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PROSTORSKE RAZVOJNE MOŽNOSTI NORDIJSKEGA CENTRA SEKIRICA V
LOGATCU
Izvleček
Preučevano območje nordijskega centra Sekirica leži med urbaniziranimi površinami
Dolenjega Logatca, Gorenjega Logatca ter Martinj Hriba in je že del prepoznavnosti same
občine Logatec. Glede na majhno število zimsko športnih središč v Osrednjeslovenski
statistični regiji ima območje, z že obstoječo športno infrastrukturo in tradicijo zimskega
športa dobre, možnosti za razvoj v regionalno oz. državno športno središče. Nordijski center
Sekirica bi omogočal tako rekreativno udejstvovanje kot tudi treniranje vrhunskega športa.
Pretežno travnato območje leži na stiku dveh pokrajinskih enot, na Logaškem polju in na
vzpetem kraškem Ravniku. Razgiban relief z dobro infrastrukturno opremljenostjo zemljišč
sta dejavnika, ki omogočata načrtovanje centra v naravnem okolju brez večjih posegov v
prostor. Specifični topoklimatski pogoji dajejo območju boljše temperaturne razmere za
zagotavljanje primerne snežne odeje. Z bližino vodotoka je možna vzpostavitev sistema
umetnega zasneževanja. To pa je sporno ob dejstvu, da večino območja leži v Naturi 2000, ki
predstavlja tudi ključno oviro za izgradnjo centra. Poleg tega so problemi še velika lastniška
razdrobljenost zemljišč, poplavna ogroženost in neustrezna namenska raba za del
preučevanega območja.
Ključne besede: prostorsko planiranje, analiza stanja, razvojne možnosti, nordijski center,
Logatec, Sekirica.
SPATIAL DEVELOPMENT POSSIBILITIES FOR THE NORDIC CENTER
SEKIRICA IN LOGATEC
Abstract
The surveyed area of Sekirica nordic center lies between the urban areas of Dolenji Logatec,
Gornji Logatec and Martinj Hrib. It is already recognizable part of Logatec County.
Considering the small number of winter recreational areas on Mid-Slovenian statistic region,
Sekirica with its existing sport infrastructure and tradition in winter sports, has good
prerequisitions and possibilities to develop into a regional and national sport center. The
Nordic center Sekirca would provide capabilities for recreational and professional sporting
activities. The area, consisting of mainly grasslands, lies between two geographical regions:
Logaško field and raised karst Ravnik. The dynamic relief, combined with good
infrastructure, enables the planning and placement of the center in the natural environment,
without larger intervening in space. The specific topo-climatic conditions, give this area better
temperature conditions for providing an appropriate snow blanket. The nearby creek enables
the placement of artificial snow system. But unfortunately this placement is controversial,
because most of the area lies in “Natura 2000” preservation program, which represents the
main obstacle for building the sport center. Other mayor problems are: large ownership
dispersion of the area, frequent flooding and inadequate dedicated land use of the surveyed
area.
Key words: spatial planning, situation analysis, development possibilities, nordic centre,
Logatec, Sekirica.
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1 UVOD
V današnjem času stresnega in napornega načina življenja šport in rekreacija ob splošni
povečani skrbi za zdravje predstavljata obliko sprostitve, druženja, pridobivanja spretnosti,
ohranjanja kondicije ter motoričnih sposobnosti. Šport in rekreacija se opravljata v naravnem
okolju, na zunanjih rekreacijskih površinah ali pa v različnih zaprtih športnih objektih, ki
morajo biti ustrezno opremljeni, predvsem pa varni. Prav pri tem imajo bistveno vlogo
različni strokovnjaki s področij planiranja, načrtovanja, umeščanja, financiranja itd.
Objekti namenjeni športu in rekreaciji so pomembna skupina grajenih objektov in površin,
namenjene telesni aktivnosti prebivalstva, izobraževanju, zabavi in prireditvam. Predstavljajo
pomemben prostor za izboljšanje kakovosti življenja ljudi, omogočajo socialno povezovanje
itd. Kakovostni, prostorsko ustrezno umeščeni in dostopni športni objekti prispevajo k
ohranjanju aktivne in bolj zdrave skupnosti ter zagotavljajo širše dolgoročne koristi (Starček,
Petrovič, 2013). Le majhen delež ljudi se s športom ukvarja profesionalno, a so ti pomemben
dejavnik prepoznavnosti Slovenije v svetu. Predvsem z vrhunskimi predstavami in rezultati na
različnih tekmovanjih predstavljajo državo, pripomorejo k priljubljenosti in razvoju
določenega športa, pritegnejo množice navijačev, investitorjev, sponzorjev ter mnogokrat
poskrbijo za pozitivnost in enotnost ljudi. Za vse to pa že skozi celotno zgodovino dobro
skrbijo naši športniki v nordijskih disciplinah. Tu gre izpostaviti predvsem smučarske
skakalce.
Smučarski skoki in tudi smučarski teki, po zaslugi vrhunskih rezultatov Petre Majdič, v
zadnjih letih predstavljajo vodilni zimski panogi predvsem z vidika gledanosti, priljubljenosti
in tudi rezultatsko. Vzrok temu je dobro zasnovan in organiziran sistem med seboj
prepletajočih dejavnikov: klubov, zvez, šol, posameznikov itd. Posledica omenjenih
dejavnikov je velika zainteresiranost mladih za treniranje teh športov. Iz finančnega,
organizacijskega, časovnega, športnega vidika pa je vendar vse skupaj zelo oteženo brez
prave mreže centrov, ki bi omogočali vadbo v domačem okolju.
V popisu športnih središč leta 1995 je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji nimamo kvalitetnejšega
panožnega centra in olimpijskih športnih središč za pripravo vrhunskih športnikov, imamo pa
sorazmerno dobro razvito omrežje športnih objektov, namenjenih šolski športni vzgoji.
Značilen je tudi primanjkljaj nekaterih zahtevnejših objektov, ki bi omogočali izvedbo in
organizacijo pomembnejših mednarodnih tekmovanj (Leskovec, 1998). V zadnjih dveh
desetletjih se je stanje nekoliko izboljšalo, večinoma na račun nekaterih zasebnih objektov,
medtem pa število javno-državnih objektov stagnira, z nekaterimi svetlimi izjemami. Te so
večinoma rezultat javno-zasebnega partnerstva: Stožice, nordijski center Planica itd. V
zadnjih letih so se potrebe po tovrstnih površinah še povečale, tako da stanje ni bistveno
boljše kot pred letom 1995.
Prav stanje objektov za zimske športne panoge je v Sloveniji v slabem stanju. To se nanaša
predvsem na smučarsko skakalne in tekaške centre. Samo število teh je sorazmerno visoko, ki
pa ob dejstvu, da so večinoma zastareli, dotrajani in brez ustrezne pripadajoče infrastrukture
ne pripomorejo dosti k razvoju nordijskih športov. To ni tako ovirajoče pri mlajših selekcijah,
ki se spoznavajo s samimi osnovami športa. Vidno omejujoč dejavnik je pri mladinskih in
starejših kategorijah, ki se morajo voziti na treninge v tujino. Stanje se je nekoliko izboljšalo z
izgradnjo posameznih centrov: nordijski center Planica, nordijski center Kranj, športni center
Pokljuka in tekaški center Rogla. Lokacija prvih treh centrov je v Gorenjski statistični regiji,
zadnji pa se nahaja v Podravski statistični regiji. Z nordijskim centrom Sekirica (NC
Sekirica) v Logatcu bi pridobili pomemben regionalni športni center za potrebe vrhunskega
športa in rekreacije v Osrednjeslovenski statistični regiji. Z Ljubljano, Postojno ter z ostalimi
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občinskimi središči v bližini, bi center imel veliko gravitacijsko zaledje, ki ga lahko po
nekaterih kriterijih uvršča tudi v državna športna središča. Dvig kakovosti tekmovalnega
športa in splošnega zanimanja javnosti v Sloveniji, kot tudi v občini Logatec, zahteva in
pričakuje tekmovanja na mednarodni ravni. NC Sekirica bi lahko s pomočjo bogate tradicije
nordijskih športov postalo vsakoletno prizorišče na koledarju mednarodnih tekmovanj. V
diplomskem delu smo se posvetili analizi dosedanjega stanja in prostorskim razvojnim
možnostim NC Sekirica. Na koncu pa so podane tudi ključne usmeritve za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta. Raziskava je omejena na manjše območje v
središču Logatca, ki je v določeni meri že namenjeno zimskim športom in rekreaciji, s
pomočjo predlogov pa bomo podali ključne usmeritve in elemente celovite urejenosti in
povezanosti območja.
1.1

NAMENI IN CILJI

Namen diplomskega dela je podati prostorske razvojne možnosti preučevanega območja, ki
bodo izhajale iz analize stanja v prostoru. V analizo so vključeni le tisti naravnogeografski in
družbenogeografski dejavniki, ki so pomembni pri odločitvi za izgradnjo nordijskega centra.
Območje ima zaradi še ne izkoriščenih prostorskih možnosti, ugodne naravnogeografske lege
ter že obstoječe športne dejavnosti izreden potencial za razvoj v športni center. Rezultati
analize bodo izpostavili ključne razvojne potenciale in probleme.
Cilji diplomskega dela so:
·
·
·
·
·
·
1.2

opredeliti sestavo in postopke strokovnih analiz v geografiji ter vsebino in ključne
elemente občinskih prostorskih načrtov,
opredeliti pojem nordijski center ter analizirati lokacijo in stanje nordijskih centrov v
Sloveniji,
določiti širše in ožje območje nordijskega centra Sekirica,
na podlagi izvedenih analiz opredeliti prostorske razvojne možnosti nordijskega centra
Sekirica v Logatcu,
podati ključne usmeritve za izgradnjo nordijskega centra Sekirica,
izpostaviti probleme povezane s predlagano prostorsko ureditvijo nordijskega centra
Sekirica.
HIPOTEZE

1. Glede na majhno število obstoječih nordijskih centrov v Sloveniji bi bila potrebna
izgradnja le-tega v Osrednjeslovenski statistični regiji.
2. Izgradnja nordijskega centra Sekirica bi pomenila degradacijo pomembnih kmetijskih
in gozdnih površin.
3. Naravnogeografske značilnosti preučevanega območja so neugodne za izgradnjo
nordijskega centra Sekirica.
4. Družbenogeografske značilnosti in opremljenost zemljišč preučevanega območja so
ugodne za izgradnjo nordijskega centra Sekirica.
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1.3

UPORABLJENE METODE

Delo je potekalo večinoma kabinetno. Na začetku smo se seznanili s prostorskimi analizami,
njihovo sestavo, temeljnimi elementi itd. O tem je veliko napisal Černe (2002, 2005) zato smo
prvo poglavje povzeli po njegovem članku Strokovne analize v prostorskem planiranju
(Černe, 2005), s tem pa smo dobili teoretično podlago za nadaljnje delo.
Naslednji korak je bil zbiranje podatkov o številu in lokaciji že obstoječih nordijskih centrov,
ki nam je povzročal veliko težav, saj v Sloveniji nimamo enotne evidence o številu tekaških in
smučarsko skakalnih centrov. Pomagali smo si z različnimi spletnimi viri, ki opisujejo
posamezna območja zimske rekreacije, nekaj informacij pa smo pridobili tudi na osnovi
izkušenj. Značilnosti in elementi tekaških prog so povzeti iz diplomske naloge Tršarja (2012):
Priprava topografskih podlag za izgradnjo smučarsko tekaškega centra Logatec. Pregled
obstoječih virov, literature, zakonskih dokumentov, pravilnikov ter različnih strokovnih
podlag in projektov, ki se izvajajo v občini in so povezani z obravnavanim območjem nam je
dal sliko zakonskih omejitev, dovoljen idr. Teh dokumentov je sicer veliko, vendar je malo
omenjenih pogojev, ki se navezujejo na izgradnjo nordijskih centrov. Zato smo pri
določevanja območja ter sami zasnovi nordijskega centra izhajali iz Zakona o Nordijskem
centru Planica. O občinskem prostorskem načrtu in planu za samo preučevano območje smo
pridobil nekaj podatkov tudi z intervjujem na občini.
Analiza stanja preučevanega območja je predstavljena v dveh sklopih: naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti. Analize obeh poglavji temeljijo na kartografskih prikazih
izdelanih s pomočjo podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje in Prostorskega informacijskega
sistema občin. Večina kart je narejenih v programu ArcGIS. Po končani analizi stanja je
sledil pregled dokumenta, ki opredeljuje in pogojuje moje obravnavano območje. To je
občinski prostorski načrt občine Logatec, iz katerega smo izluščili temeljne smernice
strateškega in izvedbenega dela, ki se navezujejo na obravnavano območje. Kot povzetek
vseh ugotovitev je nastala ocena stanja in razvojnih problemov.
Zadnja faza pred ključnimi usmeritvami za izgradnjo nordijskega centra zavzema terenski del
diplomske naloge. Zanimale so nas značilnosti in konfiguracije terena, pridobljene ugotovitve
smo si poskušali predstavljati v naravnem okolju ter vizualizirati sliko nordijskega centra.
Rezultati dela so na koncu podani kot ključni elementi potrebni za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta nordijskega centra Sekirica. Podali smo glavne pogoje,
rešitve, zahteve in načrte za izgradnjo tovrstnega centra. Osnova tega poglavja je bil pravilnik
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (2007).
Pregled raznovrstnih občinskih podrobnih načrtov z različnimi tematikami so pomagali pri
predstavi, kako sam podrobni prostorski načrt sploh zgleda, kaj obravnava, kakšna je njegova
sestava itd.
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2 METODOLOŠKI PRISTOP
Strokovne analize so del integracijskega procesa priprave planov in obsegajo metodo opisa,
razlag, vrednotenja, predlogov, implementacije in monitoringa. Tako prikazujejo jasno sliko
sedanjega stanja in težijo k iskanju dobrih rešitev za razvojne probleme. So podlaga procesu
nastajanja politik, konceptov in strategij, dajejo temeljne informacije prebivalcem, lastnikom
zemljišč, investitorjem in planerjem ter pomagajo pri izvajanju prostorskih politik, strategij in
planov. Ker pa se prostorsko planiranje ukvarja predvsem z vprašanji prostorskega
nameščanja razvoja, nas pri strokovni analizi zanima predvsem kaj se dogaja s prostorom.
Analiza je usmerjena predvsem v spoznavanje pojavov in procesov, ki so privedli do določene
prostorske strukture, in njenih posledic (Černe, 2005).
Koraki pri strokovni analizi v prostorskem planiranju si sledijo po naslednjih vsebinskih
sklopih:
·
·
·
·
·
2.1

analiza stanja,
ocena stanja,
razvojne možnosti,
prostorske vizije,
inačice prostorskega razvoja (Černe, 2005).
ANALIZA STANJA – PROSTORSKI PROBLEMI

Kot nam že ime analize pove, tukaj opisujemo in opozarjamo na obstoječe stanje in prostorske
probleme. Namen je analitičen opis stanja in je usmerjen predvsem na sintezo spoznanj in
strukturiranje opisa stanja v posamezne njene sestavine. Stanje prostorskega razvoja je tako
prikazano v obliki spoznanih dejstev, procesov, teženj in ocen. Prostorski problemi se
razlikujejo med seboj po številnih nejasnostih in ravno nezanesljivost je temeljna značilnost
vseh prostorskih problemov, zato je za reševanje le-teh potrebno oblikovati jasna načela,
izhodišča in cilje, na podlagi katerih bo mogoče nedvoumno prepoznavati prostorske
probleme in sprejemati ustrezne odločitve za rešitev v skladu z dolgoročnimi cilji
prostorskega razvoja (Černe, 2005).
2.2

OCENA STANJA

Prav zagotovo je najpomembnejši element strokovnih analiz ocena stanja, saj na njihovi
podlagi rešujemo tiste razmere in probleme, ki so ključne pri nadaljnjem prostorskem razvoju.
Na podlagi ocene namreč iščemo možne rešitve. Ocene o stanju in težnjah v prostorskem
razvoju se nanašajo na prostorske probleme in s tem nekako zagotavljajo informacije za
opredeljevanje ciljev, vrednot in prioritet, hkrati pa pomagajo določiti katera dejstva in
problemi so relativni. Pomisleki o ocenjevanju prostorskega razvoja obstajajo samo do takrat,
dokler ne opredelimo vloge oziroma pomena prostorskega razvoja, njegovega bistva in
predmeta ter tudi samega procesa prostorskega razvoja. Tako se ocene stanja opredeljuje kot
ključna vprašanja in problemi pri prostorskem razvoju (Černe, 2005).
2.3

ANALIZA PROSTORSKIH RAZVOJNIH MOŽNOSTI

Prostorske razvojne možnosti najpogosteje obravnavamo kot enega izmed elementov
postopkov pri pripravi strokovnih gradiv za sprejemanje odločitev o prostorskih razvojnih
konceptih, in sicer znotraj konteksta tako imenovanega racionalnega planerskega modela.
Sodijo v analitičen del priprave strokovnih gradiv in tvorijo eno izmed faz cikličnega pristopa,
ki temelji na sprotnem preverjanju in vrednotenju rezultatov strokovnega dela in njihovemu
nadaljnjemu vključevanju v pripravo skupnih strokovnih podlag. Metodološka in vsebinska
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priprava analize se nanaša na opredeljevanje politike prostorskega razvoja, ki določa temeljna
načela, izhodišča in cilje prostorskega razvoja ter prostorskega plana, ki določa vizijo,
koncept in zasnovo prostorskega razvoja ter strategijo za njegovo izvajanje. Analiza je tako
zasnovana najpogosteje v dveh korakih. Prvi je namenjen spoznavanju tistih prostorskih
razvojnih možnosti, ki so opredeljene na ravni strokovnih analiz, medtem ko je drugi
namenjen primerjalni analizi in poskusu ocene prostorskih razvojnih možnosti. Prostorske
razvojne možnosti se nanašajo na zelo različne kategorije, na oceno okolja, opis dejstev,
analizo problemov, pretresanja obstoječih razmer in analizo relativnih pogojev ali
informacijsko podlago. Pozornost same analize je usmerjena na dejstva o sedanjih razmerah,
težnjah in možnih prihodnjih pogojih (Černe, 2005).
Prostorske razvojne možnosti so opredeljene na podlagi strokovnih analiz, in sicer z vidika:
·
·
·
·
·
·

analiza obstoječega stanja in razvojnih teženj v prostoru;
analiza problemov dosedanjega prostorskega razvoja;
temeljnih predpostavk o prihodnjem razvoju;
možnih posledicah prihodnjega razvoja;
možnega doseganja splošnih ciljev prostorskega razvoja;
znanih in predvidenih pogojev, potencialov in omejitev (Černe, 2005).

