 

1015 Triglav državni GEOMORF, GEOL, BOT 16,8 

1264 Lemeż - jużno pobočje državni GEOL, GEOMORF, BOT 0,6 

1439 Zapotok - slapotvorna stopnja pod 
planino državni GEOMORF, HIDR 12,1 

1621 Tamar državni GEOMORF, (HIDR) 6,4 

1627 Możnica državni HIDR, GEOMORF, BOT 28,8 

1632 Ruševa glava - slapišče pod Riglji državni GEOMORF, HIDR 16,4 

1635 Vrsnica - korita in slap državni GEOMORF, HIDR 1,2 

1637 Lepenjica državni GEOMORF, HIDR, ZOOL 45,0 

1638 Bovški Gamsovec – nahajališče 
żelezovo - manganovih gomoljev državni GEOL, BOT 0,1 

2081 Slatnica državni GEOL, GEOMORF, HIDR, EKOS 144,6 

2099 Kanin - pogorje lokalni GEOMORF, GEOL, EKOS 4734,9 

2112 Šumnik v Lepeni državni GEOMORF, HIDR 27,3 

2113 Lepenjca - povirje desnega pritoka državni GEOMORF, GEOL, HIDR 10,5 

2119 Ruševa glava državni EKOS 150,8 

2124 Moreż - jużna pobočja državni BOT 162,2 

2159 Soča - slapovi in morena nad Logom državni GEOMORF, GEOL, HIDR 12,1 

2160 Soča - obeliski in meli državni GEOMORF 3,9 

2559 Kloma - soteska državni GEOMORF, HIDR, GEOL 66,8 

2560 Krajcarica državni HIDR, GEOMORF, ZOOL 33,1 

3431 Mlinarica državni HIDR, GEOMORF, GEOL, ZOOL 7,3 

3644 Plajer - podor državni GEOMORF 26,5 

3651 Rombon - podi državni GEOMORF, (GEOMORFP) 658,9 

4151 Koritnica - korita nad sotočjem z 
Możnico državni GEOMORF, HIDR 0,6 

4196 Predilnica državni HIDR, GEOMORF, EKOS 61,9 

4337 Kloma državni HIDR 5,0 

4582 Moreż - močvirje in ponikalnica državni HIDR, BOT 0,1 

4583 Vršič - močvirje s ponikalnico pod 
Vršičem državni HIDR, BOT 0,5 



 
 
 
 

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta OPN Bovec  
Izhodišča za pripravo SD OPN 3 Občine Bovec                                                                                                 20 

 

EVIDENČNA 
ŠTEVILKA IME POMEN ZVRST POVRŠINA 

(ha) 

4781 Veliki Razor državni GEOL, GEOMORF 13,9 

4785 Labrje državni GEOMORF 8,0 

5426 Vrata državni GEOMORF, (HIDR) 1,8 

80211 Dolina Bala državni GEOMORF, GEOL, GEOMORFP, 
BOT 1086,5 

SKUPAJ 

12462,7 
(34 % 

celotne 
občine) 

 
Slika 4: Območja naravnih vrednot 

 
 
Celotno območje občine se nahaja znotraj območja, ki je opredeljeno kot ekološko 
pomembno območje. Ekološko pomembna območja pomembno prispevajo k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in so pomembna izhodišča pri urejanju prostora in rabi naravnih 
dobrin. Ekološko pomembno območje je po ZON, območje habitatnega tipa, dela 
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. Določena so bila z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, 
št. 84/04, 33/13, 99/13 in 47/18).  

Pretežni del občina se nahaja tudi znotraj posebnega varstvenega območja narave t.i. 
območja Natura 2000. To je posebno varstveno območje narave, ki je namenjeno ohranjanju 
redkih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so ogroženi zaradi dejavnosti človeka. 
Območja Nature 2000 so določena na podlagi direktive o pticah (SPA območja) in direktive o 
habitatih (SAC območja), ki jih je sprejela Evropska unija. Slovenija je ob vstopu v Evropsko 
unijo, določila območja Nature 2000, ki jih je sprejela z Uredbo o posebnih varovanih 
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območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13, 3/14, 21/16 in 47/18).  