Pregled prostorskih razvojnih možnosti je narejen na podlagi različnih strokovnih gradiv,
odvisno od obsega obravnavanega območja. Možnosti razvoja lahko temeljijo na podlagah
strokovnih gradiv iz področja mednarodnega vidika, gospodarskega in družbenega razvoja,
razvoja poselitve, razvoja javne gospodarske infrastrukture, z vidika krajine, regionalnega
razvoja, okoljskega vidika, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva dejavnosti in
z vidika sektorjev. Rezultati analize so lahko prikazani v različnih oblikah, od scenarijev,
vizij, fragmentacij, modelov, konceptov, alternativnih možnosti prostorskega razvoja,
določanja planskih območij itd. V kontekstu take analize opredeljujemo omejene možnosti iz
različnih vidikov: doseganje ciljev razvoja, reševanje ključnih prostorskih razvojnih
problemov, odpravljanje nezaželenih pojavov in procesov, razvojnih omejitev in prihodnjih
pogojev prostorskega razvoja. Spoznavanje prostorskih razvojnih možnosti s teh vidikov
omogoča oblikovanje odgovorov o tem, kakšne so možnosti za nadaljnji prostorski razvoj
(Černe, 2005).
Rezultati analize prostorsko razvojnih možnosti kažejo, da obstajajo zelo različni pogledi na
prostorske razvojne možnosti, tako z vidika posameznih strok, sektorjev, posameznikov,
predstavnikov civilne družbe, institucij na državni in lokalni ravni. Vsak s svojega zornega
kota gleda na razvojne možnosti in jih tudi ocenjuje znotraj lastnih konceptov in kontekstov.
Ravno zaradi tega je potrebno razmišljati o številnih možnih opcijah doseganja želenih ciljev.
To pa zahteva odgovor na vprašanje, ali je potrebno spreminjati obstoječe razmere oziroma
predvidene pogoje, ali ustvariti drugačne pogoje in razmere, v katerih bo potekal prostorski
razvoj (Černe, 2005).
2.4

PROSTORSKE VIZIJE IN INAČICE PROSTORSKEGA RAZVOJA

Planerji planirajo prihodnost, zato poskušajo razlagati, kakšen bi svet moral biti v prihodnosti,
njihova prihodnost pa temelji na analizi sedanjosti. Prihodnost lahko planiramo, načrtujemo,
predvidevamo, vendar ne moremo zagotovo vedeti kakšna bo. Prostorske vizije so eden izmed
možnih načinov razmišljanja o prihodnosti. Planerji vztrajajo na tem, da je planiranje sinteza,
ki mora biti prežeta z vizijo. Namenjene so torej odkrivanju, spoznavanju in razumevanju
tistega, kar še ne obstaja, oziroma šele bo ustvarjeno. Prostorske vizije niso napovedi,
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vsekakor tudi ne vnaprejšnja odločitev o prihodnji prostorski strukturi, ampak so ideje o
prihodnosti ne glede na to, ali se bodo uresničile ali ne (Černe, 2005).
Na podlagi analize skladnosti in skupnih elementov prostorskih razvojnih možnosti, ocene
prostorskih razvojnih možnosti z vidika ciljev, pogojev, teženj, predpostavk, predvidevanj in
pričakovanj, opredeljenih v različnih prostorskih razvojnih scenarijih, konceptih, modelih in
potencialih ter strategijah, lahko opredelimo različne variante možnosti prostorskega razvoja,
s ciljem, da prostorski razvoj temelji na razvoju prostorske strukture, ki bo v največji meri
prispevala k prostorski, okoljski in funkcijski raznolikosti, povezanosti območij ter k
skladnejšemu regionalnemu razvoju (Černe, 2005).

3 NORDIJSKI CENTER
Izraz nordijski v slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni vse stvari, ki se nanašajo na
nordijce oziroma na dežele severne Evrope (Danska, Norveška, Švedska, Finska, Islandija).
Ko govorimo o športu se nanaša beseda nordijski na tek na smučeh in smučarske skoke, kot
kombinacije obeh pa smo dobili še nordijsko kombinacijo (SSKJ, 2013).
Center je sopomenka za besedo središče. Z njim po navadi opredeljujemo tudi kraj oziroma
prostor, na katerem je osredotočena določena dejavnost, kot je npr. industrijski center,
kulturni center… (SSKJ, 2013).
Športno središče oz. center pa je prostor, sestavljen iz večjega števila različnih športnih
objektov in vadišč. Univerzalno športno središče je namenjeno različnim športnim zvrstem,
specializirano športno središče pa sklopu podobnih športnih zvrsti ali le eni (Leskovec, 1999).
Nordijski center (v nadaljevanju NC) je območje, ki je namenjeno izvajanju dejavnosti
nordijskih smučarskih disciplin. Te so: smučarski skoki, smučarski teki ter nordijska
kombinacija. Poleg zemljišč obsega center tudi infrastrukturne objekte: skakalnice, tekaški
stadioni in proge za tek na smučeh, ki so v osnovni funkciji namenjeni tekmovanjem,
treningom in rekreativnim dejavnostim.
NC delimo na ožje in širše območje. Ožje območje je ozemlje, kjer so infrastrukturni objekti
in naprave ter so izključne lastninske pravice na nepremičninah v lasti NC. Širše območje pa
zavzema ozemlje, kjer so objekti, ki sezonsko služijo osnovni funkciji NC (proge za tek na
smučeh), površine prometne in komunalne infrastrukture, interventne poti ter površine
začasnih ureditev za potrebe tekmovanja v NC. Nepremičnine širšega območja niso v lasti
NC, ampak na njih pridobijo trajno stavno služnostno pravico in ohranjajo namensko rabo
(NC Planica, 2013).
V Sloveniji nimamo veliko »pravih« NC. Pravzaprav bi lahko kot pravi NC šteli le NC
Planica. Ostali ponujajo le eno izmed dejavnosti. Tako na primer ŠC Pokljuka ponuja
smučarsko tekaške proge, NC Kranj skakalnice itd.
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3.1

SMUČARSKO TEKAŠKE PROGE V SLOVENIJI

Slika 1: Smučarsko tekaški centri v Sloveniji

V Sloveniji ni enotne zbirke podatkov kje in kako so urejene tekaške smučine. Temu je
mogoče razlog, da urejanje tekaških prog ni dobičkonosna dejavnost. Urejenost tekaških prog
je odvisna od številnih dejavnikov. Seveda je glavni dejavnik snežna odeja, nato pa tudi
interes lokalne skupnosti, športnih klubov ter športnih zanesenjakov. V Sloveniji poznamo
malo centrov, kjer bi bila urejenost prog sistemska. Primeri teh so na Rogli, Pokljuki,
Medvodah in najbolj priljubljeno v Ratečah s Planico. Nekateri izmed naštetih te proge že
vključujejo v njihovo celovito zimsko ponudbo. Vsako bolj znano tekaško središče ima svoje
posebnosti, na katere vpliva tudi tekaška tradicija in razpoložljivost mehanizacije. Seveda je
najboljša podlaga za tekaške proge travnik, saj je na njih mogoče urediti smučine z zelo malo
snega. Že vsaka cesta, potok, grmičevje in sončna lega zožijo veliko možnih lokacij za
urejanje smučin (Močnik, 2010).
V Osrednjeslovenski statistični regiji sta blizu Ljubljane dva večja centra urejenih tekaških
prog. Ta se nahajata v Logatcu in Preski pri Medvodah. Slednji je še posebej zanimiv za
obiskovalce, saj ponuja tek pod reflektorji. Urejeno pa imajo tudi umetno zasneževanje, kar
jim omogoča podaljšano zimsko sezono. Poleg omenjenih pa je v bližini prestolnice še nekaj
manjših urejenih prog, za katere skrbi Mestna občina Ljubljana in druge lokalne skupnosti.
Taki primeri so v Kosezah, ob živalskem vrtu, v bližini Tehnološkega parka, v Zadvoru, v
Dolu pri Ljubljani, v Ihanu ter v Suhadolu pri Komendi. Te smučine so predvsem lokalnega
pomena in so urejene ob večjih snežnih padavinah, a jih ne obnavljajo redno. V okolici Kranja
imamo 3 območja smučin: Kokrica, Zlato Polje in Nemilje. V Poljanski dolini v Poljanah in
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Žireh, najdemo jih tudi v Selški dolini in Jelovici. Z urejenimi progami se lahko pohvalijo tudi
v Kamni Gorici pri Radovljici, Zgornji Bohinjski dolini, Senožetih in Soriški planini. Na
Štajerskem imamo poleg Rogle še nekaj prog v Logarski dolini, na Arehu, v Črni na
Koroškem in Mislinji. Na Notranjskem najdemo tako rekoč na vsakem koraku urejene tekaške
proge, zato lahko rečemo, da je to tudi zibelka tekov. Vendar pa je večinoma centrov
lokalnega pomena, brez homologacijskih dokumentov, ki so bistveni za prirejanje tekmovanj
na mednarodnem nivoju. Najdemo jih vse od Nove vasi na Blokah, Črnega Vrha nad Idrijo,
Loža pa do Vojskega (Močnik, 2010).
Kot vidimo na zgornji karti, tekaški centri nekako sovpadajo z hribovitim svetom v Sloveniji.
V grobem bi lahko rekli, da ležijo v polkrogu okoli Ljubljane. Pričakovano jih je največ v
Gorenjski statistični regiji, saj so tam tako podnebni kot reliefni pogoji najbolj ugodni.
Nasprotje temu pa je v pasu od Prekmurja pa vse do Bele krajine, kjer ni nobenega centra.
Razloge temu je mogoče iskati v nezainteresiranosti lokalnih skupnosti po tem športu,
vsakoletne spremenljive snežne odeje, pomanjkanju tradicije tega športa idr. Večino
obstoječih centrov nima že omenjene homologacije prog in niso načrtovane v skladu s
predpisi, ki bi omogočali prirejanje tekmovanj na mednarodni ravni. Homologacija je sistem
ocenjevanja, ki je namenjeno določevanju kakovosti in skladnosti smučarsko tekaških prog ter
z njo sam center pridobi potrdilo o ustreznosti za prirejanje določene ravni tekmovanja. Tem
pogojem ustrezajo štirje že zgoraj omenjeni centri: Pokljuka, Medvode, Rateče s Planico in
Rogla. Tekaški smučarski center v Logatcu bi bil tako peti center z mednarodno
homologirano tekaško progo v Sloveniji. Če pa upoštevamo še dejstvo, da se NC Medvode ne
razvija preveč uspešno zaradi slabih snežnih razmer na tem območju in posledično na teh
progah ne potekajo mednarodna tekmovanja, bi lahko NC Sekirica v Logatcu postal edino
mednarodno prizorišče nordijskih disciplin v Osrednjeslovenski statistični regiji (Tršar, 2012).
3.2

LASTNOSTI SMUČARSKO TEKAŠKIH PROG

Smučarsko tekaške proge morajo vključevati vse elemente proge, ki so predpisani s
pravilnikom za homologacijo smučarsko tekaških prog. Ti elementi so: vzpon, spust, valovit
teren in stadion. Kakovost proge je odvisna prav od raznovrstnosti posameznih elementov, ki
dajejo progi kakovost, raznolikost, za tekmovalce pa predstavljajo fizični, taktični in
psihološki izziv. Načeloma naj bi imele proge za smučarski tek tretjino vzponov, tretjino
valovitega terena in tretjino spustov. To je le okvirni plan, ki se lahko reliefno prilagaja.
Vzpone delimo na glavni vzpon, kratki vzpon in strmi vzpon. Glavni vzpon naj bi imel
višinsko razliko večjo od 30 m, z naklonom med 5–10o. Kratki vzpon naj bi imel višinsko
razliko med 10 in 29 m, z naklonom 5–10o ter strm vzpon z višinsko razliko med 4 in 10 m in
naklonom večjim od 10o. Valoviti teren je razgibano območje z naklonom manjšim od 5o, ki
med seboj povezuje vzpone in spuste. Pri spustih je v ospredju varnost samih tekmovalcev.
Ločimo jih na kratke in dolge ter strme in položne. Kratki imajo višinsko razliko med 10 in 29
m, dolgi pa z večjo od 30 m. Zadnji element je smučarsko tekaški stadion, ki predstavlja
osrednji del proge in na katerem potekajo začetki, zaključki ter razne vmesne menjave.
Običajno je velikost stadiona med 50–60 m v širino in 150–250 m v dolžino. Višinsko naj bi
bil stadion lociran nekje na sredini med najvišjo in najnižjo točko proge. Seveda pa lahko vsi
podatki nekoliko odstopajo glede na posamezni relief in nivo tekmovanja, ki se bo na njih
odvijal (Tršar, 2012).
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3.3

SMUČARSKE SKAKALNICE V SLOVENIJI

Slika 2: Večji smučarsko skakalni centri v Sloveniji

Tudi za smučarske skakalnice nimamo enotne zbirke podatkov, kje se nahajajo in kako so
urejene. S pomočjo pogovorov z različnim osebami, ki so vpleteni v ta šport in poznajo
današnje razmer ter na podlagi osebnih izkušenj smo ustvarili sliko trenutnega stanja. Med
največje centre v državi spadajo NC Planica, NC Kranj, smučarsko skakalni center Mislinja,
Velenje in Ljubno. Našteti centri imajo poleg otroških in mladinskih skakalnic (do velikosti
75 m) tudi srednje in velike skakalnice (večje od 75 m in manjše od 150 m). Tako smo z
izgradnjo NC Planica dobili poleg letalnice tudi edino obratujočo 120 metrsko skakalnico.
Pred leti je bila zgrajena tudi manjša 100 metrska skakalnica pod Šmarjetno goro. Poleg
omenjenih pa so skakalni centri še v Šmartnem na Pohorju, Kisovcu, Ihanu, Sebenjah,
Logatcu, Žireh, Mengšu, Sodražici in v Ljubljani, kjer se nahajata v Guncljah in Mostecu.
Našteti centri imajo skakalnice otroških in mladinskih velikosti, se pravi do velikosti 75 m. V
Sloveniji je še nekaj skakalnic, ampak so te le rekreativnega in lokalnega pomena.
Lokacija smučarskih skakalnic nekako sovpada s tradicijo in zagnanostjo skakalnih klubov v
Sloveniji. Prav slednja je zelo pomembna pri njihovem ohranjanju. Takoj po 2. sv. vojni je bil
trend naraščanja števila skakalnic, ki so jih gradili in vzdrževali predvsem zagnani lokalni
zanesenjaki. Število centrov je naglo naraščalo. Krizo in razpad Jugoslavije so čutile tudi
skakalnice. Nekaj jih propade in se zarastejo, nekaj jih opustijo, a jih čez leta obnovijo in
posodobijo, ostale pa poskušajo slediti trendom skozi vso zgodovino. Novo nastalih lokacij po
osamosvojiti praktično ni. Iz zgornje karte vidimo, da je smučarskih centrov manj kot
tekaških in da so ti bolj prostorsko razpršeni. Še vedno pa so locirani v hribovitem svetu iz
istega razloga, kot tekaški centri (dobre klimatske in reliefne značilnosti). Zanimivi sta
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predvsem lokaciji v Ljubljani, s katerima so poskušali skakalni strokovnjaki približati to
panogo ljudem. Sprva so na njih prirejali skoke v zimskem obdobju, zadnja leta pa so ti centri
usmerjeni v skoke v poletnem času. Razlog je pomanjkanje snega ter oteženo urejanje
umetnih zaletišč. Večino skakalnih centrov (poleg Planice in Kranja) ima naslednje težave:
pomanjkanje modernih velikih skakalnic, nesistemska urejenost, pomanjkanje pripadajoče
infrastrukture (telovadnic za trening, sedežnic), zastarelost objektov, neugodne naravne
razmere za zasneževanje idr. Z izgradnjo NC Sekirica bi dobili edino moderno smučarsko
skakalno središče v Osrednjeslovenski statistični regiji.
3.4

LASTNOSTI SMUČARSKIH SKAKALNIC

Smučarska skakalnica je sestavljena iz več elementov. Na vrhu imamo štartno rampo, kjer se
tekmovalec pripravi na svoj skok. Nato sledi zaletišče oz. odskočišče, kjer tekmovalec nabira
hitrost za svoj skok. Ta je pod naklonom od 35 pa do 38o, ki se proti odskočnemu pomolu
zmanjša na 7 do 12o. Sledi doskočišče, ki je sprva konveksne oblike, v spodnjem delu pa
konkavne oblike. Pri kritični točki skakalnice je naklon okoli 40o, nato pa se počasi zravna.
Ti elementi od skakalnice do skakalnice odstopajo, predvsem odvisno od njene same
velikosti. Širina same skakalnice pa je pogojena z njeno velikostjo (Podbevšek, 2004).
3.5

PRIMERI NORDIJSKIH CENTROV V SLOVENIJI

3.5.1 NC Planica
Planica je ledeniška dolina v severozahodnem delu Slovenije ter smučarsko skakalni center
svetovnega slovesa. Dolina se razteza od naselja Rateče pa do doma v Tamarju, kjer se
nadaljuje pod imenom Tamar. Velikokrat to dolino imenujejo tudi dolina pod Poncami, saj jo
na zahodnem delu omejuje istoimenska gorska veriga. Prepoznavnost doline so predvsem
smučarski skoki in poleti. Prva tekmovanja so tu potekala že v tridesetih letih prejšnjega
stoletja, ki pa so v svetu požela veliko zanimanja predvsem po zaslugi številnih svetovnih
rekordov. Tako so tu prvič poleteli preko magičnih 100 in 200 m. NC je še v fazi prenove in
bo največji nordijski športni center v Sloveniji. Prenova zajema gradnjo osem novih
smučarsko skakalnih objektov ter popolnoma nov poligon za tek na smučeh. V okviru tega
pridejo zgrajeni še: nova Čaplja, popolnoma nova hiška za ogrevanje na vrhu Bloudkove in
90-metrske skakalnice, nova ogrevalna hiška na vrhu Letalnice bratov Gorišek, nov sodniški
in TV stolp ob Bloudkovi skakalnici, novo poševno dvigalo ob otroških in mladinskih
skakalnicah ter nov smučarsko tekaški poligon (NC Planica, 2013).
Slika 3: Idejna zasnova nordijskega centra Planica

Vir: NC Planica, 2013.
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3.5.2 Športni center Pokljuka
Pokljuka je z gozdom pokrita visoka kraška planota v Julijskih Alpah. Je največja zaokrožena
gozdna površina v Triglavskem narodnem parku. Dolga je 20 km in skoraj toliko tudi široka.
V razponu od 1000 do 1400 m je okoli 6300 ha gozdov, v katerih prevladuje smreka.
Športni center je znan predvsem po vsakoletni prireditvi svetovnega pokala v biatlonu, ter po
odličnih tekaških progah. Več kot 30 kilometrov redno vzdrževanih smučarsko-tekaških prog
povezuje različne predele Pokljuke (od Rudnega polja do Javorniške planine). Od prvo
zapadlega snega pa vse do konca marca so proge urejene. Center Triglav Pokljuka je eden
najsodobnejših tovrstnih centrov v Evropi in tudi v svetu, ter predstavlja pomembno športnoturistično infrastrukturno pridobitev. Hotel Center ima edinstveno lego tik ob biatlonskem
stadionu s streliščem, s čimer je prava svetovna posebnost (Športni center Pokljuka, 2013).
Slika 4: Biatlonski stadion s streliščem in hotelom Center na Pokljuki

Vir: Športni center Pokljuka, 2013.