Tabela 8: Območja Nature 2000 
      

 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Ekološko pomembna območja in območja Nature 2000 

 

 
Poseben režim varovanja in ohranjanja narave predstavljajo tudi varovalni gozdovi. 
Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na 
strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v 
hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred 
erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti 
in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. Zavarovani so Uredbo o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 
1/13, 39/15 in 191/20). Na območju občine se nahaja kar nekaj območij varovalnega gozda, 
ki se razprostirajo po celotni občini in pokrivajo 12.513 ha oz. dobrih 34 % površja celotne 
občine. Večinoma gre za hribovite predele, kjer ima gozd pomembno varovalno vlogo. Na 
območju občne se nahajajo tudi območja gozdnih rezervatov, ki pokrivajo 307 ha oz. 0,84 
% površja celotne občine. Gozdni rezervati so posebna območja, ki so obdržala svojo 
originalno strukturo, saj človek v njih s svojim delovanjem še ni posegal. Gozdovi so v teh 

Ime območja Tip Površina (ha) 

Breginjski Stol SAC 132,0 

Julijske Alpe SAC 30778,6 

Breginjski Stol SPA 132,0 

Julijci SPA 27878,5 
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območjih prepuščeni naravnim procesom, v njih pa je ogromno stoječe in ležeče odmrle 
lesne mase. Gozdni rezervati spadajo med gozdove s posebnim namenom, kjer ukrepi niso 
dovoljeni. V njih je poudarjena raziskovalna funkcija in funkcija varovanja naravne dediščine, 
zato množični obiski niso zaželeni. 
 
Slika 6: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati 

 

 
8.3.2. KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Kulturno dediščino na območju občine ločimo na kulturne spomenike, ki so zavarovani z 
Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin (Uradno glasilo (Gorica), št. 5/90, 6/93, 10/93, Uradne objave 
(Primorske novice), št. 35/00, 15/01, 7/02, 44/05), Sklepom: ... se objekt Rogarjeva žaga na 
reki Krajcarici ... razglasi za tehniški spomenik lokalnega pomena (Uradno glasilo (Gorica), 
št. 4/02), Odlokom o razglasitvi domačije Trenta 67 za kulturni spomenik (Uradno glasilo 
(Gorica), št. 2/90), Sklepom o razglasitvi vojaških pokopališč iz I. svetovne vojne v Trenti, 
Soči, Logu pod Mangartom, Bovcu, Ločah ... za zgodovinski spomenik (Uradno glasilo 
(Gorica), št. 2/83), Odlokom o razglasitvi Aljaževega stolpa na Triglavu za kulturni spomenik 
državnega pomena (URL RS, št. 81/99 in 16/08 – ZVKD-1), Odlokom o razglasitvi enote 
dediščine Soča – Domačija Soča 51 za kulturni spomenik lokalnega pomena (URL RS, št. 
8/08) in dediščino, ki je zavarovana na podlagi prostorskih načrtov. Vsa območja in objekti 
nepremične kulturne dediščine so prikazani v Registru nepremične kulturne dediščine, ki ga 
vodi Ministrstvo za kulturo (oktober 2021). 
 
Na območju občine tako najdemo 173 objektov in območij nepremične kulturne 
dediščine, ki se glede na tip dediščine razdeli na arheološko dediščino (10), memorialno 
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dediščino (31), naselbinsko dediščino (10), profano stavbno dediščino (83), sakralno stavbno 
dediščino (32), zgodovinsko krajino (6) in ostalo (1). 
 
Kot kulturna dediščina so v občini zavarovane različne hiše, cerkve oz. kapelice, domačije, 
naselja, spomeniki, znamenja, vojaška pokopališča, grobišča, itd., ki pričajo o bogati 
zgodovini območje. 
 
Občina ima izjemno bogato kulturno dediščino. Zaznamuje jo bogata zgodovina, specifika 
bivanja v alpskem prostoru, številne arhitekturne posebnosti in bogata tradicija. O dediščini 
pričajo muzeji in zbirke, med katerimi velja omeniti informacijsko središče TNP, Dom Trenta, 
kjer so predstavljeni kulturna krajina, bogata etnološka dediščina, preteklo življenje v Trenti in 
posebnost TNP ter muzejsko zbirko »Zgodbe bovške preteklosti« o preteklosti Bovca, kulturi 
in življenju na Bovškem. Kulturna dediščina je odraz človekovega delovanja v prostoru in 
njegove stopnje v razvoju. Na Bovškem sta razglašeni kot območji kompleksnega varstva 
dolina Trente in Log pod Mangartom, kar predstavlja cca. 13 % površine občine.  
 
Kulturni spomeniki na območju občine so zavarovana območja in objekti kulturne 
dediščine, ki so prikazani v Tabeli 9. 
 
Tabela 9: Kulturni spomeniki 

NASELJE ESD IME REZIM TIP PREDPIS 

STRMEC NA 
PREDELU 701 Predel - Predelska 

trdnjava spomenik memorialna 
dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