3.5.3 Tekaški center Rogla
Rogla je manjše počitniško naselje na Pohorju v višini okoli 1500 m. Območje je znano kot
smučarsko središče, šele zadnja leta pa s prirejanjem tekmovanj na najvišji ravni tudi kot
tekaško središče. Vse večja priljubljenost teka na smučeh se odraža tudi na novem tekaškem
poligonu, ki je namenjen rekreativnim smučarjem, tekačem in številnim šolarjem, ki se s
tekom na smučeh srečujejo v šoli v naravi ter vrhunskim smučarjem tekačem.
V okviru tekaškega centra Rogla so urejene proge za rekreativni in tekmovalni tek na
smučeh, ter štartno-ciljna arena. Z obnovo in dopolnitvijo sistema obstoječih tekaških prog so
podane možnosti za izvedbo tudi najzahtevnejših mednarodnih tekmovanj (Rogla, 2013).
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4 OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
4.1

LEGA LOGATCA

Občina Logatec leži v osrčju Notranjske, na stičišču alpskega in dinarskega sveta. V sedanjih
mejah obstaja od leta 1970, prvi pojavi stalne poselitve pa segajo že v 8. stoletje p.n.št..
Pomembna strateška lega ob nekdaj vodilni prometnici iz Ljubljanske kotline proti Ogleju z
odcepom proti Reki, je bil glavni razlog za razvoj same občine. V začetku 18. stoletja se z
izgradnjo državne ceste med Dunajem in Trstom razvije furmanstvo, ki pa z izgradnjo južne
železnice zamre. Prav slednja je pripomogla k naglemu povečanju števila prebivalcev v
občini. Stičiščna lega in lesna industrija so usmerjali življenjske tokove skozi zgodovino vse
do danes (Občina Logatec, 2013).
Slika 5: Lega občine Logatec v širšem prostoru

Vir: Geopedija, 2013.
S svojimi 173 km2 in 19 naselji danes občina šteje nekaj več kot 13.000 prebivalcev. Občino
Logatec je težko umestiti v eno samo pokrajino. Največkrat jo umeščamo v makroregijo
Dinarski svet – visoke Dinarske planote. Predvsem južni del s Planinskim in Logaškim
kraškim poljem upravičeno spada v to makro regijo. Medtem pa severni del občine po
nekaterih regionalizacijah umeščamo v Predalpsko hribovje, saj se tu površje dviga in ima
značilnosti hribovja. Po družbenogeografski regionalizaciji občino pripisujemo k Osrednji
Sloveniji, saj je navezanost na Ljubljano z vidika gospodarstva in infrastrukture zelo velika
(Pagon, 2008). Občina Logatec meji na 8 občin: Vrhniko, Postojno, Ajdovščino, Cerknico,
Idrijo, Gorenjo vas – Poljane, Žiri in Dobrovo - Polhov Gradec. Meja na jugu poteka po
Planinskem polju, natančneje po Unici. Na zahodu čez gozdnato Hrušico, proti severozahodu
po slemenih Medvedjega Brda in Zavratca, na severu čez Rovtarsko hribovje, na
severovzhodu čez razloženo naselje Zaplana in na vzhodu čez kraško pokrajino Ravnik.
Osrednje mestno naselje je Logatec, nastalo na tleh starorimske poštne postaje z imenom
mansio Logatico. Večja naselja so še hribovska vas Rovte, ob robu Planinskega polja Laze ter
robu Hotenjske suhe doline Hotedršica. Ostala naselja so še: Kalce, Hleviše, Grčarevec,
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Hlevni Vrh, Lavrovec, Medvedje Brdo, Praprotno Brdo, Petkovec, Ravnik pri Hotedršici,
Rovtarske,Vrh Svetih Treh Kraljev, Žibrše ter del Zaplane.
4.2

TRADICIJA ZIMSKEGA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC

Logatec je kraj, ki je med privrženci smučarskih tekov in skokov že dolgo poznan. Njegova
več kot 50 let stara tradicija ga uvršča med prve in tudi večje zimske centre v
Osrednjeslovenski statistični regiji. Prav bogata zgodovina bi pripomogla kraju pri pridobitvi
mednarodnega priznanega nordijskega centra.
Smučarski teki so se po nekaterih zapisih pojavili na tem območju že leta 1928, ko so se v
telovadnem društvu Sokol začeli organizirano ukvarjati s to panogo. Prva tekmovanja so bila
že leto kasneje na 4 km dolgi progi. Kasneje je to postal vsakoletni običaj, z njim pa sta se
kakovost in obseg prog povečevala. Tako organizirajo prva tekmovanja na 15 km in celo na
40 km dolgi progi. Razvoj se je s prihodom druge svetovne vojne za nekaj let ustavil. Po
končani vojni nastane vzgojno društvo Partizan, katero je poleg smučarskega teka združevalo
tudi druge smučarske discipline. S tem se ponovno obudi zagon za teke. Iz vzgojnega društva
leta 1979 nastane smučarsko tekaški klub Logatec. Ta je že od same ustanovitve pa vse do
danes znan kot najbolj organiziran in v rezultatskem smislu tudi najuspešnejši klub v
Sloveniji. Do danes so se na logaških smučarsko tekaških progah odvijala predvsem
tekmovanja na državnem nivoju, saj proge niso zadostovale mednarodnim standardom (Tršar,
2012).
Začetki smučarskih skokov v Logatcu so nekoliko mlajši kot pri smučarskih tekih, vendar
segajo že v predvojni čas. Prvi pobudnik Lojze Kralj je s prijatelji pripravil preprosto
skakalnico na območju Sekirice. Delo je nekoliko zaustavila vojna, a je po njej leta 1950 pod
vodstvom Zorana Mraka gradnja ponovno stekla. Zgrajena je bila 20 metrska skakalnica.
Število skakalcev je hitro naraščalo, ti so se združili v TVZ Partizan, iz katerega pa desetletje
kasneje nastane Smučarsko skakalni klub Logatec. Takratna tekmovanja so potekala
predvsem na 40 in 50 metrskih skakalnicah in ravno zaradi tega se pojavi pobuda po gradnji
večje skakalnice. Leta 1957 inženir Stanko Bloudek projektira 50 metrsko skakalnico. Na
Sekirici so tako stale 15, 30 in 50 metrska skakalnica. Manjši skakalnici so leta 1975 pokrili s
plastično maso in tako omogočili vadbo skozi celo leto. To so bili zlati časi kluba in kot plod
zagnanosti in uspešnosti istega leta zgradijo 80 metrsko skakalnico, ki pa danes ne obratuje
več. Klub je tedaj veljal za tretjega najmočnejšega v bivši Jugoslaviji, s številnimi članskimi
in klubskimi reprezentanti. Po veliki krizi kluba v osemdesetih in začetku devetdesetih
ponovno oživi po osamosvojitvi. Danes so skakalnice posodobljene po mednarodnih pravilih,
klub pa z načrtnim delom in dobro organizacijo ponovno dosega dobre rezultate (Smučarsko
skakalni klub Logatec, 2013).
Slika 6: Smučarsko skakalni center Logatec pozimi 2012.

Vir: Smučarsko skakalni klub Logatec, 2013.
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4.3

OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA SEKIRICA

Slika 7: Meja širšega in ožjega obravnavanega območja

Vir: Geopedija, 2013.
Občina Logatec je s svojimi 173 km2 preveliko območje preučevanja za izgradnjo nordijskega
centra, zato smo se v diplomski nalogi omejil na manjše območje v občini. Pri opredelitvi ni
bilo težav, saj je težko spregledati pokrajino, ki je že del prepoznavnosti samega kraja in v
določeni meri že namenjena zimskemu športu in rekreaciji. Pretežno travnato območje z
gozdom na vzpetem svetu med urbaniziranimi površinami Dolenjega Logatca, Gorenjega
Logatca ter Martinj Hriba, daje območju edinstveno podobo. To je območje v središču
Logatca, ki ločuje Gorenji Logatec od Martinj Hriba ter se razteza ob glavni cesti, ki
povezuje Gorenji in Dolenji Logatec. Je uravnano ozemlje, ki pripada Logaškemu kraškemu
polju ter ga na vzhodu in jugu omejuje vzpeti svet kraškega Ravnika s Sekirico, Tičnico in
Ženčekom. Tako v naravi kot na ortofoto posnetkih je prepoznavno območje travnikov in
pašnikov z nekaj gozdnatimi osamelci. Pri omejitvi smo si pomagali z naravnimi in
družbenimi elementi v pokrajini, ki v grobem ločujejo pozidano od nepozidanega travniškega območja. Prvi mejnik so bile ceste. Na zahodu meja območja poteka po cesti
Kalce–Logatec, na vzhodu pa po cesti Logatec–Laze. Kot element razmejitve na severu in
severovzhodu smo si izbrali odsek reke Logaščice. Na jugu pa smo z mejo poskušali ločiti
pretežno travniško območje od gozdnatega območja, saj je urejanje tekaških prog v gozdovih
zelo oteženo. To je težko določiti, zato smo mejo potegnili po gozdni cesti, ki povezuje Gornji
Logatec z Martinj Hribom. Tako smo dobili širše območje preučevanja, kjer naj bi se nahajali
objekti, ki sezonsko služijo osnovni funkciji NC. To so površine prometne in komunalne
infrastrukture, interventne poti ter površine začasnih ureditev za potrebe tekmovanja v NC.
Ožje območje NC Logatec, kjer bi bile izključne lastninske pravice na nepremičninah v lasti
NC oziroma občine, in na katerih so in bi se še dogradili infrastrukturni objekti in naprave, pa
je nekoliko manjše. Na tem območju bi se nahajale skakalnice, tekaški stadion ter drugi
objekti, ki bi služili športu in rekreaciji. To območje smo opredelili s pomočjo trenutnega
stanja parcel, kjer se deloma že izvajata šport in rekreacija. Meja ožjega preučevanega
območja ni identična namenski rabi posebna območja (športni centri) v občinskem
prostorskem načrtu. Območje je nekoliko povečano z namenom celovite ureditve v zimsko
športno središče. Ta bi poleg smučarskih skakalnic in tekaškega stadion vključevalo tudi
manjše smučišče. Prav meje parcel so bile glavni dejavnik pri razmejitvi ožjega območja.
Poteka po delu Logaščice, nato gre po gozdni poti, ki je vzporedna glavni cesti Logatec–
Martinj Hrib in po robu smučišča na Sekirici, kjer se nato spusti po gozdnem območju nazaj
proti Logaščici. Površina širšega območja znaša 422 ha, ožjega pa približno 20 ha.
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4.4

MAKRO-LOKACIJSKA PRESOJA NORDIJSKEGA CENTRA SEKIRICA

Dobra lega določenega kraja je v današnjem času mobilnosti eden izmed ključnih dejavnikov
razvoja določenega kraja in je pomemben dejavnik tudi pri lociranju športnih objektov v
prostoru. Dobra prometna lega je bila že skozi celotno zgodovino pomemben dejavnik pri
razvoju same občine Logatec.
Z vidika prometne dostopnosti je preučevano območje locirano dobro. Do avtocestnega
odcepa Logatec je oddaljeno cca 2 km. V časovnem intervalu 30 min tako pridemo do
Ljubljane ali Postojne. Tudi javni promet je na »dosegu roke«. Postaja avtobusnega prometa
je oddaljena zgolj 50 m, železniška pa 2 km. Dobra prometa dostopnost bi območju NC
Sekirica dajalo prednost pred ostalimi tovrstnimi površinami v Sloveniji ter bi posledično
pomembno vplivala na vsakodnevni obisk tako rekreativnih kot tudi profesionalnih
športnikov.
Po Leskovcu (1998) je na državni ravni za potrebe razvoja vrhunskega športa v prostoru
potrebno:
·
·
·

za občinsko ali lokalno športno središče gravitacijsko zaledje od 10.000 do 30.000
prebivalcev,
za regionalno športno središče gravitacijsko zaledje od 30.000 do 75.000
prebivalcev,
za državno športno središče gravitacijsko zaledje od 75.000 do 150.000 prebivalcev.

Gravitacijsko zaledje oziroma vplivna območja športnih objektov in vadišč so v precejšni
meri odvisni od gostote naseljenosti obravnavanega prostora. Večja je gostota naseljenosti,
manjše je vplivno območje športnega prostora in obratno. Če upoštevamo dejstvo, da bi bil
NC Sekirica edini tovrstni objekt v Osrednjeslovenski statistični regiji, bi bilo njegovo
gravitacijsko območje precej veliko, saj se v cestni razdalji 30 km nahajata 2 večji občini:
Postojna in Ljubljana. Samo upoštevajoče število prebivalcev omenjenih občin, ki znaša
preko 250.000, uvršča center v državna športna središča. V vplivna območja samega
preučevanega območja spadajo še večja občinska središča: Vrhnika, Idrija, Žiri, Cerknica,
Borovnica, Vipava in Ajdovščina.
Seveda pa moramo pri gravitacijskem zaledju upoštevati tudi potrebe in želje na eni strani, ter
ponudbo in privlačnost športa na drugi strani. Smučarski tek postaja vse bolj priljubljena
oblika zimske rekreacije, zato je potreba po teh območjih v porastu, sploh če upoštevamo
dejstvo, da na območju Osrednjeslovenske statistične regije ni veliko dobro urejenih tekaških
prog. Medtem pa se s smučarskimi skoki ni mogoče ukvarjati rekreativno, so pa pomemben
element treniranje vrhunskega športa, hkrati pa s svojo atraktivnostjo privabijo množice
gledalcev. Potrebe po izgradnji NC v Osrednjeslovenski statistični regiji vsekakor obstajajo.
Velika priložnost samega območja je sistemsko urejeno športno središče, ki bi poleg
nordijskih športov ponujal številne raznovrstne oblike rekreacije in športa. Tako bi lahko v
ponudbo vključili smučišče, kolesarske poti, nogomet itd.
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5 ANALIZA STANJA
5.1

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

5.1.1 Pokrajinske enote območja
Slika 8: Obravnavano območje NC Sekirica

Razgiban teren z dolgimi in položnimi, ter kratkimi a strmimi vzponi in spusti je odločilnega
pomena predvsem za dobre tekaške proge. Grič Sekirica pa je pomemben predvsem za
smučarske skakalnice.
Verige treh gričev s Sekirico (545 m), Tičnico (539 m) in Ženčkom (571) predstavljajo vzpet
svet nad Logaškim kraškim poljem ter edinega na obravnavanem območju. Gre za gozdnatotravniške in neposeljene vzpetine, ki se na nekaterih predelih strmo, na drugih pa položno
spuščajo proti polju, proti jugovzhodu pa se nadaljujeje kot kraška planota. Kraške
geomorfološke oblike so najbolj vidne na Ženčku, ki je poln vrtač. Tičnica je nadaljevanje
Ženčka med katerima je nekdaj slepa, danes pa fosilna slepa dolina, ki se globoko zajeda in
ločuje oba griča. Imenujemo jo Tončeva raven. Po nekaterih ustnih virih naj bi nekdaj tu
ponikal Črni potok. Je uravnano travniško površje s posameznimi vrtačami, ki so nekdaj
predstavljale ponore. Z regulacijo Črnega potoka proti severovzhodu se tudi polje začne širiti
v isti smeri. Danes ga lahko vidimo kot uravnano travniško površje, po katerem teče
Logaščica. Ta del polja sem poimenoval polje pod Sekirico.
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Slika 9: Veriga treh gričev, od leve proti desni Sekirica, Tičnica, Ženček ter vmesna
fosilna slepa dolina Tončeva raven

Avtor: Dominik Žigon, 2014.
Pri Dolenjem Logatcu v spodnjem toku reka in posledično tudi polje spremenita smer. Teče v
smeri vzhod proti ponoru Jačka. Pri Martinj Hribu se uravnava nekoliko razširi proti jugu. Ta
del polja imenujemo Brojsko polje. Nenehno polje omejuje grič Sekirica, za katerega bi lahko
rekli, da je neke vrste kraški osamelec. Dviguje se nad poljem. Na senčni strmi strani je
poraščen z iglastim gozdom, na sončni strani, kjer se spušča proti polju, pa prevladujejo
travniki. Se pravi, da lahko območje razdelimo na 2 naravnogeografski enoti: Logaško Polje
in vzpeti svet. Logaško polje delimo še na Tončevo raven, polje pod Sekirico in Brojsko
polje. Vzpeti svet pa na Sekirico, Tičnico in Ženček.
Slika 10: Osrednje območje nordijskega centra z gričem Sekirica

Avtor: Dominik Žigon, 2014.
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Slika 11: Pokrajinske enote na preučevanem območju
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5.1.2 Kamninska zgradba obravnavanega območja
Slika 12: Geološka zgradba obravnavanega območja NC

Vir: Geološka karta - list Postojna, 1967.
Obravnavano območje NC v veliki večini pripada Logaškemu polju, ki je prekrito z
aluvialnimi nanosi rek in potokov. Izjeme najdemo od juga pa vse do vzhoda, kjer se
posamezni deli dvigujejo nad poljem ter so po večini sestavljeni iz zgornje triasnega dolomita,
le majhen košček na vzhodu sestavlja spodnje kredni apnenec.
Logaško polje z obrobjem v osnovi sestavljajo mezozojski sedimenti. Na zahodnem delu
polja so zastopani dolomiti triadne starosti, vzhodno obrobje pa sestavljajo jurski in kredni
sedimenti. Večji del zaledja Črnega potoka in Reke so iz glavnega zgornje triadnega
dolomita, ki predstavlja tudi najbolj obsežno kamninsko podlago celotnega obravnavanega
ozemlja. Ta dolomit je plastovit, plasti so debele od 0,5–1 metra. Je dolomit, sestavljen iz
svetlih in temnih pasov, debelih le nekaj milimetrov. Ponekod vsebuje nekaj cm debelo plast
rumeno-rjavega glinastega skrilavca. Starost dolomita je dokazana s fosilnimi ostanki,
ponekod pa po legi in litološki sestavi. Celotna debelina triadnega dolomita noriško-retske
stopnje je 1200–1500 metrov (T32+3 ). Območje Dolenjega Logatca, od ceste Vrhnika–
Logatec pa vse do Ivanjega sela vzhodno od Planinskega polja sestoji iz sivega do temno
sivega ploščastega apnenca. Ti spodnje kredni in cenomanski skladi imajo vložke zrnatega
bituminoznega dolomita debeline nekaj cm. Celotna debelina teh plasti doseže okoli 1200
26

metrov. Kot gradbeni material ga izkoriščajo v mnogih izkopih. Ta dolomit se pojavlja tudi
med Kalcami in Hotedršico (K1,2) (Tolmač za list Postojna, 1970).
S kvartarnimi nanosi so zapolnjene doline vodotokov in udornina Logaškega polja. Ti nanosi
so iz gline, peska in proda. Nad poplavno ravnico se ob vodotokih običajno dviga ena sama
eocenska terasa (Verbič, 1989). Na dnu Logaškega polja so najstarejše kvartarne naplavine
wurmske, mlajši holocenski sedimenti pa pripadajo aluvialnim nanosom rek in potokom ter
barskim sedimentom. Ilovico in grušč na kraškem polju prištevamo holocenu (Tolmač za list
Postojna, 1970). Dolomitni sedimenti se na dnu polja med seboj ločujejo. Ob sami Logaščici
je pas do 4 m globokih, dobro zaobljenih dolomitnih prodov, z jasno izraženo plastovito
sedimentacijo. Večji del dolomitnih nanosov pa zavzema nezaobljen grušč in pesek, ki sta
ponekod pomešana z ilovico. Globina teh akumulacijskih nanosov zelo variira (Mihevc,
1979).
5.1.3 Tektonika
Logaško območje pripada v geotektonskem smislu Zunanjim Dinaridom. Ti na tem ozemlju
sestoje iz Trnovskega in Hrušiškega pokrova, na katerega je prvi narinjen iz severovzhoda
(Placer, 1981). Severovzhodno od Idrijskega preloma se pričenja dinarska cona. Med Idrijo in
Logatcem je Idrijsko-Žirovsko ozemlje narinjeno proti vzhodu v Vrhniško-Cerkniško grudo,
ki ji pripada tudi Logaška planota. Med Idrijsko-Žirovskim ozemljem in Vrhniško-Cerkniško
grudo je območje zgornje triadnega dolomita narinjeno proti jugovzhodu in severovzhodu. To
je Zaplanska luska. Vzhodno od črte Hotedršica–Medvedje Brdo leži zgornje triadni dolomit,
ki je narinjen proti jugu ob logaškem prelomu na Vrhniško-Cerkniško grudo, proti zahodu pa
na Hrušico (Tolmač za list Postojna, 1970).
Alpsko gubanje je zajelo tudi območje Logaške kotline. V eocenu so nastale sinklinale, ki so
se zapolnile s flišnimi sedimenti. Skromne ostanke tega sedimenta najdemo le še nad
Kalcami. Po tem lahko sklepamo, da je eocensko morje od jugozahoda segalo do Logaške
kotline, a je usedline kasneje odstranila denudacija. Močno tektonsko gibanje v eocenu, ki je
razkosalo to območje, je zanimivo zato, ker se na tem območju stikata alpska in dinarska smer
gubanja. Tako je nastala Idrijska prelomnica. Ta prelom je meja med dolomitom iz triasa in
plastmi jursko krednega apnenca. Ob prelomu je prišlo do horizontalnega desnega premika
blokov do 2,5 km (Mihevc, 1979). Prav ta pri Kalcah zavije proti severu in severozahodu ter
teče čez obravnavano območje NC. Na koncu Logaškega polja, kjer zavije proti Poljanski
dolini, se z njim v ostrem kotu seka druga prelomnica, ki teče v smeri proti severovzhodu,
proti Vrhniki. Obe prelomnici sta pomembna geološka meja, triasni dolomit se stika s
krednimi apnenci, ki zavzemajo območje med Planino, Kalcami in Vrhniko (Tolmač za list
Postojna, 1970).
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5.1.4 Reliefne značilnosti
Ekspozicija
Slika 13: Karta ekspozicij na obravnavanem območju

Ekspozicija je osnovna značilnost vsakega naravnega površja in nam pove, kam je obrnjeno
površje, zato jo tudi izražamo s stranmi neba. Od ekspozicij je odvisna tudi količina prejete
sončne energije, ki jo dobi pobočje in tako neposredno vpliva na procese v snežni odeji.
Ekspozicija je skupaj s smerjo slemena oziroma grebena pomembna tudi za krajevne vetrove.
Iz vidika usmerjenosti oz. ekspozicije vidimo, da je na območjih polje pod Sekirico, Tončeva
raven ter južna pobočja Tičnice in Ženčka prevladujoča južna ekspozicija, kar pomeni, da so
to prisojna pobočja. Medtem pa na pobočju Sekirice in severno od grebena Tičnica–Ženček,
prevladujejo severne ekspozicije. To so osojna pobočja. Glede NC je ekspozicija bistvenega
pomena predvsem pozimi, saj vpliva na višino in trajanje snežne odeje. Na osojnih pobočjih,
manj izpostavljenih glede sončnega sevanja, se lahko sneg zadrži tudi do nekaj dni dlje kot na
prisojnih. Ta faktor bi bilo potrebno upoštevati predvsem pri izpeljavi tekaških prog.
Ekspozicija je tudi pomembni dejavnik pri oblikovanju pobočnih vetrov. Pomemben je
predvsem veter čez dan na prisojnih pobočjih. Ker se tla hitro segrevajo in z njo zrak pri tleh,
se ta dviguje po pobočju navzgor. Imenujemo ga dolnik, saj piha iz dolin proti vrhu. Ta veter
je pomemben za ustvarjanje termike na smučarskih skakalnicah.
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Naklon
Slika 14: Karta naklonov na obravnavanem območju

Nakloni so pomemben dejavnik umestitve in izgradnje NC. Seveda so pomembni pri
načrtovanju poteka tekaških prog, upoštevati pa jih moramo tudi pri morebitni gradnji
tekaškega centra. Kot je bilo že opisano v poglavju lastnosti smučarsko tekaških prog, morajo
te vsebovati vse elemente. Tako razgiban relief z različnimi nakloni olajša načrtovalcem in
izvajalcem izpeljavo proge brez večjih posegov v naravo. Večji nakloni ter daljša pobočja so
pomemben dejavnik pri gradnji smučarskih skakalnic. Če upoštevamo, da je naklon
doskočišča skakalnic po mednarodnih pravilih od 35o do 40o, so pobočja z večjimi nakloni
bolj primerna, predvsem pa olajšajo izkop skakalnic. Na karti naklonov vidimo, da so največji
nakloni (med 27 in 45o) na območju Sekirice in Tičnice. V grobem bi lahko rekli, da so
nakloni vzpetega sveta od 11 do 41o , ravninskega polja pa od 0 do 5o. Prav na karti naklonov
je lepo vidna meja med poljem in vzpetim svetom.
5.1.5 Podnebne značilnosti
Po Ogrinu (Ogrin, 1996) spada območje občine Logatec k zmerno celinskemu podnebju v
podtip zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Za ta podnebja veljajo naslednje
značilnosti:
• povprečna temperatura oktobra je toplejša od povprečne temperature aprila,
• submediteranski padavinski režim,
• povprečna letna količina padavin je med 1300 in 2800 mm.
Ker je Logaška občina odprta proti vzhodu, prevladujejo značilnosti notranje Slovenije in
celinsko podnebje (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999). V primerjavi z ostalimi zmerno
29

celinskimi podtipi v Sloveniji izstopa po namočenosti, kar je posledica lege v območju alpsko
dinarske pregrade in dejstva, da večino padavin v Slovenijo prinesejo zračne mase iz zahoda
in jugozahoda (Ogrin, 1996). Mešanje vplivov spodbuja še planotasti hrbet, ki se vleče od
Trnovskega gozda prek Nanosa in Hrušice. Tu pade večja količina padavin, ki nato proti
vzhodu naglo pojema (Slovenija – pokrajine in ljudje,1999). Za gorsko podnebje, podtip
podnebje nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije velja, da so povprečne temperature
najtoplejšega meseca nad 10° C, ter submediteranski padavinski režim s količino padavin od
1600 do 3000 mm (Ogrin, 1996).
V Logatcu je samo padavinska meteorološka postaja, na kateri spremljajo višino padavin in
snežne odeje ter opazujejo meteorološke pojave. Od marca 2001 sta na postaji tudi
avtomatska senzorja za meritev temperature in vlage zraka. Ker pa potrebujemo za določitev
podnebnih povprečji in trendov daljše časovno obdobje, smo zato izbrali klimodiagram
postaje Postojna, kateri nam prikazuje padavine in temperaturo, ki so tipične za zmerno
celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca
(julij) je 18° C, temperatura najhladnejšega meseca (januar) pa –0,2° C. Povprečna količina
padavin znaša 1587 mm. Vsa ta povprečja spadajo v standarde zmerno celinskega podnebja
zahodne in južne Slovenije. Meteorološko postajo Postojna smo si izbrali, ker je glede na
potrebno referenčno obdobje 30-ih let najprimernejša postaja, saj je po vrednostih najbližja
padavinskim in temperaturnim vrednostim, ki so tudi na preučevanem območju.
Slika 15: Klimodiagram Postojne

Vir: ARSO, 2014.
Padavin v Logaški občini je veliko in so sorazmerno enakomerno razporejene preko celega
leta. Izrazit je višek oktobra in novembra. Primarni minimum je v februarju (Slovenija –
pokrajine in ljudje,1999). Na padavinski postaji v Logatcu je bilo v obdobju od leta 1999 pa
do 2013 povprečno 1538 mm padavin, kar je za malenkost pod povprečjem glede na postajo v
Postojni. Odstopanja od povprečja so med posameznimi leti velika. Gre pa vsekakor za enega
od bolj namočenih predelov v Sloveniji, poleg zahodnih visokogorskih območji. Logatec leži
na območju dinarske pregrade, ki je orografski dodatek ciklonskim padavinam.
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Preglednica 1: Količina padavin (mm) v obdobju od 1999 do 2013

Vir: ARSO, 2014.
Za sam NC je pomembno predvsem število dni s snežno odejo ter njeno višino. Po
mednarodnem tekaškem pravilniku o homologiranju mora tekaška proga zagotoviti možnost
izvajanja tekmovanja že pri 30 cm snega, medtem ko pri smučarskih skokih ni predpisane
debeline snežne odeje. Ta je pogojena z zagotovitvijo normalnih pogojev za varne skoke. Kot
vidimo iz spodnje preglednice ni mogoče potegniti nekega trenda o snežni odeji. Število dni s
snežno odejo je v povprečju dolgo 2 meseca, a so vidna velika odstopanja. Tako imamo zime,
ko se sneg obdrži več kot 3 mesece, na drugi strani pa imamo zime z manj kot mesecem dni
snega. Za bolj primerljiv kazalec smo si izbrali število dni s snežno odejo nad 30 cm. Tudi
tukaj ne moremo delati nekih trendov. Povprečje znaša 18 dni. Lahko pa povzamemo, da je
število dni s snežno odejo razmeroma veliko glede na nadmorsko višino območja (od 500 do
571). Če upoštevamo samo dejavnik števila dni s primerno snežno odejo vidimo, da so snežni
pogoji v Logatcu razmeroma neugodni za izgradnjo NC Sekirica. Reliefna izoblikovanost
območja pa pogojuje specifično topoklimo, ki zagotavlja večje število dni s snežno odejo v
primerjavi z ostalimi lokacijami s podobno nadmorsko višino. Topoklimatski pogoji z nižjimi
zimskimi temperaturami omogočajo tudi vzpostavitev sistema umetnega zasneževanja, ta pa
zagotavlja daljšo obratovalno sezono NC. Prav uporabnost NC je bistvenega pomena in
ključno vprašanje pred njegovo izgradnjo.
Preglrdnica 2: Parametri snežne odeje od 1999 do 2013 za padavinsko postajo Logatec
število dni s
snežno odejo

število dni s
snežno odejo
nad 30 cm

povprečna višina
snežne odeje v
zimskih mesecih
(12.,1.,2.,3. mesec)

maksimalna višina
snežne odeje (cm)

1999/2000

69

21

9

64

2000/2001

23

0

1

17

2001/2002

53

0

3

25

2002/2003

80

27

13

52

2003/2004

79

31

16

65

2004/2005

53

15

7

53

2005/2006

105

60

23

55

2006/2007

15

1

1

38

2007/2008

39

0

2

27

2008/2009

60

4

5

49

2009/2010

91

55

23

61

2010/2011

75

15

14

65

2011/2012

41

1

2

20

2012/2013

98

/

/

/

Vir:ARSO, 2014.
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Prav zaradi nepredvidljivosti zim iz leta v leto bi bilo potrebno zagotoviti sistem umetnega
zasneževanje. Pogoja za pridobivanje umetnega snega sta primerno nizka temperatura (pod 0)
in dostop do zadostnih virov vode. Zato nas je zanimalo tudi število hladnih dni, ko je
minimalna temperatura pod 0o C. Povprečje za to obdobje znaša 94 dni in je bolj konstantno
kot snežna odeja. Še bolj relevanten kazalec pa je število ledenih dni, ko maksimalna
temperatura ne presega 0o C. Teh je v povprečju 17 dni na leto. Za ureditev tekaškega
poligona, tekaških prog ožjega preučevanega območja in skakalnih objektov je dovolj že
nekaj dni pod ničlo. Če dodamo še topoklimatske dejavnike, so pogoji za umetno
zasneževanje ugodni. Za obravnavano območje je značilno predvsem nočno stekanje
hladnega, težjega zraka iz vzpetega sveta v nižje polje. Tako je na posameznih predelih lahko
tudi občutno hladneje. Ta pojav temperaturne inverzije pogosto spremlja tudi radiacijska
megla. Za območja v temperaturni inverziji je značilna večja zamegljenost, vlažnost zraka ter
nižje jutranje temperature. Največje temperaturne razlike med najnižjimi predeli in okoliškimi
vzpetim svetom so prav v zimskem času. Pas temperaturne inverzije poteka po obrobju polja,
kjer se relief začne dvigovati. To je ob vznožju Sekirice, Tičnice in Ženčka.
Slika 16: Število ledenih in hladnih dni med letom 1999 in 2012 za klimatsko postajo
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Vir: ARSO, 2014.
Same podnebne značilnosti in snežne razmere območja Logatec so razmeroma neugodne in
brez sistema umetnega zasneževanja invensticija v izgradnjo NC Sekirica ne bi bila smiselna.
Sistem bi bistveno podaljšalo število dni s primerno snežno odejo, zato bi bila njegova
vzpostavitev nujno potreba.
5.1.6 Hidrološke značilnosti
Čez obravnavano območje NC teče reka Logaščica, ki na severu in severozahodu predstavlja
tudi mejo območja. Večina reke se nahaja na območju, razen zadnjih nekaj metrov, ko reka
teče v kanjonu vse do ponora Jačka. Številni potoki, ki se zbirajo v hribovitem svetu
severozahodno od Gorenjega Logatca, se najprej združijo v dva potoka z imenom Reka in
Črni potok. V Gornjem Logatcu se združita v Logaščico (Nagode, 2002). Prav kmalu po
združitvi priteče na obravnavano območje. Kasneje dobi še dva manjša pritoka iz Blekove
vasi. Po 3 km površinskega toka priteče do požiralnikov v Jački v Dolenjem Logatcu
(Mihevc, 1992). Črni potok in Reka sta po vedenju domačinov do novega veka tekla proti
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jugozahodu, čez polje do slepe doline pod gričem Ženček. Tam so na obrobnem dolomitu s
prodi zasuti ponori. Nato pa so ljudje strugi potokov preusmerili proti severovzhodu, kjer na
stiku zahodnega dolomita in krednega apnenca ponika blizu logaške železniške postaje v
obzidan ponor Jačka. Od tu teče voda proti izvirom Ljubljanice pri Vrhniki (Nagode, 2002).
Logaščica odmaka 18,4 km2 veliko dolomitno površje Žiberš in Ravnika in je izrazito
hudourniški potok. Povprečni pretok vode je 0,47 m3/s, med letom pa niha od 0,02 m3/s do
9,2 m3/s (Mihevc, 1979). Njeno zaledje ima slabo prepustno dolomitno podlago, zaradi česar
večina vode odteče po površju. Pri močnih padavinah lahko v 12 urah pri ponoru naraste tudi
za 25 metrov. Majhna sprememba odtoka ima hiter in močan odziv na višino vode v
požiralnikih, iz česar se da sklepati, da so podzemske poti ozke in slabo prehodne. V
poletnem času, ko ni padavin, Logaščica večkrat presahne, ob močnejšem deževju pa zelo
hitro naraste (Nagode, 2002).
Do poplave pride, ker kraško podzemlje ne more več sprejemati vse dotekle vode. Škoda, ki
nastaja je v veliki meri posledica človekovega posega v reko. Potoki, ki danes napajajo
Logaščico so včasih ponikali vsak po svoje, a so jih ljudje, da bi vodi povečali moč in jo
uporabili za mline in žage, speljali v eno strugo (Šušteršic, 1994).
Slika 17: Fosilna slepa dolina pod Tičnico

Avtor: Dominik Žigon, 2013.
Poplave na Logaščici so reden pojav. Po vsakem močnejšem dežju potok hitro naraste, voda
pa začne zastajati pred ponori. Značilno je, da voda hitro naraste do določene višine, potem pa
ne narašča več. Te višine so 445 m, 456 m ter okrog 468 m. Kleti in hiše doseže poplava šele
v višini okrog 470 m. Vpliv na naraščanje do neke višine in potem stagniranje je verjetno
posledica višina kraške vode v krasu nizvodno, pri najvišjih vodah pa zaradi razlivanja po
polju (Mihevc, 1992). Tako poplave dosežejo hiše le ob izrednih vremenskih dogodkih.
Po ustnem izročilu domačinov, ki živijo ob vodi, v 19.st. poplav ni bilo, kar je razumljivo, saj
v tem obdobju na poplavnem območju, razen nekaj mlinov, drugih hiš ni bilo. Po istem viru
so bile poplave v prejšnjem stoletju 1905, 1932, 1965, in 1979. V zadnjem desetletju pa so
bile močnejše poplave že dvakrat in sicer, leta 2009 in 2010.
Manjša stoječa voda na območju je Lokev, ki se je uspešno vključila v naravno okolje in
ponuja možnosti za razvoj sonaravnih oblik turizma v sklopu športno-rekreacijskega območja
Sekirica.
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Preglednica 3: Najmanjši, srednji in največji pretoki povprečnih dnevnih vrednosti za obdobje
od 1955 do 1985 na vodomerni postaji Logatec
Vrednosti
Qmin
Qs
Qmax

JAN
0,03

FEB
0,03

MAR

APR MAJ JUN

0,03 0,03 0,03

0,03

JUL
0,03

AVG
0,03

SEP
0,02

OKT
0,02

NOV
0,03

DEC
0,03

0,582 0,532 0,618 0,66 0,42 0,383 0,367 0,249 0,437 0,577 0,646 0,763
9,05

9,08

9,29 5,11 5,79

4,92

13,8

6,31

17,2

11,7

17,1

15,5

Vir: ARSO, 2014.
Slika 18: Logaščica s poplavnim območjem

Na območju ni nevarnosti pogostih in redkih poplav, je pa prisotna nevarnost zelo redke
poplave s povratno dobo 50 let in več. Pretekli podatki in statistika kažejo, da je to območje
poplavljeno vsaj enkrat v sto letih, oziroma lahko tudi pogosteje, enkrat na petdeset let. Kljub
temu lahko za to lokacijo glede na količino pričakovanih padavin napovemo dokaj točen
obseg in razvoj dogodkov. Čim bolj natančne kratkoročne vremenske napovedi so pri tem
neprecenljivega pomena. Posledice dogodka se pojavijo takoj, ali pa jih ni. Po poplavah 1979
leta so zgradili v gornjem delu Logaščice zadrževalni jez, katerega namen je zadrževati
poplavni val na neposeljenem svetu (Šušteršic, 1994).
Na Logaške polju je moč zaslediti dve terasi. Vrhnja predstavlja tudi dno Logaškega polja in
pri ponorih v višini 475 m. Po njej se je voda prelivala mimo sedanjih ponorov proti severu na
Pusto polje. 6–7 m nižja terasa pa odgovarja današnjim ponorom v Jački (Mihevc, 1979). Pri
poplavah Logaščice največkrat prihaja do zastajanja vode pred ponori sredi naselja. Številna
melioracijska dela kažejo na spremenjen odnos človeka do vode in poplav, ter poskusa
odpravljanja le teh. Na karti vidimo, da je obseg poplavnega območja s povratno dobo 50 let
in več kar velik. Na zahodu in severu sega vse do glave prometnice Kalce–Logatec, na jugu in
vzhodu, do vznožja Sekirice in Tičnice ter na severovzhodu do meje samega obravnavanega
območja. To so zelo redke poplave, na katere pa moramo vseeno računati pri gradnji novih
objektov.
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5.1.7 Pedološke in vegetacijske značilnosti
Slika 19: Prst na preučevanem območju