PLUŽNA 7157 Rombon - 
Zgodovinsko območje spomenik zgodovinska 

krajina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

TRENTA 5065 Trenta - Domačija 
Trenta 1 

spomenik 
profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

LOG POD 
MANGARTOM 409 

Log pod Mangartom - 
Vojaško pokopališče 

iz prve svetovne vojne 
spomenik memorialna 

dediščina 

Sklep o razglasitvi vojaških 
pokopališč iz I. svetovne 
vojne v Trenti, Soči, Logu 
pod Mangartom, Bovcu, 
Ločah ... za zgodovinski 

spomenik 

KAL-
KORITNICA 

7605 
Kal Koritnica - 

Spodnja postaja 
žičnice Golobar 

spomenik 
profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

TRENTA 777 
Trenta - Domačija 

Trenta 67 spomenik 
profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
domačije Trenta 67 za 

kulturni spomenik 

TRENTA 5066 Trenta - Območje z 
domačijo Trenta 67 spomenik zgodovinska 

krajina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

BOVEC 39 Bovec - Trdnjava 
Kluže spomenik 

profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 
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NASELJE ESD IME REZIM TIP PREDPIS 

občine Tolmin 

BOVEC 4943 
Bovec - Vojaško 

pokopališče iz prve 
svetovne vojne 

spomenik memorialna 
dediščina 

Sklep o razglasitvi vojaških 
pokopališč iz I. svetovne 
vojne v Trenti, Soči, Logu 
pod Mangartom, Bovcu, 
Ločah ... za zgodovinski 

spomenik 

BOVEC 5016 Bovec - Arheološko 
najdišče Ravelnik spomenik arheološka 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

LEPENA 7162 Krnsko pogorje - 
Zgodovinsko območje spomenik zgodovinska 

krajina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

TRENTA 12613 Trenta - Rogarjeva 
ŽAGA spomenik 

profana 
stavbna 

dediščina 

Sklep: ... se objekt 
Rogarjeva Žaga na reki 
Krajcarici ... razglasi za 

tehniški spomenik 
lokalnega pomena 

SOČA 4945 
Soča - Vojaško 

pokopališče iz prve 
svetovne vojne 

spomenik 
memorialna 
dediščina 

Sklep o razglasitvi vojaških 
pokopališč iz I. svetovne 
vojne v Trenti, Soči, Logu 
pod Mangartom, Bovcu, 
Ločah ... za zgodovinski 

spomenik 

SOČA 9966 Soča - Domačija Soča 
51 spomenik 

profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi enote 
dediščine Soča Domačija 

Soča 51 za kulturni 
spomenik lokalnega 

pomena 

TRENTA 4012 Trenta - Cerkev Marije 
Device Lavretanske 

spomenik 
sakralna 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

BOVEC 3568 Bovec - Cerkev 
Device Marije v Polju spomenik 

sakralna 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

BOVEC 4974 Bovec - Cerkev sv. 
Lenarta spomenik 

sakralna 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

LOG POD 
MANGARTOM 3824 

Log pod Mangartom - 
Cerkev sv. Štefana spomenik 

sakralna 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

BOVEC 3566 Bovec - Cerkev sv. 
Urha spomenik 

sakralna 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

TRENTA 4947 
Trenta - Vojaško 

pokopališče iz prve 
svetovne vojne 

spomenik memorialna 
dediščina 

Sklep o razglasitvi vojaških 
pokopališč iz I. svetovne 
vojne v Trenti, Soči, Logu 
pod Mangartom, Bovcu, 
Ločah ... za zgodovinski 
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NASELJE ESD IME REZIM TIP PREDPIS 

spomenik 

TRENTA 4461 Trenta - Spomenik 
Juliusu Kugyju spomenik memorialna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

ČEZSOČA 5069 Čezsoča - Apnenica spomenik 
profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju 

občine Tolmin 

SOČA 9966 Soča - Domačija Soča 
51 

vplivno 
območje 

spomenika 

profana 
stavbna 

dediščina 

Odlok o razglasitvi enote 
dediščine Soča Domačija 

Soča 51 za kulturni 
spomenik lokalnega 

pomena 
 

Kot dediščina so na območju občine zavarovana območja in objekti kulturne dediščine, ki so 
prikazani v Tabeli 10. 

Tabela 10: Dediščina 

NASELJE ESD IME REZIM TIP 

PLUŽNA 7157 Rombon - Zgodovinsko območje dediščina zgodovinska krajina 

SRPENICA 4020 Srpenica - Cerkev sv. Florijana dediščina sakralna stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 409 Log pod Mangartom - Vojaško 

pokopališče iz prve svetovne vojne dediščina memorialna dediščina 

SOČA 9176 Soča - Planina Za Skalo dediščina naselbinska dediščina 

ČEZSOČA 9898 Čezsoča - Domačija Čezsoča 17 dediščina profana stavbna dediščina 

ČEZSOČA 9899 Čezsoča - Gospodarsko poslopje 
na domačiji Čezsoča 15 dediščina profana stavbna dediščina 

ČEZSOČA 9900 Čezsoča - Hiša Čezsoča 14 dediščina profana stavbna dediščina 

ČEZSOČA 9901 
Čezsoča - Obcestni niz Čezsoča 

36-42 dediščina profana stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 9902 Kal Koritnica - Vaško jedro 