Na nastanek in same lastnosti prsti bistveno vpliva kamninska sestava. Ob Logaščici je
območje holocenskih peščeno prodnatih nanosov. V toplih pleistocenskih obdobjih je prišlo
do uravnavanja površja. Erozijska baza je bila tedaj Logaško polje, kar nakazuje tudi več
ostankov prodne akumulacije. V medledenih dobah je površinska rečna mreža razpadla na več
ponikalnic. Tako so nastale številne slepe doline s ponori, požiralniki in jamami. V hladnih
polovicah pa je prišlo zaradi zatrpavanja depresij in ponorov do obnovitve površinske rečne
mreže, ter do močne akumulacije. Ponovna otoplitev po wurmu so privede do aktivacije starih
požiralnikov, rečna mreža pa razpade na današnjo obliko (Mihevc, 1979).
V preteklosti se je človek zaradi poplav izogibal poplavni ravnici, danes pa so regulacijska
dela zmanjšala pogostost poplav in posledično je človek intenzivno posegal tudi v naravno
strukturo tega sveta. Ob samem vodotoku Logaščice so mlada, slabo razvita tla, rahla in
zaradi peščenih delcev dokaj zračna. Tam so gleji in oglajene prsti, ki jih poraščajo
vlagoljubno rastje (Pagon, 2008). Na polju prevladujejo rjava tla z manjšim deležem proda in
peska. Ta območja so primerna za travnike in pašnike, njivskih površin je zaradi možnosti
poplav malo. Jugozahodni del je prekrit s finejšim ilovnatim drobirjem in na njem
prevladujejo njive (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999).
Na vzpetem svetu, kjer je dolomit, je prst bolj enakomerno debela, razvita, bolj glinasta in
izrazitejše rdečerjave barve, na apnencu pa prav nasprotno. Na karbonatnih podlagah
prevladuje rendzina, rjava rendzina in rjave pokarbonatne prsti. Rendzine so 20 cm debele
humuzne prsti in se pojavljajo tako na apnencu kot dolomitu. Tla so plitka in kamnita ter na
predelih precej kisla. Uporabna so predvsem za travnike in gozd (Stritar, 1974). Rendzina
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prevladuje na jugovzhodnem delu območja, kjer je kamninska podlaga apnenec in dolomit.
Na osrednjem vzpetem svetu je rjava pokarbonatna prst. Nastala je na trdnem, kompaktnem
dolomitu. Kambični horizont je rjave barve, s prisotnostjo netopnih ostankov. Zaradi humidne
klime je kljub karbonatni podlagi reakcija slabo kisla do kisla in je z dokaj dobrimi
fizikalnimi in kemijskimi značilnostim raba tal v glavnem gozd (Repe, 2010).
Na zamočvirjenem polju uspevajo nekatere vlagoljubne rastline kot so dolgolista rosika,
navadni jetičnik, zajčica in munec. Te rastline so del naravnega travišča na poplavnem
območju, ki prehajajo na pobočjih v košenice. Na karbonatnih tleh prevladuje dinarski bukov
– jelov gozd. Primešani so tudi javor, smreka, jesen itd. Naravna sestava je zaradi izsekavanja
bukve precej spremenjena, ki pa se zaradi sušenja jelke spet vrašča. Z umetnim vraščanjem
smreke pa so želeli zadostiti potrebam industrije. Na vzpetem karbonatnem svetu prevladuje
iglasti gozd, s prevlado jelke in smreke. Na dolomitu so zastopani predvsem travniki in
pašniki, na osojnih pobočjih pa gozd (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999).
5.1.8 Območje varovanja in ohranjanja narave
Slika 20: Natura 2000 na preučevanem območju NC Sekirica
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Natura 2000
Vključenost območij v Naturo 2000 je priložnost in ne prepoved. Njen glavni cilj je, da se
aktivnosti izvajajo na način, ki je skladen z ohranjanjem habitatov in vrst, ki živijo in
uspevajo na tem območju. Vnaprejšnjih prepovedi novih posegov, kamor spada tudi gradnja
znotraj območij Natura 2000 ni. Ali je neka gradnja na območjih Natura 2000 dovoljenja ter
skladna s pravili, pa je potrebno presojati od primera do primera. Na marsikaterih območjih je
potrebno le ohranjati že obstoječe stanje (Natura 2000, 2014).
Splošno zakonsko osnovo Nature 2000 predstavljata evropski direktivi Direktiva o pticah in
Direktiva o habitatih. Zakonsko osnovo v Sloveniji pa predstavljajo:
· Zakon o ohranjanju narave,
· Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
· Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih
ukrepov,
· Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,
· Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,
· Uredba o habitatnih tipih (Natura 2000, 2014).
Za območja Nature 2000 je potrebno za kakršen koli poseg izvesti presojo sprejemljivosti
planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov in presojo sprejemljivosti posegov v
naravo, ter je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
Preučevano območje skoraj v celoti leži v Natura 2000 in spada v podkategorijo Trnovski
gozd – Nanos. Le manjši pas od severa do zahoda ob glavni cesti ni del Nature 2000. Za
gradnjo objekta v varovalnem območju (Natura 2000, vodovarstveno področje, mestno
kulturno varovano jedro...) je treba vedno predhodno pridobiti projektne pogoje in soglasje.
Pravna podlaga za izdajo naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja je Zakon o
ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON), ki pravi, da je le-te potrebno pridobiti za gradnjo
objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.
Te akte izdaja Agencija RS za okolje (ARSO). Območja, ki imajo s predpisi na področju
ohranjanja narave poseben status so naslednja:
· posebna območja varstva, posebna ohranitvena območja in potencialna posebna
ohranitvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000):
· zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih;
· območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena (Zakon o ohranjanju
narave, 1999).
Skladno z ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi
predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev
in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov, razen za primere, ko je treba v
okviru izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti tudi presojo sprejemljivosti posega v naravo.
V takih primerih je poseben postopek izdaje naravovarstvenih pogojev oziroma
naravovarstvenega soglasja.
V kolikor gre za poseg na zavarovanih območjih in na območjih Nature 2000 ter njenem
vplivnem območju (varovana območja) je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo
sprejemljivosti posega, skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja. Odločba, s katero se dovoli poseg v
naravo, je nična, v kolikor presoja ni bila izvedena, vendar je bila potrebna. Presojo
sprejemljivosti izvede organizacija, pristojna za ohranjanje narave (Zavod RS za varstvo
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narave) in poda strokovno mnenje glede sprejemljivosti vplivov posega v naravo na varovana
območja. Mnenje v skladu z ZON vsebuje oceno o vplivih oz. posledicah nameravanega
posega na varstvene cilje območij in navedbo morebitnih omilitvenih ukrepov (Zakon o
ohranjanju narave, 1999).
Skladno z Zakonom o graditvi objektov se lahko pred začetkom izdelovanja projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi projektne pogoje pristojnega soglasodajalca. Vlogi,
v kateri je potrebno navesti, da se prosi za izdajo naravovarstvenih pogojev, mora biti
priložena idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni (Zakon o graditvi objektov,
2002).
Po prejemu mnenja z oceno o vplivih posega na varstvene cilje mora Agencija RS za okolje v
8 dneh izdati oz. zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja. Pri tem ima tri možnosti:
· izda naravovarstvene pogoje, v kolikor je poseg v naravo pogojen z izvedbo
omilitvenih ukrepov;
· izda naravovarstveno soglasje, v kolikor omilitveni ukrepi niso potrebni, ker je gradnja
objekta ugodno ocenjena (v tem primeru se morebitna vloga za izdajo
naravovarstvenih pogojev šteje kot vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja);
· zavrne izdajo naravovarstvenega soglasja, v kolikor je gradnja objekta neugodno
ocenjena, ker bi poseg škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo
celovitost in povezanost (v tem primeru se morebitna vloga za izdajo naravovarstvenih
pogojev šteje kot vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja) (Zakon o ohranjanju
narave, 1999).
Naravne vrednote
Pod pojem naravne vrednote se uvršča vso naravno dediščino, ki se nahaja na območju
Republike Slovenije. Med te prištevamo geološke pojave, minerale in fosile ter njihova
nahajališča, kraške pojave, ledenike in oblike, ki so jih ustvarili ledeniki, izvire, slapove,
jezera, barja, brzice, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste itd. Z
režimi varstva naravnih vrednot le-te ohranjamo ter hkrati zagotavljamo pogoje za njihovo
ponovno vzpostavitev (Uradni list, 1999). Varstvo naravnih vrednot je določeno s
Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, ki le te razdeljuje na vrednote državnega
in lokalnega pomena (Uradni list, 2004).
Na obravnavanem območju imamo štiri naravne vrednote lokalnega pomena. To so: lipa na
Martinjem Hribu, lipa pod Sekirico, lipa na Brojskem polju ter Lokva.
Ekološko pomembna območja
»Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju
biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih
dobrin. Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000,
zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih
pogojev in soglasja.« (ARSO, 2014)
Celotno preučevano območje spada pod pomembno območje kot osrednje območje
življenjskega prostora velikih zveri.
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5.2

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

5.2.1 Raba zemljišč
Slika 21: Raba zemljišč na območju NC Sekirica

Na preučevanem območju je prevladujoča raba zemljišč trajni travniki. Trajni travniki
prekrivajo skoraj celotno območje Logaškega polja ter nekatera pobočja Sekirice, Tičnice in
Ženčka. Pri vzpetem svetu gre predvsem za pobočja, ki niso prekrita z gozdnimi površinami.
Njive se pojavljajo kot posamezni otoki sredi travniških polj. Tu so namenjena predvsem za
gojenje koruze. Na vzpetem svetu Ženčka ter na zahodnih pobočjih Tičnice in Sekirice so
gozdne površine. Karbonatno matična podlaga, na kateri prevladuje rendzina in rjava
pokarbonatna prst ter osojna pobočja, so glavni dejavniki za poraščenost teh območji z
gozdom. Ob gozdnih mejah se kmetijska zemljišča na posameznih predelih zaraščajo. Ob
celotnem robu območja, razen na jugu, imamo pozidana zemljišča, kjer se na posameznih
obronkih pojavljajo travniški sadovnjaki. Na vzhodnem pobočju Sekirice imamo degradirano
zemljišče bivšega kamnoloma. To območje je potrebno sanirati. Stoji poleg nogometnega
igrišča in bi lahko v prihodnje služil kot območje parkirnih površin, ali pa kot območje,
namenjeno pozidavi s športnimi objekti (Interpretacijski ključ, 2013).
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5.2.2 Infrastrukturna opremljenost
Slika 22: Infrastrukturna opremljenost na območju NC Sekirica

5.2.3 Prometna infrastruktura
Dobra prometna lega določenega kraja je v današnjem času mobilnosti eden izmed ključnih
dejavnikov razvoja določenega kraja. Občina Logatec je že od nekdaj veljala kot pomembno
prometno križišče. Preko Logatca poteka glavna cesta, ki je nekdaj povezovala Ljubljansko
kotlino z Oglejem in odcepom proti Reki, danes pa je nosilka prometne navezanosti celotne
regije. Ta cesta se pri Kalcah razcepi na tri krake: prvi poteka proti južni Primorski in
Postojni; drugi proti severni primorski in Idriji; ter zadnji preko hribovite Hrušice do
Vipavske doline in Nove Gorice. Pri Dolenjem Logatcu pa se odcepi še proti Poljanski dolini
in Žirem ter proti Notranjski in Cerknici. Med leti 1970 – 1972 so zgradili avtocestni krak
Vrhnika–Postojna, ki doda Logatcu eno izmed vodilnih stičiščnih leg. Skozi samo mesto pa je
speljana tudi železnica, ki je začela z obratovanjem leta 1857.
Ko gledamo območje NC iz regionalnega vidika vidimo, da ta leži v neposredni bližini
avtoceste Ljubljana–Postojna, ki je oddaljena zgolj 2 km, prav toliko je oddaljena tudi
železniška postaja. Skozi območje poteka že omenjena glavna cesta Logatec–Kalce. Dobre
prometne povezanosti z drugimi regionalnimi središči bi lahko bila prednost pred ostalimi
NC. V zimskem času, ko so dnevi kratki, je dejavnik dobre in hitre dostopnosti pomemben
predvsem za zagotavljanje obiskanosti NC z vsakodnevnimi rekreativnimi obiskovalci. To bi
dalo območju dodano vrednost. Ostale ceste na območju so predvsem lokalnega pomena in
gre večinoma za gozdno-makadamske ceste, ki služijo lastnikom kot dostop do zemljišča
oziroma parcel. Te je potrebno vključiti pri načrtovanju NC, saj bi lahko po njih potekale
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smučarsko tekaške proge in dostop do samih objektov, s tem pa bi se zmanjšali posegi v
naravno okolje.
5.2.4 Elektroenergetsko omrežje
Slika 23: Elektroenergetsko omrežje preučevanega območja

Vir: PISO, 2014
Na območju je do vseh hiš speljan elektrovod z daljnovodi. Ta je nadzemni električni vod, ki
je objekt gospodarske javne infrastrukture (Uredba o energetski infrastrukturi, 2003). Glavni
vod poteka čez Logaško polje, mimo Sekirice in Tičnice ter naprej do Kalc. Na območju pa
imamo tudi podzemni električni vod, ki je speljan do vrha Sekirice in je napetosti 0,4 kV.
Na območju ob vznožju Tičnice, po polju pod Sekirice ter nato naprej ob cesti Logatec–
Martinj Hrib poteka distribucijski plinovod po katerem se pretaka zemeljski plin.
Distribucijsko plinovodno omrežje omogoča plinifikacijo naselja Logatec. S plinovodnim
omrežjem so opremljene tudi vse javne ustanove. Ta je del prenosnega plinovoda Kalce–
Vodice. Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na
zaključenem geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot območja
izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih
uporabnikov (Logaške novice, 2007). Na distribucijsko omrežje je priključeno plinovodno
omrežje z nizkim, srednjim in visokim tlakom. Na območju NC poteka omrežje srednjega
tlaka ob cesti Logatec–Kalce, iz katerega se odcepijo priključni plinovodi do samih objektov.
5.2.5 Telekomunikacijska opremljenost
Telekomunikacije so izraz za prenos signalov na večje razdalje z namenom komunikacije oz.
prenosa podatkov. V modernih časih se za prenos uporabljajo elektronske naprave kot npr.
telefon, televizija, radio ali računalnik, ki opravljajo pomembno funkcijo v življenju in delu
ljudi. Telekomunikacijsko omrežje sestavljajo elementi: oddajnik, ki informacijo pretvarja v
signal in jo oddaja; prenosni medij, ki prenaša signal; sprejemnik, ki sprejema signal in ga
pretvarja v uporabno informacijo (Telekomunikacijska omrežja in značilnosti, 2014).
»Elektronsko komunikacijsko omrežje so prenosni sistemi in, kjer je to primerno,
komutacijska ali usmerjevalna oprema, in drugi viri, ki omogočajo prenos signalov po
41

vodnikih, z radijskimi valovi, po optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih, vključno s
satelitskimi omrežji, fiksnimi (vodovno in paketno komutirana, vključno z internetom) in
mobilnimi prizemnimi omrežji, električnimi kabelskimi sistemi, če se uporabljajo za prenos
signalov, z omrežji za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter z omrežji kabelske televizije,
ne glede na vrsto prenesenih informacij« (Zakon o elektronskih komunikacijah, 2012) .
Do vseh pozidanih površin na območju je speljano telefonsko omrežje in omrežje kabelske
televizije. Na vrhu Sekirice je tudi antena za oddajanje radijskega in televizijskega signala.
Minimalna razdalja od osi telekomunikacijskega voda mora biti 3 m.
5.2.6 Komunalna infrastruktura
Slika 25: Komunalna infrastruktura na območju NC

Vir: PISO, 2014
Na območju NC poteka magistralni vodovod ob glavni cesti Logatec–Kalce. Pri Gornjem
Logatcu se en vod odcepi, gre čez polje, pod Sekirico ter se nato pri Dolenjem Logatcu
ponovno razcepi. Prvi del poteka proti centru Dolenjega Logatca, drugi pa proti Martinj
Hribu. Iz magistralnega vodovoda potekajo primarna in sekundarna omrežja, ki vodijo do
posameznih hiš in objektov. Na območju je predviden tudi nov vodovod, ki bo potekal od
Gornjega Logatca, mimo vznožja Tičnice do vrha Sekirice, ter mimo nogometnega igrišča do
glavne ceste Logatec–Martinj Hrib, kjer se priključi na stari vodovod.
Minimalni odmik objektov od javnega vodovoda ne sme biti manjši od 1,5 m od spodnjega
roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov, merjeno po horizontalni kateti
pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in oklepa z
diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta (Tehnični pravilnik o javnem vodovodu,
2010).
Kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih naprav, ki
se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje
42

odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh
in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin (Logaške novice, 2009).
Na območju je omrežje kanalizacije urejeno ob glavni cesti Logatec–Kalce do Pokopališke
poti, ki predstavlja konec Gornjega Logatca in začetek naselja Kalc. Ostala območja NC
nimajo urejenega javnega kanalizacijskega omrežja. Ta je predviden po celotnem območju
Martinj Hriba in Kalc.
5.2.7 Obstoječa športna infrastruktura
Pod športno infrastrukturo prištevamo: športna središča, športni objekti, športna vadišča, ki
obsegajo odvisno od tekmovalne zvrsti igralni prostor in spremljajoče (funkcionalne) prostore
in površine namenjene obratovanju posamezne športne infrastrukture. Športna infrastruktura
je objekt v javni rabi, saj je njegova raba namenjena vsem pod enakimi pogoji. Glede na način
rabe se deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi. Te
»nestanovanjske stavbe v javni rabi« lahko smatramo kot javne športne objekte, ki jih je
definiral Zakon o športu. Športna infrastruktura je tudi javna površina, katere raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem, kot na primer rekreacijske površine, smučišča… (Zakon o
graditvi objektov, 2002).
Športna infrastruktura je lahko zahteven objekt. To je torej tista nestanovanjska stavba, katere
seštevek vseh njenih prostornin presega 5000 m3 in je višja od 10 m (Zakon o graditvi
objektov, 2002). Pod zahtevne objekte na preučevanem območju prištevamo smučarske
skakalnice in žičnico na Sekirici. Skakalnice so treh velikosti in sicer s kritično točko pri 15
m, 20 m in 50 m. Manjši skakalnici sta tudi plastificirani, vse pa so osvetljene z reflektorji. Za
prepoznavnejši skakalni center bi potrebovali tudi večjo skakalnico, ki bi omogočala
prirejanje mednarodnih tekmovanj. Krajša žičnica je speljana na vrh Sekirice, ki je služila
manjšemu lokalnemu smučišču. Ta je bil namenjen predvsem spoznavanju otrok s prvimi
smučarski veščinami in kot sankališče. Obiskovali so ga večinoma lokalni prebivalci, ob
vikendih pa je služil tudi obiskovalcem iz ostalih regionalnih središč, predvsem iz Ljubljane.
Danes smučišče in žičnica ne obratujeta več, a bi se lahko v prihodnje z obnovo in s pomočjo
smučarskega kluba usmerilo v začetniške tečaje smučanja. Potencial ima tudi kot sankališče.
Z ureditvijo smučišča in NC bi dobili zaključeno območje zimskega športno – rekreacijskega
centra.
Slika 24: Smučarsko skakalni objekti na območju Sekirice

Avtor: Dominik Žigon, 2014
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Ostale javne športne infrastrukture spadajo pod manj zahtevne objekte in niso namenjene
bivanju ter ne potrebujejo posebnega statičnega preverjanja. Ne smejo presegati 5.000 m3
prostornine ter morajo biti nižje od 10 m. V največji meri pa se športna infrastruktura uvršča
pod enostavne objekte. Enostavni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni, ne potrebujejo
statičnega preverjanja, niso namenjeni bivanju in nimajo vpliva na okolje. Enostavni objekti
so lahko pomožni objekti (npr. ograje,) začasni objekti (npr. gostinski objekti ob športnih
prireditvah, ter vadbeni objekti) samostojne enote namenjene športu in rekreaciji na prostem.
Občina lahko z odlokom opredeli, da za nekatere izmed enostavnih objektov ni potrebna
pridobitev gradbenega dovoljenja. V splošnem pa je tudi za enostavne objekte potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje (Zakon o graditvi objektov, 2002). Kot vadbene objekte, ki
spadajo med enostavne objekte namenjene športu in rekreaciji na prostem, imamo na
območju nogometni stadion na vzhodnem pobočju Sekirice, ter manjši brunarici pod Sekirico.
5.2.8 Zemljiška struktura
Slika 26: Zemljiški kataster na območju NC

Na območju NC je razdrobljenost parcel zelo velika. Že sam podatek o številu parcel je sam
po sebi zelo zgovoren. Na preučevanem območju je kar 2.605 parcel. Njihova povprečna
velikost je 1.955 m2, a so odstopanja zelo velika. Najmanjše parcele so manjše od 10 m2,
medtem ko je največja velika 102.989 m2. Pričakovano so najmanjše parcele v pretežno
urbaniziranem območja ob glavnih cestah. Tukaj gre za zelo majhne parcele, povprečne
velikosti od 500 do 1.000 m2, ki so namenjene predvsem pozidavi s hišami in pripadajočim
vrtom oz. zelenico. Njihova značilnosti je velika razdrobljenost, nepravilne oblike, postavitev
brez pravega reda ob cestah. Glede na lastnosti je to grudast tip razdelitve. Takoj za
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urbaniziranimi površinami sledi pas njiv in travnikov. Gre za ozke, a dolge parcele povprečne
velikosti cca. 3.000 m2. Taka oblika zemljišč je značilna za kmetijska območja. Postavljene
so pravokotno ali vzporedno z glavno cesto. Za kmetijskim območjem, kjer Logaško polje
prehaja v vzpet svet, se velikost parcel veča, vse do gozdnatega Ženčka, kje so največje
parcele. Te parcele so namenjene ekstenzivnemu kmetijstvu in gozdarstvu, velikosti od
10.000 do 100.000 m2. Njihova oblika je nepravilna ter tudi sama velikost se od parcele do
parcele močno razlikuje. Značilno je, da so parcele na območju travnikov manjše, na gozdnih
tleh pa občutno večje.
Lastništvo parcel je večinoma v lasti fizičnih oseb, le nekaj posameznih parcel je v lasti
pravnih oseb. Prav veliko število različnih lastnikov bi lahko bila ena glavnih ovir in omejujoč
dejavnik pri pridobitvi lastništva parcel za potrebe NC in njegovi nadaljnji izgradnji. V
povprečju ima v lasti eno parcelo ena fizična ali pravna oseba. To število se poveča na
pozidanih zemljiščih, kjer ima v lasti eno parcelo več različnih lastnikov. To so večinoma
parcele, kjer ne bo predvidenih posegov za potrebe izgradnje NC Sekirica. Občina Logatec
ima v lasti območje okoli nogometnega igrišča na Sekirici, gozdne ceste ter nekaj posameznih
parcel ob glavnih cestah. Državna last so glavne ceste, vodotoki in parcela, na kateri je zavod
za vzgojo in izobraževanje Logatec. Nekaj gozdnih in travnatih površin ima tudi župnija
Gorenji in Dolenji Logatec, ki so locirane predvsem na jugu obravnavanega območja. Ostale
so večinoma last raznih podjetij kot je Hofer nepremičnine d.o.o., Investicijske nepremičnine
d.d., Elektrokovina, Hypo leasing d.d. itd. To so večinoma manjše do srednje velike parcele,
ki so locirane v urbaniziranih območjih in na katerih so, ali pa še bodo centralne dejavnosti
(industrijski obrati, trgovine…).
Slika 27: Raba zemljišč z parcelno razdelitvijo
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Na karti so dobro razvidni trije pasovi parcel glede na rabo zemljišč. Na pozidanih območjih
prevladujejo manjše grudaste parcele, na Logaškem polju, kjer so njive in travniki, je pas
ozkih in dolgih parcel, medtem ko so večje in nepravilno oblikovane parcele locirane v
osrednjem in južnem vzpetem delu območja, kjer je prevladujoča raba gozd in travniki. Lepo
je vidna tudi razlika v velikosti parcel med travniki in gozdnimi območji. Na travnikih so
občutno manjše parcele kot na gozdnih predelih predvsem na JV delu preučevanega območja.