Koritnice dediščina naselbinska dediščina 

SOČA 9907 Soča - Domačija Soča 61 dediščina profana stavbna dediščina 

SOČA 9905 Soča - Domačija Soča 86 dediščina profana stavbna dediščina 

SOČA 9903 Soča - Hiša Soča 2 dediščina profana stavbna dediščina 

SOČA 9906 Soča - Hiša Soča 81 dediščina profana stavbna dediščina 

BOVEC 10008 Bovec - Zaselek Dvor dediščina naselbinska dediščina 

BOVEC 10007 Bovec - Trško jedro dediščina naselbinska dediščina 

BOVEC 9975 Bovec - Šola Klanc 40 dediščina profana stavbna dediščina 

BOVEC 10006 Bovec - Hotel Kanin dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9936 Lepena - Dom Klementa Juga dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9939 Lepena - Domačija Lepena 18 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9940 
Lepena - Domačija Lepena 19 in 

20 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9946 Lepena - Domačija Lepena 29 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9947 Lepena - Domačija Lepena 5 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9951 Lepena - Hiša Lepena 28 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9952 Lepena - Hiša Lepena 30 dediščina profana stavbna dediščina 
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NASELJE ESD IME REZIM TIP 

LEPENA 9953 Lepena - Hiša Lepena 6 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9954 Lepena - Hiša Lepena 7 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9956 
Lepena - Počitniški dom Lepena 

12 dediščina profana stavbna dediščina 

SOČA 9958 Soča - Hiša Soča 8 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 5066 Trenta - Območje z domačijo 
Trenta 67 dediščina zgodovinska krajina 

ČEZSOČA 3567 Čezsoča - Cerkev sv. Antona 
Puščavnika dediščina sakralna stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 3825 Log pod Mangartom - Cerkev 

Lurške Matere božje dediščina sakralna stavbna dediščina 

PLUŽNA 3570 Plužna - Cerkev sv. Nikolaja dediščina sakralna stavbna dediščina 

BOVEC 4943 Bovec - Vojaško pokopališče iz 
prve svetovne vojne 

dediščina memorialna dediščina 

LEPENA 7162 Krnsko pogorje - Zgodovinsko 
območje dediščina zgodovinska krajina 

SOČA 4011 Soča - Cerkev sv. Jožefa dediščina sakralna stavbna dediščina 

SOČA 4945 Soča - Vojaško pokopališče iz 
prve svetovne vojne dediščina memorialna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 16931 

Log pod Mangartom - Hiša Log 
pod Mangartom 34 dediščina profana stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 16930 Log pod Mangartom - Hiša Log 

pod Mangartom 65 dediščina profana stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 16929 Log pod Mangartom - Župnišče dediščina profana stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 11719 

Log pod Mangartom - Hiša Log 
pod Mangartom 41 dediščina profana stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 11713 Log pod Mangartom - Hiši Log pod 

Mangartom 15 in 16 dediščina profana stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 11716 Log pod Mangartom - Niz hiší Log 

pod Mangartom 25, 26, 27 in 28 dediščina profana stavbna dediščina 

BAVŠČICA 11706 Bavšica - Hiša Bavšica 19 dediščina profana stavbna dediščina 

ČEZSOČA 11710 Čezsoča - Hiša Čezsoča 82 dediščina profana stavbna dediščina 

LOG-
ČEZSOŠKI 17656 Log -Čezsoški - Hiša Log -

Čezsoški 5 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 17655 Trenta - Prestaja Trenta 13a dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 11723 Trenta - Domačija Trenta 13 dediščina profana stavbna dediščina 

BAVŠČICA 11705 Bavšica - Ambient domačij 
Bavšica 15 in 17 dediščina profana stavbna dediščina 

BAVŠČICA 17641 Bavšica - Ambient domačij 
Bavšica 5 in 6 

dediščina profana stavbna dediščina 

BAVŠČICA 17642 Bavšica - Domačija Bavšica 3 dediščina profana stavbna dediščina 

BOVEC 11703 Bovec - Domačija Zavrzelno 8 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 17653 Trenta - Domačija Trenta 75 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 17654 
Trenta - Kajža na domačiji Trenta 

52 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 17652 Trenta - Domačija Trenta 69 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 17649 Trenta - Ambient domačij Trenta 
11 in 12 

dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 11725 Trenta - Domačija Trenta 15 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 17651 Trenta - Domačija Trenta 26 dediščina profana stavbna dediščina 

STRMEC NA 
PREDELU 

17647 Strmec na Predelu - Vas dediščina naselbinska dediščina 

TRENTA 17701 Trenta - Jouževa prestaja v Zadnji 
Trenti dediščina naselbinska dediščina 
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STRMEC NA 
PREDELU 17702 Log pod Mangartom - Mangrtska 

planina dediščina naselbinska dediščina 

PLUŽNA 17644 Plužna - Vas dediščina naselbinska dediščina 

BOVEC 17704 Bovec - Ruševine cerkve sv. 
Lovrenca dediščina arheološka dediščina 

ČEZSOČA 20369 Čezsoča - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

ČEZSOČA 20375 Čezsoča - Niz hiší Čezsoča 54-57 dediščina profana stavbna dediščina 

ČEZSOČA 20374 Čezsoča - Hiša Čezsoča 51 dediščina profana stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 17643 Kal Koritnica - Območje fužin 

Ledinca pod Kršovcem dediščina ostalo 

ČEZSOČA 20384 Čezsoča - Obrambni sistem iz 
prve svetovne vojne dediščina profana stavbna dediščina 

SOČA 20460 Soča - Domačija Soča 47 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 20461 Trenta - Hiša Trenta 2 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 20457 Trenta - Hlev pri hiši Trenta 35a dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 20458 Trenta - Ovčja hleva dediščina profana stavbna dediščina 

ŽAGA 20456 Žaga pri Bovcu - Niz hiší Žaga 51-
53 dediščina profana stavbna dediščina 

ŽAGA 20454 Žaga pri Bovcu - Hiša ŽAGA 70 dediščina profana stavbna dediščina 

BAVŠČICA 20452 Bavšica - Prestaja Bavšica 24 dediščina profana stavbna dediščina 

TRENTA 20480 Trenta - Znamenji pri pokopališču dediščina sakralna stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 20481 Kal Koritnica - Obrambni sistem iz 

prve svetovne vojne I dediščina profana stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 20482 Kal Koritnica - Obrambni sistem iz 

prve svetovne vojne II dediščina profana stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 20479 Kal Koritnica - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

SOČA 20498 Soča - Barbeščevo znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 

20496 Log pod Mangartom - Znamenje 
sv. Barbare 

dediščina sakralna stavbna dediščina 

STRMEC NA 
PREDELU 20487 Strmec na Predelu - Spomenik 

NOB dediščina memorialna dediščina 

LOG-
ČEZSOŠKI 20484 Log -Čezsoški - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

ČEZSOČA 20500 Čezsoča - Hiša Čezsoča 10 dediščina profana stavbna dediščina 

SOČA 21203 Soča - Hiša Soča 48 dediščina profana stavbna dediščina 

BOVEC 21404 Bovec - Kebrovo znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina 

BOVEC 21518 Bovec - Vila Brdo 18 dediščina profana stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 3569 Kal Koritnica - Cerkev sv. Janeza 

Krstnika dediščina sakralna stavbna dediščina 

TRENTA 17650 Trenta - Zaselek Pri Cerkvi dediščina naselbinska dediščina 

TRENTA 29606 Trenta - Hiša Trenta 65 dediščina 
priporočilno memorialna dediščina 

TRENTA 4947 Trenta - Vojaško pokopališče iz 
prve svetovne vojne 

dediščina memorialna dediščina 

LEPENA 9944 Lepena - Domačija Lepena 26 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9955 Lepena - Preužitkarska Hiša na 
domačiji Lepena 15 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9950 Lepena - Hiša Lepena 15 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9937 Lepena - Domačija Lepena 10 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9948 Lepena - Hiša Lepena 13 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9949 Lepena - Hiša Lepena 14 dediščina profana stavbna dediščina 
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LEPENA 9938 Lepena - Domačija Lepena 16 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9941 Lepena - Domačija Lepena 21 dediščina profana stavbna dediščina 

LEPENA 9942 Lepena - Domačija Lepena 22 dediščina profana stavbna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 30574 Log pod Mangartom - Stražarnica 

v Možnici 
dediščina 

priporočilno profana stavbna dediščina 

STRMEC NA 
PREDELU 30585 Strmec na Predelu - Mangartska 

cesta 
dediščina 

priporočilno profana stavbna dediščina 

BOVEC 30063 Bovec - Mlekarna v Ravnem Lazu dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina 

SOČA 30817 Soča - Znamenje s Križanim dediščina 
priporočilno sakralna stavbna dediščina 

BOVEC 30741 Bovec - Pitnik in hidrant pri hiši Kot 
92 

dediščina 
priporočilno profana stavbna dediščina 

TRENTA 30064 Trenta - Znamenje v Brinju v 
Zadnji Trenti 

dediščina 
priporočilno sakralna stavbna dediščina 

LEPENA 9957 
Lepena - Vodnjak pri hiši Lepena 

11 dediščina profana stavbna dediščina 

BOVEC 11707 Bovec - Spomenik iz prve 
svetovne vojne dediščina memorialna dediščina 

SRPENICA 16861 Srpenica - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina 

BOVEC 20370 Bovec - Spomenik odporniškemu 
gibanju dediščina memorialna dediščina 