6 USMERITVE IZ PROSTORSKIH AKTOV ZA UREDITEV OBMOČJA
NORDIJSKEGA CENTRA SEKIRICA
Za pripravo in sprejem prostorskega akta o pridobitvi zemljišč na ožjem preučevanem
območju in pri izdaji dovoljenja v zvezi z gradnjo in ureditvijo NC se uporabljajo predpisi s
področja prostorskega načrtovanja, graditve objektov, stavbnih zemljišč, geodetskih zadev, s
področja ohranjanja narave, varstva okolja in voda ter predpise iz občinskih aktov.
6.1 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se,
ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih
zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN je pomembna
podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini, za
zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev. Vsebuje strateški
in izvedbeni del.
Strateški del določa:
· izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
· usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za
določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
· območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko
povezana;
· območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del pa:
· območja namenske rabe prostora;
· prostorske izvedbene pogoje;
· območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za območja
posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi
predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja, določi na podlagi
urbanističnega načrta. V urbanističnem načrtu se določi območja celovite prenove naselja,
javne površine in druge oblike javnega dobra, prometno ureditev vključno s površinami za
mirujoči promet, zelene površine naselja, temeljne strukture naselja z elementi urbanističnega
in arhitekturnega oblikovanja ter gospodarsko javno infrastrukturo naselja.
V občinskem prostorskem načrtu se določijo območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih
in drugih zemljišč, ki jim pravimo tudi območja namenske rabe prostora. Določi se tudi
prostorske izvedbene pogoje, ki opredeljujejo namembnost posegov v prostor, njihovo lego,
pogoje priključevanja objektov na javno infrastrukturo itd. (Zakon o prostorskem načrtovanju,
2007).
Občina Logatec je dobila nov občinski prostorski načrt decembra 2012. V nadaljevanju bomo
predstavili temeljne usmeritve ter pogoje strateškega in izvedbenega dela, ki so pomembni
pri izgradnji NC na izbranem območju.
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Preglednica 4: Smernice strateškega dela OPN, ki so pomembne za preučevano območje
Cilji prostorskega ·
razvoja

·

Prednostna
območja za
razvoj poselitve
in razvoj
dejavnosti
Usmeritve za
razvoj

·
·

Prometna ureditev: izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti
turističnih območij se zagotavlja z izgradnjo sistema povezovalnih
cest Logatca, z gradnjo drugih novih cest, s prenovami obstoječih
prometnic.
Šport in rekreacija: za potrebe razvoja rekreacije in turizma se
izkorišča potenciale naravne in kulturne krajine. Osrednja vloga
središča za šport in rekreacijo bo še naprej ostala na območju Sekirice
v Gorenjem Logatcu.
Območje ekstenzivne kmetijske proizvodnje je Logaško polje, ki
predstavlja osrednji ravninski, pretežno kmetijski del.
Območje razvoja turizma je usmerjeno v osrednje rekreacijsko
turistično območje Sekirica.

Urbanistični načrt naselja Logatec vključuje tudi športno rekreacijsko območje Sekirica. Pri izdelavi urbanističnega načrta je
poudarek na umeščanju dodatnih družbenih dejavnosti, oblikovanju
zelenih cenzur, zagotavljanju dodatnih parkirnih površin, predvsem
celostnem urejanju naselja z vidika urbanističnega in arhitekturnega
oblikovanja.
· Veča se turistično-rekreacijsko območje Sekirica.
· Površine športno-rekreacijskih dejavnosti so dobro razvite v Logatcu;
na območju Sekirice je obstoječa infrastruktura namenjena zimskim
športom.
Kmetijstvo
· Kmetijstvo v občini nima razvojnih perspektiv, prevladujejo
predvsem polkmetije; zaradi slabih naravnih pogojev med
kmetijskimi površinami močno prevladujejo travniki; kmetijstvo se
ohranja kot ekstenzivna panoga.
Ocena
· Poplavne površine se ohrani neposeljene in se v ta zemljišča ne
ogroženosti za
posega z nasipavanjem, ki bi zmanjševalo razlivno polje visokih vod
posamezne
in hkrati dvigovalo koto visokih voda; v primeru poselitve teh
nesreče
zemljišč se jih naj nadomesti z drugimi zemljišči, kjer bi se voda
akumulirala ob visokih vodah; načrtovan je tudi visokovodni nasip
vzdolž brežine in struge Logaščice; višek poplavne vode, ki se bo
zadržala za nasipom, bo zaradi nižjega terena v zaledju nasipa lahko
odtekel proti jugu na Tončevo ravan, kjer so opuščeni požiralniki; v
območju, kjer je predvidena gradnja zadrževalnika, vključno z
območjem zadrževanja voda, niso dovoljeni drugi posegi v prostor.
Vir: OPN občine Logatec, 2012
·
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Preglednica 5: Pomembna določila izvedbenega dela OPN iz vidika NC
Vrste dopustnih
gradenj in drugih
del

·

·

·
Splošni prostorski
izvedbeni pogoji
za gradnjo,
dimenzioniranje in
urejanje parkirnih
mest in garaž

·

·

Gradnje novih objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije
objektov so možne na stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno
vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v predpisu, ki ureja
gradnjo objektov. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in
vzdrževanje objekta so dopustni samo za objekte, zgrajene na
podlagi upravnega dovoljenja.
Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter ostalih
kmetijskih zemljišč, se brez spremembe namenske rabe lahko
načrtujejo samo posegi, opredeljeni v predpisu, ki ureja kmetijska
zemljišča.
Gradnja gradbeno inženirskih objektov je dovoljena v vseh
območjih namenske rabe prostora.
Športne dejavnosti: športna igrišča (stadion ipd.) 1 parkirno mesto
na 250 m2 BTP objekta, od tega najmanj 80 % parkirnih mest za
obiskovalce ter ne manj kot 2 parkirni mesti za avtobuse.
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: 1
parkirno mesto na 600 m2, od tega najmanj 80 % parkirnih mest za
obiskovalce.

Velikost zemljišča, namenjenega za gradnjo, mora biti prilagojena
namembnosti in velikosti objekta. V enoti urejanja mora biti
usklajena z lego sosednjih objektov, s konfiguracijo terena in mora
upoštevati posestno mejo.
· Velikost in oblika zemljišča, namenjenega za gradnjo, morata glede
na lastnosti predvidenega objekta izpolnjevati prostorske izvedbene
pogoje po tem prostorskem načrtu in pogoje, določene z drugimi
predpisi.
· Zemljišče, namenjeno za gradnjo, mora biti v celoti vključeno v
območje stavbnega zemljišča. Zemljišče, namenjeno za gradnjo, ki
je delno stavbno in delno druge rabe, je potrebno pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja odmeriti, oziroma razdeliti na stavbni in
drugi del. V primeru, ko zemljišče leži v dveh ali več enotah
urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo objekta določila tiste
enote urejanja prostora, v kateri leži večji del zemljišča.
· Pred začetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je naklon pobočja
večji od 25 %, je treba predhodno opraviti geomehansko preveritev
nosilnosti tal za nekoherentna tla.
Obveznost gradnje · Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture,
na komunalno
je dovoljena le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, kjer
opremljenih
je zagotovljena minimalna komunalna oskrba, predpisana z
stavbnih zemljiščih
zakonom.
in opredelitev
· Za potrebe načrtovane gradnje drugih objektov se minimalna
minimalne
komunalna oskrba določi glede na namen objekta, ki je predmet
komunalne oskrbe
nameravane gradnje.
· Gradnja objektov je dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih
zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi
opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju, v skladu s
predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Tako zgrajeni objekti
Velikost in oblika
zemljišča,
namenjenega za
gradnjo

·
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·
Obveznost
·
priključevanja na
komunalno opremo
·

Priključevanje
objektov na javne
ceste

·
·

·

Varstvo tal in
reliefa

·

·

Varstvo gozdov

·

Območja potresne
ogroženosti

·

pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v
uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja
druge gospodarske javne infrastrukture.
Minimalna komunalna oskrba novih objektov za gradnjo se
praviloma zagotavlja tako, da se objekt, ki je predmet nameravane
gradnje, priključuje na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
Obvezna priključitev na vodovodno omrežje lokalnega
vodovodnega sistema, kjer je vodovodno omrežje lokalnega
vodovodnega sistema že zgrajeno.
Obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega
kanalizacijskega sistema, kjer je kanalizacijsko omrežje lokalnega
kanalizacijskega sistema že zgrajeno.
Obvezna priključitev na zgrajeno elektroenergetsko omrežje
Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba
upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji možni meri je
treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena
tla na način, da se ohranja, oziroma obnovi njihova plodnost, in da
so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in
deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za
rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih
zemljišč.
Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba
upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji možni meri je
treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena
tla na način, da se ohranja, oziroma obnovi njihova plodnost, in da
so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in
deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za
rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih
zemljišč.
Za posege v gozd ali gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje
pristojne javne gozdarske službe, ki ga je mogoče izdati, kadar ni
pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozda.
Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celotne občine
in v skladu s cono potresne ogroženosti.

Vir: OPN občine Logatec, 2012.
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Slika 28: Namenska raba preučevanega območja v OPN občine Logatec

Vir: PISO, 2014.
Namenska raba zemljišč v prostorskih aktih prikazuje, za kateri namen se zemljišča lahko
uporabljajo (torej predvidena raba, pri njenem določevanju se upošteva tudi dejanska raba) in
se določa v skladu s predpisi o urejanju prostora. Z načrtovanjem namenske rabe zemljišč in
objektov se določi namembnost prostora. V prostorskem aktu se prikaže območja, kjer so
dopustne točno določene vrste dejavnosti in objekti. Namensko rabo se določa na osnovi
analize razvojnih možnosti ter študije ranljivosti in ustreznosti prostora. Investicije se usmerja
predvsem v območja, ki imajo primerne lokacijske prednosti za določene rabe (Zakon o
prostorskem načrtovanju, 2007).
Kot je razvidno iz karte, je večina območja NC kategorizirano kot kmetijska in gozdna
zemljišča. Kmetijska zemljišča se s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določijo kot območja
kmetijskih zemljišč in se razvrščajo v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in
območja ostalih kmetijskih zemljišč. Trajno varovana kmetijska zemljišča določi vlada z
uredbo o kmetijstvu in pridelavi hrane, ki so pomembna zaradi pridelovalnega potenciala,
njihovega obsega, zaokroženosti ali ohranjanja in razvoja podeželja. Brez spremembe
namenske rabe se v območju kmetijskih zemljišč lahko načrtuje samo agrarne operacije in
vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter omrežja naslednje
gospodarske javne infrastrukture:
· pomožni kmetijski objekti: ograje, rastlinjaki itd.;
· omrežje gospodarske javne infrastrukture: vodovod, elektroenergetski vodi,
komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi;
· varstvo pred naravnimi nesrečami;
· začasni objekti;
· rekonstrukcija lokalnih cest.
Načrtovanje na ostalih kmetijskih zemljiščih je v vseh alinejah isto (Zakon o kmetijskih
zemljiščih, 2011).
Območje Logaškega polja na obravnavanem območju spada pod trajno varovane travnike oz.
najboljša kmetijska zemljišča. Le na pobočjih vzpetega sveta spadajo pod ostala kmetijska
zemljišča. Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se ne smejo spreminjati najmanj 10
let od uveljavitve prostorskega akta lokalne skupnosti, le v primeru gradnje nujno potrebne
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cestne, energetske, železniške ter vodne infrastrukture. Pri načrtovanju prostorskih ureditev in
posameznih posegov v prostor na najboljša kmetijska zemljišča zunaj območij naselij, je
potrebno izdelati elaborat načrtovanih prostorskih ureditev oziroma posegov na najboljša
kmetijska zemljišč.
Elaborat zajema:
· opis predlaganih posegov z grafičnim prikazom in utemeljitvijo;
· podatke o površini predlaganih posegov na najboljša kmetijska zemljišča;
· podatke o dejanski rabi zemljišč;
· podatke o morebitnih izvedenih agrarnih operacijah in druge podatke o kmetijskih
zemljiščih (kvaliteta tal ipd.);
· proučitev vseh možnih variantnih rešitev (za posege nad 5.000 m2);
· utemeljitev izbire najustreznejše variantne rešitve in možnost optimizacije (za posege
nad 5.000 m2);
· proučitev možnosti zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljiščih (za posege nad
5.000 m2);
· proučitev, ali predlagana sprememba namenske rabe vključuje zemljišča, ki so
vključena v ukrepe kmetijske politike (za posege nad 5.000 m2).
Območja ostalih kmetijskih zemljišč se lahko spreminjajo v postopku prostorskega
načrtovanja lokalnih skupnosti tudi pred 10 leti. Pri tem se morajo upoštevati načela zakona,
ki ureja prostorsko načrtovanje, in načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske
rabe. Za vsak poseg in spremembo namembnosti kmetijskih območji je investitor dolžan
plačati odškodnino, ki je odvisna od bonitetne ocene zemljišča. Odškodnina se zaradi
spremembe namembnosti odmeri v višini 70 odstotkov predpisane odškodnine, če se na
kmetijskih zemljiščih gradi objekte s področja športa (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 2011).
Posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti, oziroma niso
v nasprotju z interesi kmetijstva. Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo
lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč. V kolikor poseg prekine
obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, ga je potrebno nadomestiti. Dopustni objekti, gradnje
in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč. Poškodbe je
potrebno sanirati in zemljišča rekultivirati (OPN občine Logatec, 2012).
Namensko rabo gozdnih zemljišč zavzemajo osojni vzpeti svet Tičnice in Sekirice ter celotno
območje Ženčka. Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim
gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda. Gozd so tudi vsa zemljišča v
zaraščanju, ki so kot gozd določena v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta. V
gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča,
stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen. Za
posege v posamično gozdno drevje in v skupine gozdnega drevja zunaj naselij izda Zavod
lastniku strokovno navodilo za poseg. Pri pripravi navodila sodelujejo tudi organizacije,
pristojne za varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediščine. Posek na golo kot način
gospodarjenja z gozdovi je prepovedan, ampak ne glede na prepoved se gozd lahko poseka na
golo, če je to predvideno v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta zaradi
gozdnogojitvenih ukrepov, ali če je to potrebno zaradi sanitarne sečnje oziroma opravljanja
preventivnih varstvenih del. Gozdna infrastruktura se mora načrtovati, graditi in vzdrževati
tako, da se ob upoštevanju tehničnih, gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna tla,
rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadenejo (Zakon o gozdovih, 1993).
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Poselitvena območja pretežno urbaniziranega območja ob glavnih cestah so namenjena
prepletu centralnih in stanovanjskih dejavnosti, ki spadajo v stavbna zemljišča. Na teh
območjih je dovoljena gradnja novih objektov, dozidava, nadzidava in rekonstrukcije
objektov. Morajo imeti zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v
predpisu, ki ureja gradnjo objektov. Za nekatera od teh območji so narejeni tudi občinski
podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju OPPN).
Območja centralnih dejavnosti so predvidena na ozemlju severno ob cesti Logatec–Martinj
Hrib ter ob cesti Logatec–Kalce. Slednja spada po OPPN-ju v območje starega mestnega jedra
Gorenji Logatec in je predvidena za osrednja območja centralnih dejavnosti, medtem ko prvo
območje spada v centralne dejavnosti Brod, in je predvideno za druga območja centralnih
dejavnosti: trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti. Na območju
centralnih dejavnosti je dopustna gradnja: stanovanjske stavbe, športne dvorane, gostilne,
restavracije, točilnice, hoteli in podobne gostinske stavbe, javna uprava, banke, pošte,
zavarovalnice, trgovine, muzeji in knjižnice, stavbe za druge storitvene dejavnosti, za
opravljanje verskih obredov, kulturo, razvedrilo, izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo, zdravstvo, športna igrišča, garderobe, garaže ter drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas. Dopustne dejavnosti na območjih drugih centralnih dejavnosti,
ki so namenjena trgovskim, oskrbnim, poslovno-storitvenim in gostinskim dejavnosti so:
dejavnosti trgovine, promet in skladiščenje, gostinstvo, informacijske in komunikacijske
dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, dejavnosti javne
uprave in obrambe, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter dejavnosti
eksteritorialnih organizacij in teles. Ostali predeli ob glavnih cestah so namenjeni
stanovanjskim območjem s prostostoječo stanovanjsko pozidavo. V to kategorijo spadajo
enostanovanjske, dvostanovanjske, garažne stavbe, energetski objekti, športna igrišča ter
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Dopustne so novogradnje,
spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave
obstoječega objekta (OPN občine Logatec, 2012).
Pod območja, namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, sejmišča,
prireditveni prostori, športni centri in podobno, se uvrščata dva predela. Prvo je območje okoli
skakalnic pod Sekirico, drugo pa območje nogometnega igrišča na Sekirici. Oba predela
spadata pod kategorijo športni centri. Športni center obsega pokrite in nepokrite športne
površine, namenjene kakovostnemu športu in vrhunskemu športu (vadbi oziroma organizaciji
vrhunskih športnih dogodkov). Obsega več športnih objektov in naprav za različne športe z
racionalnim izkoriščanjem spremljajoče infrastrukture (tribune, parkirišča, komunalna
infrastruktura) ter specializirana športna igrišča in naprave (smučarske skakalnice, smučišča
in žičniške naprave in podobno). Na teh območjih se sme graditi športne dvorane, športna
igrišča ter druge gradbeno inženirske objekte za šport, rekreacijo in prosti čas. Objekti morajo
sledi tehnološkim zahtevam ob poudarjeni prilagoditvi objektom, oziroma krajini širšega
območja. Na zemljišču, namenjenemu za gradnjo, je treba zasaditi vsaj 30 dreves na hektar. V
spodnji tabeli so prikazani posebni prostorsko izvedbeni pogoji, ki so dopustni na območjih
podrobnejše namenske rabe športni centri v občini Logatec. (OPN občine Logatec,2012).
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Preglednica 6: Posebni prostorsko izvedbeni pogoji na območju podrobnejše namenske rabe
športni centri
Dopustni objekti in
· športne dvorane,
dejavnosti
· športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali
konjske dirke, garderobe,
· drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Pogojno dopustni
Dopustne so stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno
objekti in dejavnosti namembnost območja:
· trgovske stavbe (do 500 m2 BTP),
· druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni
prostori,
· gostilne, restavracije in točilnice,
· druge upravne in pisarniške stavbe,
· stavbe za druge storitvene dejavnosti,
· rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne
dejavnosti,
· garažne stavbe,
· energetski objekti,
· prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami,
· dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje
športnih igrišč (garderobe, shrambe, sanitarije, klubski prostori, do
200 m2 BTP).
Dopustni nezahtevni · NEZAHTEVNI OBJEKTI:
in enostavni objekti 1. objekti za lastne potrebe;
2. ograje, nižje od 2,2 metra, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5
metra;
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 metra;
4. pomožni infrastrukturni objekti;
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
6. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam;
7. spominska obeležja;
8. prijavnica;
9. objekt za telekomunikacijsko opremo.
· ENOSTAVNI OBJEKTI:
1. objekti za lastne potrebe;
2. pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti,
- pomožni energetski objekti,
- telekomunikacijske antene in oddajniki,
- pomožni komunalni objekti;
3. začasni objekti;
4. vadbeni objekti;
5. spominska obeležja;
6. urbana oprema.
Tip zazidave
Objekti velikega merila: pritlični ali nadstropni objekti velikih
razponov, namenjeni proizvodnim dejavnostim, športu in posebnim
dejavnostim.
Vir: OPN občine Logatec, 2012.
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Slika 29: Ožje preučevano območje z namensko rabo

Vir: PISO, 2014.
Ker meja ožje preučevanega območja ne sovpada z namensko rabo posebna območja – športni
centri, bi bila potrebna sprememba namembnosti za določene dele. To so območja:
· ob Logaščici ter z namensko rabo kmetijska zemljišča,
· del smučišča Sekirica z namensko rabo kmetijska zemljišča,
· predel ob stoječih smučarskih skakalnicah z namensko rabo gozdna zemljišča.
Šlo bi za spremembo v posebna območja: športni centri. Sprememba namenske rabe zemljišča
lahko poteka v postopku priprave občinskega prostorskega načrta. Postopek je natančno
določen v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Občina se na podlagi strokovnih podlag sama
odloča, kje in v kakšnem obsegu bo predlagala spremembo namenske rabe prostora.
Sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom se dopusti brez poprejšnje spremembe občinskega
prostorskega načrta, če:
· je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa oziroma drugega
razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in
· je sprememba skladna s strateškim delom občinskega prostorskega načrta oziroma
občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt.
Podrobnejša namenska raba iz prejšnjega odstavka se lahko spreminja na delu območja
oziroma na celotnem območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. V
postopku spremembe namenske rabe je zagotovljeno sodelovanje javnosti skozi podajanje
pobud za spremembo namenske rabe, sodelovanje v času javne razgrnitve in na javni
obravnavi. Občina je v okviru postopka tudi dolžna zavzeti stališča do podanih pripomb,
podanih med javno razgrnitvijo in na javni obravnavi. Lastnik ima možnost in pravico, da v
okviru postopka zagovarja svoj interes, občina pa lahko njegovo pobudo sprejme ali
argumentirano zavrže. Postopek spremembe namenske rabe lahko poteka v "obeh smereh",
tako v smeri spremembe iz kmetijskega ali gozdnega v stavbno zemljišče, kot tudi obratno.
Ene in druge pobude presoja najprej pooblaščena strokovna služba občine (pripravljavec
osnutka OPN), v samem postopku pa tudi posamezni resorji, ki vsak na svojem področju
ščitijo javni interes (različna zavarovanja, omejitve in drugi režimi v prostoru). Če se
posamezni lastnik zanima za svojo lastnino (zemljišče), mora spremljati postopek priprave
OPN, v okviru katerega se spreminja namenska raba (Zakon o prostorskem načrtovanju,
2007).
54

6.2

OSTALI ZAKONI IN PREDPISI

Prostorsko planiranje športnih centrov je metodološko in strokovno zelo zahtevna naloga.
Temeljni problem predstavljajo različni potrebni pogoji, ki morajo izpolnjevati tako zahteve
posamezne športne panoge kot ostala merila, standarde in normative v prostoru. Za
oblikovanje izhodišč in smotrov pri načrtovanju športa in rekreacije v prostoru so pomembni
pravno formalni temelji, ki obsegajo zakone, osnutke in priporočila oblikovana na ravni
komisije Evropske skupnosti (ES) zadolženih za področje športa ter na ravni Republike
Slovenije (RS) (Leskovec, 1999).
Temeljni dokument, ki opredeljuje šport in njegovo delovanje je Zakon o športu. Ta
opredeljuje v splošnih določbah javni interes v športu, obseg in uresničevanje javnega interesa
ter njegove naloge. Opredeljuje tudi nacionalni ter letni program športa, športne objekte, javne
zavode za šport itd.. Kot eden izmed temeljev za razvoj športa ter njegovo financiranje je
Nacionalni program športa, ki zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno
vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem
interesu in se sofinancira iz javnih sredstev (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
2014).
Ko govorimo o gradnji športnih objektov, moramo upoštevati veliko število zakonov in
drugih dokumentov, najpomembnejši pa so naslednji:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 112/2002),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004),
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999),
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 41/2004),
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/1999),
Standardi in normativi za načrtovanje športa v prostoru, ki so že uveljavljeni v
razvitih državah Evropske skupnosti,
Standardi in normativi za načrtovanje športa v prostoru, ki so že uveljavljeni v
načrtovalski praksi v RS,
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/2005 ZOP-UPB1),
Uredba in uporaba enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, 33/2003),
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št.
35/2004),
Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih
ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/2004),
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi
z objekti in propadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003),
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003).
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7 OCENA STANJA IN RAZVOJNI PROBLEMI PREUČEVANEGA
OBMOČJA
7.1 PREDNOSTI
Preučevano območje NC Sekirica ima iz regionalnega in državnega vidika dobro strateško
lego. Logatec ima pomembno stičiščno funkcijo, saj leži med Notranjsko, Severno Primorsko,
Gorenjsko in Osrednjeslovensko statistično regijo. Predvsem razvejan sistem cestnega, pa tudi
železniški promet sta odločilna dejavnika dobre dostopnosti samega kraja. Skozi občino
potekajo glavne ceste iz Ljubljane proti Postojni, Vipavi, Idriji in Žirem. Dobro prometno
povezanost z ostalimi kraji omogočata neposreden priključek na avtocesto ter železniška
postaja.
Tudi z vidika obstoječih športnih centrov bi z izgradnjo NC Sekirica pridobili pomembno
regionalno oz. državno središče, ki bi omogočalo tako rekreativno udejstvovanje kot tudi
treniranje vrhunskega športa. Prav sistemsko urejenih zimsko športnih centrov v Sloveniji
primanjkuje.
Razgiban relief z različno dolgimi in strmimi vzponi in spusti omogoča načrtovanje prog v
naravnem okolju brez večjih posegov v prostor. Prav razgibanost reliefa je eden temeljnih
dejavnikov za specifične topoklimatske pogoje, ki dajejo območju nordijskega centra
primernejše temperaturne razmere z nižjimi zimskimi temperaturami kot okoliški kraji in kraji
z isto nadmorsko višino. Ta dejavnik omogoča vzpostavitev umetnega zasneževanja. Bližina
vodnega vira z Logaščico to omogoča.
Prevladujoča raba zemljišč s trajnimi travniki in vmesnimi njivami omogoča izdelavo proge
že pri manjši višini snežne odeje. Območje NC obdajata dve glavni cesti: Kalce–Logatec;
Logatec–Martinj Hrib; in ena regionalna cesta: Martinj Hrib– Laze. Te so pomemben
dejavnik za dostopnost samega območja. Ostale ceste so gozdne, a hkrati pomemben element
pri načrtovanju izgradnje NC. Izraba le teh bi zmanjšala posege v prostor. Po njih je mogoče
izpeljati del tekaških prog, služile bi dovozu do objektov itd. Z načrtovanjem posameznih
odsekov prog po že obstoječih gozdnih cestah, bi progi dalo specifičnost, privdih narave,
pozitivno popestritev in olajšalo njihovo vzdrževane.
Pedološke in vegetacijske značilnosti območja so ugodne, saj gre za slabo rodovitne prsti
primerne le za ekstenzivno kmetijstvo in gozdarstvo, kar za izgradnjo NC predstavlja
prednost, saj ne bodo degradirane pomembnejše kmetijske površine.
Infrastrukturna opremljenost preučevanega območja je prednost, potrebna bi bila le
priključitev nanjo. Elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in komunalno omrežje
je speljano čez ožje preučevano območje in bi zahtevali le izgradnjo ustreznih priključkov.
Preko ožjega območja poteka tudi telekomunikacijski vod. Na Sekirico je predvidena
izgradnja novega vodovoda. Dograditi je potrebno kanalizacijski priključek do glavne ceste
Kalce–Logatec. Razvejan sistem že obstoječih infrastrukturnih omrežji na preučevanem
območju zahtevajo minimalne posege v prostor in sledijo načelom Nature 2000.
Že obstoječa športna infrastruktura s 3 skakalnicami, žičnico in nogometnim stadionom
nakazujejo možnosti za celovito športno središče ter v primeru izgradnje NC bistveno znižuje
začetno investicijo. OPN občine Logatec predvideva za območje Sekirica namensko rabo
športni center. Ta zavzema le del ožjega preučevanega območja, kjer se sme graditi športne
dvorane, športna igrišča in druge gradbeno inženirske objekte za šport, rekreacijo in prosti
čas. Sama namenska raba v športni center je velika prednost in dobra podlaga za izgradnjo
NC. Zavedanje občine po potrebi tovrstnih površin je prvi korak k njegovi uresničitvi.
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7.2 PROBLEMI OZ. SLABOSTI
Podnebne značilnosti širšega območja so razmeroma neugodne. Zimsko obdobje s snežno
odejo je odločilen dejavnik za zagotavljanje uporabnosti NC. Povprečno število dni s snežno
odejo za zadnjih 15 let znaša 2 meseca, kar je sicer v primerjavi z NC Medvode, ki ima
mednarodno homologirano progo za 20 dni več, vendar pa je to v primerjavi z večjimi
zimsko-športnimi centri, kjer se odvijajo tekmovanja na mednarodni ravni še vedno premalo.
Da bi se projekt smatral kot uspešen in bi bila izgradnja NC smiselna je smotrno zagotoviti
vsaj 2 mesečno zimsko obdobje obratovanja objektov in naprav. To je možno le z
vzpostavitvijo sistema umetnega zasneževanja. Čeprav je vodotok v neposredni bližini, pa
zaradi majhnih pretokov lahko predstavlja oviro. Pogovor z različnimi osebami, ki delujejo v
tekaškem in skakalnem klubu Logatec je razkril, da to do sedaj ni bil nikoli problem, vendar
je pri takem projektu treba nanj vsekakor računati. Bližina vodotoka je na drugi strani
omejujoč dejavnik, saj se del območja nahaja na poplavni ravnici z nevarnostjo zelo redkih
poplav s povratno dobo 50 let in več. V OPN-ju je načrtovan visokovodni nasip vzdolž
brežine in struge Logaščice. Višek poplavne vode, ki se bo zadržala za nasipom, bo zaradi
nižjega terena v zaledju nasipa lahko odtekel proti jugu na Tončevo ravan, kjer so opuščeni a
zasuti požiralniki. S tem ukrepom se bo nevarnost poplav na ožjem preučevanem območju
zmanjšala, na širšem južnem delu območja pa povečala. Problem bi predstavljal v primarnem
višku pretokov, ki je jeseni ter bi lahko za kratek čas onemogočilo uporabo tega območja
(Tončeva raven). To pa ne bo ovirajoč dejavnik pozimi, saj je takrat sekundarni nižek
pretokov in reka ne poplavlja, kar pa je bistveno iz vidika NC in urejenosti tekaških prog.
Vemo, da je v zgornjem toku reke Logaščice že zadrževalnik, ki zadržuje poplavno vodo na
neposeljenem ozemlju, s tem pa je možnost poplav na preučevanem območju zelo majhna.
Samo območje leži na potresno ogroženih tleh zato morajo biti vsi objekti protipotresno
grajeni v skladu s cono potresne ogroženosti.
Večji del območja je vključen v Naturo 2000, ki za izgradnjo NC predstavlja omejitev.
Vnaprejšnjih prepovedi novih posegov v to območje ni. Potrebno je le ohranjati habitate in
vrste. Tu je priložnost, da se tekaške proge načrtujejo brez posegov v prostor. To za izgradnjo
skakalnic, tekaškega stadiona ter ostalih pripadajočih objektov ne moremo trditi. Za vse
posege v območje Nature 2000 je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega, na podlagi
katere Agencija RS za okolje poda ali zavrne izdajo naravovarstvenega soglasja. Brez tega
soglasja ne bi bila možna izvedba NC Sekirica. Prav vsi ti objekti in naprave pa bodo
zahtevali spremembo namenske rabe v OPN. Meja ožje preučevanega območja ni skladna z
mejo v OPN, kjer je predvideno posebno območje: športni center. Tako bi morali določenim
delom kmetijskih in gozdnih zemljišč spremeniti namensko rabo, kar pa lahko predstavlja
dodatno oviro pri izvedbi NC. Tu imamo v mislih predvsem območja smučišča, ter manjši del
ob Logaščici, ki bi bil namenjen tekaškemu stadionu.
Viden problem samega območja so parkirne površine, ki jih praktično ni. Prva možnost je
izraba parkirišč ob cesti Logatec–Martinj Hrib, kjer je načrtovano območje centralnih
dejavnosti Brod s trgovinami, poslovno storitvenimi objekti itd. Ta bi bila primerna za dnevne
obiskovalce NC in bi temeljila na konceptu »parkiraj in se sprehodi«. To je potrebno
upoštevati že pri načrtovanju, saj potek tekaške proge v bližini parkirišč omogoča uresničitev
te ideje. Druga, manj želena možnost je izgradnja novih pakirnih površin v ožjem
preučevanem območju za potrebe vrhunskih športnikov. Z izgradnjo le-teh bi omogočali
dostop do objektov, vendar z večjimi posegi v prostor. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati
varnostni odmik objektov od infrastrukturnih omrežji in naprav. Velika ovira območja je
zemljiška in lastniška razdrobljenost. Na območju je kar 2605 parcel z veliko število različnih
lastnikov, kar lahko podaljša in oteži proces pridobivanja zemljišč ožjega območja NC.
Postopek pridobitve parcel je dolgotrajen in zamuden.

57

8 PROSTORSKE RAZVOJNE MOŽNOSTI NORDIJSKEGA CENTRA
SEKIRICA
Preučevano območje NC Sekirica ima veliko prostorskih razvojnih možnosti. Ob pravilnem
občinskem usmerjanju prostorskega razvoja lahko doseže razvoj v državno zimsko športno
središče, kjer bi združevali različne športne panoge. Ta bi nudil prebivalcem občine in širše
okolice prostor za rekreacijo in treniranje vrhunskega športa, s tem pa bi pripomogel k večji
prepoznavnosti same občine.
Ob spoznanju ocene stanja in prostorskih problemov lahko izdelamo priložnosti ter omejitve
oz. nevarnosti razvoja preučevanega območja. To smo naredili s pomočjo SWOT analize.
8.1

SWOT ANALIZA

SWOT analiza je namenjena opredelitvi najpomembnejših dejavnikov. Sestavljena je iz 4
sklopov, kjer izpostavimo vse prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki bi lahko
vplivale na prihodnji razvoj in izgradnjo NC Sekirica. SWOT analiza je strnjen pregled
problemov in obstoječih možnosti, ki temelji na analizi trenutnega stanja in trendov. Poznamo
dva osnovna postopka SWOT analize. Prvi je analiza razmer, ki temeljijo na obstoječih
prednostih in slabostih. Pri drugem pa analiziramo razmere, ki so usmerjene v pregled
priložnosti in nevarnosti, ki ugodno ali neugodno vplivajo na razmere in možnosti za bodoči
razvoj (Kos, 2010).
PREDNOSTI
· tradicija,
· geo-strateška lega,
· dobra prometna povezanost ter
razvejanost cestnega in železniškega
prometa,
· obstoječe gozdne ceste,
· topoklimatski pogoji za zagotavljanje
umetne snežne odeje,
· reliefna razgibanost terena,
· raba zemljišč,
· bližina vodnih virov za vzpostavitev
umetnega zasneževanja,
· dobra infrastrukturna opremljenost,
· obstoječi športni objekti,
· ustrezna namenska raba v OPN za del
preučevanega območja.
PRILOŽNOSTI
· možnosti za razvoj v državno športno
središče,
· prepoznavnost občine in izkoristek
naravnih danosti v občini v smislu
trženja,
· z izgradnjo NC sekirica so odprte
možnosti za edino mednarodno zimsko
prizorišče v Osrednjeslovenski statistični
regiji,
· povezovanje z ostalimi občinami v

SLABOSTI
· večji posegi v naravo,
· lega na potresno ogroženem območju,
· klimatski pogoji območja predvsem v
zimskem času,
· lega ožje preučevanega območja na
poplavni ravnici zelo redkih poplav,
· lega v območju Nature 2000,
· majhni pretoki vodotoka v zimskem času,
· lega v območju ekstenzivnega kmetijstva,
· razdrobljenost kmetijskih zemljišč,
· velika lastniška razdrobljenost,
· neustrezna namenska raba v OPN za del,
preučevanega območja.

NEVARNOSTI
· ekološko obremenjevanje okolja in
posegi v naravo,
· nezainteresiranost občine,
· neusklajenost interesov,
· velik investicijski vložek za izgradnjo
objektov,
· neustrezna protipoplavna, protipotresna
gradnja,
· administrativne ovire,
· sezonskost,
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·
·

·
·

Osrednjeslovenski statistični regiji,
celovita urejenost in usmerjenost v
športno-rekreacijsko območje,
sinergija raznovrstnih športnih in
rekreacijskih površin, ki bi območju
zagotavljalo celoletno uporabnost,
izkoristek obstoječe infrastrukture in
naravnogeografskih dejavnikov,
črpanje evropskih sredstev.

·
·

neustrezna namenska raba v OPN za del
preučevanega območja,
Natura 2000.

Vse o samih prednostih in slabostih oz. problemih preučevanega območja je bilo zapisano že
v prejšnjem poglavju. V nadaljevanju sledi analiza priložnosti in nevarnosti.
8.1.1 Priložnosti
Glede na majhno število zimsko športnih središč v Osrednjeslovenski statistični regiji ima
preučevano območje dobre predpozicije za razvoj v državno športno središče. Ta bi omogočal
tako rekreacijsko udejstvovanje, kot tudi treniranje vrhunskega športa. Prav sistemsko
urejenih zimsko športnih centrov v Sloveniji primanjkuje. Z novim pristopom sinergije, kjer
bi območje funkcionalno povezali z raznovrstnimi športnimi in rekreacijskimi dejavnosti na
enem območju je velika priložnost območja. Tako bi lahko območje NC Sekirica poleg
osnovnih nordijskih športov ponujali tudi alternativne oblike. Te bi bile: kolesarjenje,
nogomet, nordijska hoja, začetni tečaji smučanja, sankanje idr. Vse to bi prineslo večjo
prepoznavnost občine, kot posledico pa večji obisk turistov. Vključitev naravnih in kulturnih
danosti v bližnji okolici v turistično ponudbo bi prinesel razvoj na več področjih, med drugim
tudi na ekonomskem (dodatni finančni priliv), infrastrukturnem (prenočitvene kapacitete) idr.
Za tako velik investicijski projekt kot je izgradnja NC Sekirica ob predpostavki, da gre za
regionalni projekt, bi bilo nujno potrebno črpanje mednarodnih sredstev. Z dobro strategijo in
zainteresiranostjo občine Logatec in države bi bilo veliko možnosti za črpanje sredstev iz EU
skladov.
Preučevano območje NC Sekirica ima veliko reliefno razgibanost površja, kar omogoča
načrtovanje tekaških prog v naravnem okolju. Tudi že obstoječe gozdne poti so priložnost za
načrtovanje poteka tekaških tras. Oba dejavnika bi pripomogla k zmanjšanju posegov v
prostor. Izkoristek že obstoječe infrastrukturne opremljenosti zemljišč in že obstoječih
športnih objektov je priložnost za zmanjšanje začetne investicije in posegov v prostor. Tudi
bližina vodotoka z Logaščico je priložnost za vzpostavitev sistema umetnega zasneževanja.
8.1.2 Nevarnosti
Izgradnja NC Sekirica bi zahtevala določene posege v prostor, z njimi pa bi se povečalo tudi
obremenjevanje okolja. Prav izgradnja smučarske skakalnice in tekaškega stadiona bi
zahtevali popolno spremembo naravnega prostora ter velike gradbene posege. Ti bi spremenili
videz pokrajine, uničili kmetijska zemljišča, uničili naravno rastje, skrčili gozdne površine…
Ti posegi povečujejo obremenjevanje okolja in so neskladni z omejitvami Nature 2000, kjer
večino območja leži. Natura 2000 vsekakor za izgradnjo NC predstavlja dodatno oviro in
nevarnost. Brez izdaje naravovarstvenega soglasja Agencije RS za okolje izvedba NC ne bi
bila mogoča. Slednja zavrne izdajo soglasja v kolikor je gradnja objekta neugodno ocenjena,
ker bi poseg škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in
povezanost, kar izgradnja NC vsekakor predstavlja. To predstavlja eno glavnih nevarnosti
NC, vendar pa se da gradnjo prilagoditi skladno z načeli Nature 2000. Tudi gradnja na
poplavnem območju je rizkantna poteza, ki se ob neustreznih protipoplavnih ukrepih lahko
smatra kot zgrešena s pomanjkanjem predznanja. Z protipoplavnimi ukrepi, ki so predvideni v
OPN za to območje, ne bi omejili nevarnosti poplave, ampak bi se te premaknile proti jugu
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preučevanega prostora. To bi lahko pomenilo neuporabnost tega območja ob izrednih pretokih
Logaščice. Tudi klimatske značilnosti območja, predvsem zimske, predstavljajo nevarnost in
nekoriščenje samih objektov NC. Zime z majhnim številom dni, s primerno snežno odejo, bi
zahtevale vzpostavitev sistema umetnega zasneževanja, kar bi dodatno povečalo pritiske na
okolje in vodotok.
Uspešnost projekta pa je v največji meri odvisna od same občine Logatec. Ta bi z
nezainteresiranosti po projektu ovrgla skoraj vse možnosti izgradnje NC Sekirica. Njena
vizija in odnos se kažeta že v namenski rabi v OPN, kjer je le za manjše preučevano območje
namenjena izraba zemljišč v športne centre. Neustrezna namenska raba (kmetijska in gozdna
zemljišča) za določen del ožje preučevanega območja predstavlja omejitev, ki pa se jo da
rešiti. Namenska raba doloženega zemljišča se najhitreje in najlažje spremeni v postopku
izdelave OPN. V občini Logatec je ta že sprejet. To pomeni, da se lahko namenska raba za
določena zemljišča spremeni, če ta projekt postane regionalnega oz. državnega značaja in je
načrtovan z regionalno oz. državno politiko, ali s plačilom odškodnine, ki je odvisen od
bonitetne ocene zemljišča. Z neinteresom občine in ostalih sodelujočih organov po izgradnji
NC, izvedba le-tega nikoli ne bi postal regionalnega pomena, kaj šele državnega. S tem pa
otežen postopek spremembe namenske rabe in izgradnja določenih objektov (tekaškega
stadiona…). Veliko število parcel ožjega preučevanega območja, kjer naj bi bila izključna
lastninska pravica v lasti občine oz. NC, bi podaljšalo postopek pridobitve. Panoge NC so
sezonskega značaja in lahko z neustrezno sinergijo različnih športnih panog pomenijo le
zimski funkcionalnost NC. Takšen projekt, kot je izgradnja NC Sekirica potrebuje veliko
začetno investicijo. Brez ustrezne dokumentacije, ki bi omogočala črpanja EU sredstev,
izgradnja NC vsekakor ne bi bila mogoča.