BOVEC 20371 Bovec - Znamenje v Podklopci dediščina sakralna stavbna dediščina 

PLUŽNA 20485 Plužna - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

SOČA 20486 Soča - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

SRPENICA 20488 Srpenica - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

SRPENICA 20489 Srpenica - Spomenik Lucy 
Christalnigg dediščina memorialna dediščina 

ŽAGA 20490 Žaga pri Bovcu - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

ŽAGA 20491 Žaga pri Bovcu - Kapelica dediščina sakralna stavbna dediščina 

TRENTA 20492 Trenta - Spomenik NOB dediščina memorialna dediščina 

TRENTA 20493 Trenta - Tožbarjevo znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina 

TRENTA 20494 Trenta - Znamenje I dediščina sakralna stavbna dediščina 

TRENTA 20495 Trenta - Znamenje II dediščina sakralna stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 20497 Kal Koritnica - Znamenje dediščina sakralna stavbna dediščina 

SOČA 20499 Soča - Znamenje sv. Barbare dediščina sakralna stavbna dediščina 

ŽAGA 20483 Žaga pri Bovcu - Spominsko 
znamenje NOB dediščina memorialna dediščina 

TRENTA 21025 Trenta - Znamenje Kugyjevemu 
gorskemu vodniku 

dediščina memorialna dediščina 

BOVEC 21402 Bovec - Kapelica sv. Antona dediščina sakralna stavbna dediščina 

BOVEC 21403 Bovec - Razpelo dediščina sakralna stavbna dediščina 

TRENTA 29866 Trenta - Apnenica dediščina 
priporočilno 

profana stavbna dediščina 

BOVEC 16221 Bovec - Arheološko najdišče v 
Bislih 

Arheološko 
najdišče arheološka dediščina 

SRPENICA 17646 Srpenica - Arheološko najdišče 
Ograjenca 

arheološko 
najdišče arheološka dediščina 

BOVEC 17709 Bovec - Arheološko območje Za 
Bovcem 

arheološko 
najdišíče 

arheološka dediščina 

BOVEC 17708 Bovec - Žarno grobišče Radulje arheološko 
najdišče arheološka dediščina 

BOVEC 17707 Bovec - Arheološko območje ob arheološko arheološka dediščina 
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NASELJE ESD IME REZIM TIP 

kasarni najdišče 

BOVEC 17706 Bovec - Arheološko območje Dvor arheološko 
najdišče arheološka dediščina 

BOVEC 17704 Bovec - Ruševine cerkve sv. 
Lovrenca 

arheološko 
najdišče arheološka dediščina 

BOVEC 17705 Bovec - Arheološko najdišče 
Devica Marija v Polju 

arheološko 
najdišče arheološka dediščina 

BOVEC 4943 Bovec - Vojaško pokopališče iz 
prve svetovne vojne 

vplivno 
območje memorialna dediščina 

BOVEC 20371 Bovec - Znamenje v Podklopci vplivno 
območje sakralna stavbna dediščina 

BOVEC 20370 
Bovec - Spomenik odporniškemu 

gibanju 
vplivno 

območje memorialna dediščina 

BOVEC 4974 Bovec - Cerkev sv. Lenarta vplivno 
območje sakralna stavbna dediščina 

ČEZSOČA 5069 Čezsoča - Apnenica vplivno 
območje profana stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 20479 Kal Koritnica - Spomenik NOB 

vplivno 
območje memorialna dediščina 

KAL-
KORITNICA 20497 Kal Koritnica - Znamenje vplivno 

območje sakralna stavbna dediščina 

KAL-
KORITNICA 7605 Kal Koritnica - Spodnja postaja 

žičnice Golobar 
vplivno 

območje profana stavbna dediščina 

ŽAGA 20483 
Žaga pri Bovcu - Spominsko 

znamenje NOB 
vplivno 

območje memorialna dediščina 

LOG POD 
MANGARTOM 409 Log pod Mangartom - Vojaško 

pokopališče iz prve svetovne vojne 
vplivno 

območje memorialna dediščina 

SRPENICA 16861 Srpenica - Znamenje vplivno 
območje sakralna stavbna dediščina 

ŽAGA 20491 Žaga pri Bovcu - Kapelica vplivno 
območje 

sakralna stavbna dediščina 

ŽAGA 20490 Žaga pri Bovcu - Spomenik NOB vplivno 
območje memorialna dediščina 

SOČA 9966 Soča - Domačija Soča 51 vplivno 
območje profana stavbna dediščina 

TRENTA 17650 Trenta - Zaselek Pri Cerkvi vplivno 
območje 

naselbinska dediščina 
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Slika 7: Območja in objekti kulturne dediščine 
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8.3.3. OBMOČJA ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 
Kot območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljujemo območja, ki so 
kakor koli ogrožena z vidika naravnih in antropogenih procesov. V občini bi kot taka lahko 
opredelili poplavno ogrožena, erozijska, plazljiva in plazovita območja. 
 
Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi 
naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na poplavnem območju so v 
skladu s 86. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) (v nadaljevanju: ZV-1) prepovedane vse 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
 
Najpomembnejši vodotok na območju občine predstavlja rek Soča s pritoki. Poplavno 
ogrožena območja so na območju občine definirana na podlagi uradnih evidenc Direkcije RS 
za vode (eVode).  
 
Na območju občine se glede na novo Opozorilno karto poplav (DRSV, eVode, december 
2020) nahajajo območja redkih poplav, ki pokrivajo površino 557 ha oz. 1,5 % celotnega 
območja občine. Na ostalem delu občine, na podlagi uradnih evidenc, ki jih vodi (eVode) ni 
poplavno ogroženih območij. 
 

Slika 8: Območja redkih poplav 
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Glede na območje na katerem se nahaja občina je praktično celotno območje občine 
erozijsko ogroženo, saj erozijska območja zajemajo 35.385,8 ha, kar je 96,3 % celotnega 
območja občine. Kot erozijska območja so opredeljena zemljišča, ki so stalno ali občasno 
pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode. Pri poseganju na ta območja je 
treba upoštevati zahtevnejše in običajne zaščitne ukrepe, na območja strogega 
varovanja pa je poseganje prepovedano oz. močno omejeno. Večja erozijska ogroženost 
velja predvsem za bolj strme predele pobočij, kjer se nevarnost erozije poveča ob obilnih in 
dolgotrajnih padavinah, ko padavinska voda ne utegne površinsko odtekati ter neposredno v 
bližini vodotokov. 
 
Tabela 11: Erozijsko ogrožena območja  

Erozijsko ogrožena območja Površina (ha) Delež (%) Delež glede na celotno površino 
občine (%) 

Običajni zaščitni ukrepi 2111,7 6 5,7 
Zahtevnejši zaščitni ukrepi 19314,2 54,6 52,6 
Strogo varovanje 13959,9 39,5 38 
Skupaj 35385,8 100 96,3 

 

Slika 9: Erozijsko ogrožena območja  
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Poleg erozijskih območij najdemo na območju občine tudi plazljiva območja. Za plazljivo 
območje se v skladu z 88. členom ZV-1 določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in 
geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem 
območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče, tako da bi se 
zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Kot 
plazljiva območje je opredeljeno celotno območje občine.  
 
Tabela 12: Plazljiva območja 

Plazljiva območja Površina (ha) Delež 
(%) 

Delež glede na celotno 
površino občine (%) 

Majhna verjetnost pojavljanja plazov 19124,22 52,1 52,1 
Srednja verjetnost pojavljanja plazov 13276,76 36,1 36,1 
Velika verjetnost pojavljanja plazov 4331,641 11,8 11,8 
Skupaj 36732,62 100,0 100,0 

 
Slika 10: Plazljiva območja  

 

 

Na območju občine najdemo tudi plazovita območja. Za plazovito območje se v skladu z 
89. členom ZV-1 določijo zemljišča, kjer zaradi podnebnih in topografskih razlogov redno 
prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstaja velika verjetnost, da se le-ti pojavijo. Na tem 
območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih 
plazov in ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča. 
Plazovita območja v uradnih evidencah Direkcije RS za vode niso posebej evidentirana kot 
digitalni podatek.  
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8.3.4. OBMOČJA VARSTVA VODNIH VIROV 
 
Glede na 74. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se z vodovarstvenim območjem zavaruje vodno 
telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred 
onesnaženjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 
ustreznost voda ali njeno količino.  
 
Na območju občine se nahajajo vodna zajetja z opredeljenimi vodovarstvenimi pasovi, ki so 
določeni in varovani z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje 
vodnega zajetja Ropotavec - Log Čezsoški (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in 
Tolmin, št. 9/92), Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega 
zajetja v Čezsoči (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 6/92) ter 
Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska 
Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/98). Vodovarstvena območja na območju občine 
pokrivajo 298,4 ha površine občine, kar znaša 0,8 % celotne občine. 
 

Slika 11: Vodovarstvena območja  
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8.3.5. OBMOČJA DRŽAVNIH PROSTORSKIH NAČRTOV 
 
Novembra 2000 je zemeljski plaz Stovže izpod Mangartske planine sredi noči zasul več hiš 
in povzročil ogromno gmotne škode, hkrati pa je terjal tudi sedem življenj domačinov. Država 
je za namene sanacije nastale gmotne škode in povečanja stopne varnosti prebivalcev v 
neposredni okolici plazišča pripravila in sprejela prostorskih akt na državnem nivoju oz. 
natančneje Uredbo o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec 
(Uradni list RS, št. 127/03). Zgoraj naveden akt določa ureditveno območje, funkcijo 
območja, pogoje za vodno infrastrukturo in prometno tehnično urejanje, pogoje za 
urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za 
komunalno urejanje območja, okoljevarstvene in druge pogoje za izvedbo posegov v prostor, 
objekte, predvidene za odstranitev, etapnost izvajanja lokacijskega načrta, obveznosti 
investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem uredbe. 
 
Ker gre za prostorski akt pripravljen na nivoju države, gre za hierarhično nadrejeni prostorski 
akt v razmerju z občinskimi akti, kar pomeni, da znotraj ureditvenega območja zgoraj 
omenjenega lokacijskega načrta veljajo njegova določila ter se samo ureditveno območje ne 
ureja z določili občinskega prostorskega načrta. Torej poseganje s prostorskimi ureditvami 
lokalnega pomena na območje lokacijskega načrta je možno samo s soglasjem upravljavca 
prostorske ureditve in vlade Republike Slovenije.  
 
Omenjeni državni prostorski načrt ureja 0,5 % oz. 196 ha površin v občini. 
 
 Tabela 13: Območja državnih prostorskih aktov 

Ime državnega prostorskega akta Površina (ha) % glede na celotno 
občino 

Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Stovže v 
Občini Bovec (Uradni list RS, št. 127/03) 196 0,5 

 

 Slika 12: Območje državnega prostorskega načrta 
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8.4. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE 
POSAMEZNIH DELOV GRAFIČNEGA DELA PRIKAZA STANJA PROSTORA 
 
Grafični prikaz razlik med osnovno namensko in osnovno dejansko rabo, ki so večje od 
5000 m2 prikazuje namensko rabo iz OPN, ki je bila topološko korigirana, se pravi so bila 
odpravljena območja prekrivanj različnih namenskih rab in luknje med njimi ter območja 
večja od 5.000 m2, kjer sta osnovna namenska in osnovna dejanska raba različni. Za 
primerjavo namenske in dejanske rabe na grafičnih prikazih je uporabljen podatek o dejanski 
rabi iz avgusta 2021, pridobljen s spletne strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
 
Podatki o varstvenih režimih so večinoma pridobljeni iz spletne strani Agencije RS za 
okolje, na stanje podatkov oktober 2021. Podatki o naravnih vrednotah so pridobljeni s strani 
ZRSVN OE MB (oktober 2020). Podatki o območjih in objektih nepremične kulturne 
dediščine so pridobljeni iz Registra kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo 
(oktober 2021). Podatki o poplavno ogroženih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih ter 
vodovarstvenih območjih so pridobljeni s spletne strani Direkcije RS za vode, portala e-Vode 
(oktober 2021). Podatki o državnih prostorskih načrtih so bili pridobljeni iz spletne strani 
Ministrstva za okolje in prostor (oktober, 2021). 
 
Za geodetsko podlago so uporabljeni podatki o meji občine iz registra prostorskih enot, 
katastru stavb ter podatki o zemljiških parcelah iz zemljiško katastrskega načrta, pridobljeni 
iz Geodetske uprave RS s stanjem oktober 2021. 
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9. PRILOGE 
 
9.1. PRILOGA 1 - DIGITALNI PODATKI O PREDLAGANI SPREMEMBI NAMENSKE 
RABE PROSTORA 
 

Kot priloga 1 predmetnih izhodišč so v mapi 006_OPA_SD_OPN_izhodisca\02_priloge 
\Priloga_1 priloženi digitalni podatki v shp obliki in sicer: 

- digitalni podatek OPN: OPN_URL_RS_st_119_08.shp, ki je bil topološko korigiran 
(brez prekrivanj in lukenj) 

- digitalni podatek t.i. pobude: pobuda.shp 
 
9.2. PRILOGA 2 – STROKOVNA PODLAGA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOVEC 
 
Kot priloga 2 predmetnih izhodišč sta v mapi 006_OPA_SD_OPN_izhodisca\ 
02_priloge\Priloga_2 priloženi Strokovna podlaga za spremembo Občinskega prostorskega 
načrta Občine Bovec, št. naloge 101-02/18, BIRO PROSTOR urbanizem in arhitektura 
d.o.o., avgust 2018 in Dodatek k izdelani strokovni podlagi s strani investitorja. 

 
9.3. PRILOGA 3 – ANALIZA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE BOVEC 
 
Kot priloga 3 predmetnih izhodišč je v mapi 006_OPA_SD_OPN_izhodisca\ 
02_priloge\Priloga_3 priložena Analiza nepozidanih stavbnih zemljišč v Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bovec.  

 

*Priloge, ki zaradi, formata podatkov, ki zahtevajo posebno tehnično opremo oz. varovanja 
osebnih podatkov niso javno razgrnjene oz. objavljene na spletni strani občine ali oglasni 
deski občine in bodo gradivu izhodišč priložene v fazi predaje gradiva na ministrstvo pristojno 
za prostor. 