9 PROSTORSKA VIZIJA IN INAČICE PROSTORSKEGA RAZVOJA
9.1 VIZIJA
Prostorska vizija preučevanega območja NC Sekirica je razvoj v regionalno zimsko športno
središče. Ta bi poleg osnovnih nordijskih panog (tek na smučeh, smučarski skoki in nordijska
kombinacija) ponujal tudi druge oblike rekreacije in treniranja. S pristopom sinergije različnih
športnih panog se zmanjša nevarnost sezonskega obiska, s tem pa tudi odvisnost od snežnih
vremenskih razmer. Prav zaradi spremenljivosti slednjih iz leta v leto je potrebna vzpostavitev
sistema umetnega zasneževanja, ki ob splošnem segrevanju ozračja predstavlja temelj
uspešnosti NC v zimskem obdobju. Z razvojem smučarskih skokov in tekov je danes mogoče
te izvajati tudi v poletnem obdobju. Tako bi bilo potrebno prekritje skakalnic (50 m in 90 m)
z umetno maso in keramiko na zaletišču ter tekaškega stadiona z asfaltno podlago. Za lažje
treniranje smučarskih skokov in konkuriranju ostalim NC je potrebna izgradnja žičnice in
večnamenskega objekta v katerem bi bile garderobe, manjša telovadnica, prostor z gostinskim
lokalom itd. Prav zaradi razvoja smučarskih skokov je potrebna izgradnja 90 m skakalnice, ki
omogoča prirejanje tekem na mednarodni ravni. Tekaške proge je možno načrtovati v
naravnem okolju po obstoječih gozdih poteh z minimalnimi posegi v prostor. Z homologacijo
le teh ter izgradnjo tekaškega stadiona bi lahko postal to kraj vsakoletnega tekmovanja na
državni in mednarodni ravni. Te bi v poletnem času služile kot kolesarske in tekaške poti. V
preučevanem območju leži tudi manjše smučišče, ki je potrebno prenove in bi služilo
začetnim tečajem smučanja. Poleg je nogometni stadion, kjer se že izvajajo dejavnosti in šola
nogometa, a je prav zaradi neurejenih lastniških razmer vse skupaj zelo oteženo. Tu bi bila
potrebna prav tako prenova manjše brunarice z garderobami in menjava travnate podlage na
stadionu.
S takšno vizijo bi dobili območje skoncentriranih športnih dejavnosti, ki bi ponujalo
raznovrstne oblike rekreacije in bi lahko s časoma postalo turistično območje, prostor za
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oddih in druženje ter bi prebivalcem ponujalo boljše bivalno okolje ter doseže prostorsko
usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru Obenem
pa bi dobili tudi mednarodno prizorišče nordijskih disciplin.
Zaradi vseh omejitev, problemov in prednosti preučevanega območja smo naredili inačice
prostorskega razvoja.
9.2 INAČICA 1
Omejitveni dejavniki za izpolnitev vizije
- lega v Naturi 2000,
- lega v poplavnem območju,
- ne prepoznavanju potreb po izgradnji NC občine, ki se kaže z namensko rabo zemljišč
v OPN,
- zemljiška razdrobljenost.
V inačici 1 bi se zaradi vseh omejitvenih dejavnikov preučevanega območja ohranjala
današnja raba zemljišč. Novonastali objekt bi bil le tekaški stadion, saj je ta potreben za
homologacijo tekaških prog ter možnosti prirejanja tekem na mednarodni ravni. Tekaške
proge bi potekale po gozdnih cestah, z nobenim posegom v prostor. Manjše smučarske
skakalnice bi ostale nespremenjene, le 50 m skakalnica bi dobila umetno plastično maso. Ta
bi omogočala treniranje tudi v poletnem času. Ostalih posegov v naravno okolje ne bi bilo.
Inačica 1 ohranja naravni videz območja, ne obremenjuje okolja, vodotoka Logaščice in v
skladu z Naturo 2000 ohranja habitate in vrste. Večino območja bi ohranjalo kmetijsko rabo
zemljišč.
V tej inačici je omogočeno prirejanje tekem na državni ravni, ki pa je odvisno od naravnih
vremenskih razmer. To inačico bi lahko poimenovali tudi okoljsko trajnostna, saj z načelom
ohranjanja okolja v največji naravno mogoči meri in v skladu z vsemi omejitvami in predpisi
ohranja naravo, biotska raznovrstnost in ne obremenjuje okolja. Tudi vsi posegi bi bili
načrtovani brez uničenja pomembnih habitatov in vrst, s tem pa je zagotovljen vzdržen
prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za
sedanje in prihodnje generacije.
9.3 INAČICA 2
Inačici 2 je pravo nasprotje prejšnji in temelji na dejstvu, da se vsi dejavniki in omejitve
podredijo razvoju in izgradnji NC Sekirica. Ta inačica ne sledi modernim trendom
trajnostnega razvoja. Občina z veliko interesa po izgradnji NC in s pomočjo državnih organov
spremeni namensko rabo za del preučevanega območja ter bi začela postopek za pridobitev
zemljišč. Pomen Nature 2000 je postavljen v ozadje, saj se bi z izgradnjo državnega
nordijskega centra uničili pomembni habitati in vrste. Posledično bi se povečali posegi v
naravno okolje, zmanjšala bi se biotska raznovrstnost ožjega preučevanega območja, z
izgradnjo športnih objektov bi se povečala obremenjenost okolja itd. Lega na poplavnem
območju ne bi predstavljala omejitve le gradnja bi bila temu prilagojena. Tako bi v inačici 2
dobili državni NC, ki bi ga sestavljali naslednji objekti:
- 4 popolnoma novo zgrajene in plastificirane smučarske skakalnice s hladilnim
sistemom na zaletiščih (15, 25, 50, 90 m),
- moderni tekaški stadion s prilagojeno podlago za poletno in zimsko treniranje,
- večnamenski športni objekt z garderobami, telovadnico, fitnesom, vetrovnikom,
prostorom za seje, prostorom za razvoj športne opreme, prostorom za gostinsko
dejavnost ipd.,
- popolnoma nove smučarsko tekaške proge,
- novo sedežnico,
- sistem umetnega zasneževanja.
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Z razvojem modernega NC Sekirica bi bilo mogoče vsakoletno prirejanje tekem na
mednarodni ravni, kar bi omogočal sistem umetnega zasneževanja in hladilni sistem na
zaletiščih. S slednjima bi lahko zagotovili uporabnost športnih objektov in naprav NC že pri
krajšem obdobju z nižjimi temperaturami. Finančno bi inačica 2 zahtevala veliko začetno
investicijo in nujno potrebno črpanje EU sredstev.
9.4 INAČICA 3
Ta inačica sledi trendu trajnostnega razvoja in se prilagaja omejitvenim dejavnikom
preučevanega območja, ki se kažejo v načrtovanju in gradnji NC. Večji posegi so predvideni
le v ožjem preučevanem območju, kjer bi se zgradila 90 m skakalnica, tekaški stadion,
večnamenski športni objekt in sedežnica. Ostali posegi so načrtovani »trajnostno« in v skladu
z načelom ohranjanja narave. Tako bi tekaške proge izkoriščale potencial gozdnih cest,
smučišče Sekirica bi ohranjal današnjo obliko in rabo zemljišč, smučarske skakalnice bi
ohranjale trenutno podobo z manjšimi posodobitvami… Na poplavnem območju bi bila
gradnja odmaknjena od vodotoka ter temu prilagojena. V skladu z Naturo 2000 bi se v
največji mogoči meri ohranjali habitati in vrste.
Inačica 3 je vmesna opcija med prejšnjima inačicama, kjer je na eni strani poudarjen pomen
ohranjanja narave ter je na drugi strani vse podrejeno gradnji NC. V naslednjem poglavju je
predlog prostorskih ureditev NC Sekirica, ki temelji na »vmesni« inačici 3.

10 PREDLOG PROSTORSKE UREDITVE NORDIJSKEGA CENTRA
SEKIRICA
V nadaljevanju bom predstavil svoj predlog ureditve NC Sekirica. Osnovni dokument, na
katerega se navezuje ureditev NC Sekirica ter iz katerega izhajajo vsi pogoji in rešitve je OPN
občine Logatec. Na podlagi prejšnjih analiz bom podal:
·
·
·
·
·
·
·
·

prikaz možnih tras za tek na smučeh,
določitev območja NC Sekirica in načrt parcelacije ožjega preučevanega območja,
prostorsko ureditev,
vpliv povezovanje in razvoj območja ter sosednjih pokrajin,
način urejanja prostora in izvajanje posegov v prostor, potrebnih za izgradnjo NC
Sekirica,
rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave,
ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami,
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

10.1 OBMOČJE NC SEKIRICA
Preučevano območje NC Sekirica obsega ožje in širše območje, kjer naj bi ožje območje
obsegalo območje skakalnic, tekaškega stadiona ter drugih objektov, naprav in ureditev v
osnovni funkciji namenjenih tekmovanjem, treningom in rekreativnim dejavnostim v
nordijskih disciplinah. V to območje smo vključili tudi smučišče Sekirica kot možnost za
celovito urejeno zimsko-športno središče. Ožje območje predstavlja območje izključne rabe
za potrebe NC Sekirica. Širšo območje predstavlja površine, ki so namenjene ureditvi
tekaških, sprehajalnih, kolesarskih in interventnih poti, ter prometne in komunalne
infrastrukture. To območje ohranja kmetijsko ali gozdno rabo.
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Slika 30: Širše in ožje preučevano območje

10.2 PRIKAZ
OBSTOJEČIH
GOZDNIH
CEST,
KOT
MOŽNOST
ZA
NAČRTOVANJE POTEKA TEKAŠKIH PROG
Tekaške proge predstavljajo poleg smučarskih skakalnic temeljni element NC Sekirica. Za
potrebe državnih, mednarodnih tekmovanj in tekmovanj svetovnega pokala bi potrebovali
ustrezno načrtovane proge, ki so skladne s homologacijskimi pravili. Lega območja v Naturi
2000 omejuje večje posege v prostor. Tako bi morale tekaške proge v največji možni meri
izkoriščati relief in obstoječe gozdne poti. Za vse omenjene nivoje tekmovanj bi potrebovali
naslednje razdalje prog: 1,1 km; 1,3 km; 2,5 km; 5 km. Pri tem moramo vključiti vse elemente
tekaške proge:
· vzpon:
- glavni vzpon z višinsko razliko minimalno 30 m in naklonom med 9-18 %,
- B vzpon z višinsko razliko med 10 in 29 m in naklonom med 9-18 %,
- C vzpon z višinsko razliko med 4 in 10 m in naklonom večjim od 18 %.
· valovit teren:
- z naklonom manj od 9%.
· spust:
- kratki spust z višinsko razliko med 10 in 30 m
- dolg spust z višinsko razliko večjo od 30 m.
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Slika 31: Ceste na preučevanem območju

Na zgornji sliki so prikazane vse ceste na preučevanem območju. Med njimi so tudi glavne
ceste in asfaltirane ceste v urbaniziranih območjih, ki za potrebe NC in načrtovanja tekaških
prog ne pridejo v poštev. Za potrebe analize ustreznosti gozdnih cest za načrtovanje poteka
tekaških prog smo izločili neustrezne ceste.
Slika 32: Možne potencialne gozdne ceste za načrtovanje poteka tekaških prog
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Na podlagi profilov cest smo posamezne odcepe kategoriziral v elemente tekaških prog glede
na ustreznost kriterijev, ki jih izpolnjujejo. Za lažji prikaz smo izdelali več profilov.
Slika 33: Izdelani profili gozdnih cest

Gozdne ceste so kategorizirane v 4 razrede:
· A vzpon oz. dolgi spust: višinska razlika nad 30 m
· B vzpon oz. kratki spust: višinska razlika med 10 in 30 m
· C vzpon: višinska razlika med 4 in 10 m ter naklonom večjim od 18%
· Valovit teren
Pod posameznim grafom oz. profilom so odcepi cest umeščeni v ustrezno kategorijo ter
njihov komentar.

65

Slika 34: Profil 1 s posameznimi elementi tekaških prog

Profil 1 poteka po gozdni cesti okoli Sekirice. Začetek je pri glavni cesti Brod–Martinj Hrib in
se z valovitim terenom nadaljuje vse do polja pod Sekirico. Pri smučarsko skakalnih objektih
se cesta dvigne na greben med Sekirico in Tičnico, ki s svojim profilom reliefa ustreza B
vzponu oz. kratkemu spustu. Nato s 700 m dolgim spustom do Brojskega polja ustreza
elementu A vzpon oz. dolgi spust. Na Brojskem polju se z valovitim terenom nadaljuje vse do
začetka profila.
Slika 35: Profil 2 s posameznimi elementi tekaških prog

Profil 2 se začne pri grebenu med Tičnico in Sekirico in prvih 1000 m poteka po polju pod
Sekerico ter po robu Tončeve ravni. S svojim uravnanim reliefom ustreza valovitemu terenu.
Na koncu fosilne slepe doline se cesta najprej dvigne na južno pobočje Tičnice. Ta del ustreza
C vzponu. Nato se cesta zravna in poteka prvih 400 m po pobočju, ki je valovitega značaja.
Sledi dvig vse do vrha Ženčka. Z 80 m višinske razlike ustreza ta del A vzponu oz. dolgemu
spustu. Podoben profil, ki uvršča relief v isti razred, sledi pri spustu na Brojsko polje. Tam pa
se površje valovito nadaljuje vse do konca profila.
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Slika 36: Profil 3 s posameznimi elementi tekaških prog

Profil 3 ustreza cestnemu odseku, ki se povzpne vse do vrha Sekirice. Ta s svojo 60 m
višinsko razliko v celoti ustreza kategoriji A vzpona oz. dolgega spusta.
Slika 37: Profil 4 s posameznimi elementi tekaških prog

Profil 4 se začne na JV delu preučevanega območja in poteka po razgibanem reliefu Ženčka.
Gozdna cesta se na začetku spusti za 15 m.n.v. ter s svojimi karakteristikami ustreza B
vzponu oz. kratkemu spustu. Nato strmo zavije proti vrhu Ženčka. S svojim profilom ustreza
C vzponu. S tem pa ni konec vzpona, ampak se ta z manjšim naklonom nadaljuje. Poteka po
južnem pobočju Ženčka in ustreza B vzponu oz. kratkemu spustu. Isti element sledi pri prvih
250 m spusta na Brojsko polje. Profil se konča z valovitim terenom, ki se spušča proti
Brojskemu polju.
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Slika 38: Ustreznost cest za elemente tekaških prog

Lahko povzamemo, da gozdne ceste preučevanega območja vsebujejo vse elemente
smučarsko tekaških prog. Največji delež zavzemajo A vzponi oz. dolgi spusti in valovit teren.
Razgibanost reliefa je prednost za načrtovalca prog, ki mu omogoča njihovo načrtovanje po
naravnem terenu, ob tem pa ponuja tekaču pestre in specifične proge. Bilo bi smotrno in
zaradi lege v Naturi 2000 nujno potrebna njihova vključitev pri načrtovanju izgradnje NC
Sekirica.
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10.3 UREDITEV OŽJE PREUČEVANEGA OBMOČJA
Ožje območje leži v katastrskih občinah Gorenji Logatec (št. 2015), Blekova vas (št. 2016) in
Dolenji Logatec (št. 2017) na zemljiščih in delih zemljišč s parcelnimi številkami:
239/1
239/7
243

239/3

1297

1338

254/2

1330

1340/1

1848/2 1331/4

1354

1693

244

1331/5 1363/1

239/2

1847

1332/1

1367

239/5

1361/1

1301

239/7

1328

242

1365

1302/1

241

1337

1355

1658

242

1356

1360/1

1848/3 1372/1

1660/17 1660/5

1336

1373/2

233/1

246

1360/3

1361/2

1341/1

1293

239/6

1328

1660/3

1373/3

1286

1288

180/1 1357/1

1338

233/2 1331/3 1363/3

1363/2 1358/1
1366

240

1358/2 1389/1

1331/6 247/2 1360/2

1390/1 1357/2 1353

1300

1290/1

1299
1369

Slika 39: Zemljišča s parcelnimi številkami ožje preučevanega območja

Ožje območje je razdeljeno na 4 prostorske enote (v nadaljevanju PE):
· PE1 – površine smučarskih skakalnic s pripadajočimi objekti,
· PE2 – površine tekaškega stadionom,
· PE3 – površine smučišča,
· PE4 – površine prometne infrastrukture.
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Slika 40: Prostorske enote ožje preučevanega območja nordijskega centra Sekirica

10.4 VPLIV IN POVEZOVANJE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
Območje je vpeto med stanovanjska območja na severni, severovzhodni in zahodni strani med
Gornjim Logatcem, Blekovo vasjo, Dolenjim Logatcem, Brodom in Martinj hribom. NC
Sekirica se bo priključeval, navezoval in izrabljal obstoječo infrastrukturo naštetih naselji.
NC se bo prometno in komunalno navezoval predvsem na Tržaško cesto, delno pa tudi na
Cesto talcev. Na Tržaški cesti je v neposredni bližini postajališče Ljubljanskega potniškega
prometa. Dostop do ožjega preučevanega območja bo omogočen po dosedanjem priključku na
Tržaško cesto, ki poteka mimo Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Ob Tržaški cesti
poteka tudi obstoječa kanalizacija, na katero je potrebno priključiti načrtovane stavbe.
Navezovanje na sosednje površine je po javnih pešpoteh, ki predstavljajo del glavnih
rekreacijskih povezav za pešce preko območja. Po zahodnem robu ozemlja je ob Tržaški cesti
speljan pločnik, preko območja pa vodijo tudi gozdno-makadamske ceste.
Načrtovane ureditve NC Sekirica so v prostoru umeščene tako, da omogočajo razvoj centra
proti jugi in vzhodu.
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10.5 DOPUSTNI OBJEKTI IN DEJAVNOSTI
Dopustni objekti in dejavnosti:
·
večnamenski športni objekt s telovadnico, garderobami, prostorom za gostinsko
dejavnost, sejni prostor, sanitarni prostori,
·
smučarske skakalnice,
·
smučarsko tekaški stadion,
·
nogometno športno igrišče,
·
žičnica: sedežnica ob skakalnici, vlečnica na smučišču Sekirica,
·
trgovske stavbe (do 500 m2 BTP);
·
druge nestanovanjske stavbe: brunarica pod smučiščem Sekirica, brunarica ob
nogometnem stadionu,
·
rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne dejavnosti;
·
energetski objekti;
·
prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami;
·
dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč
(garderobe, shrambe, sanitarije, klubski prostori, do 200 m2 BTP).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
· NEZAHTEVNI OBJEKTI:
• objekti za lastne potrebe,
• ograje, nižje od 2,2 metra,
• škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 metra,
• pomožni infrastrukturni objekti,
• začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
• objekt za telekomunikacijsko opremo.
· ENOSTAVNI OBJEKTI:
• objekti za lastne potrebe,
• pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti,
- pomožni energetski objekti,
- telekomunikacijske antene in oddajniki,
- pomožni komunalni objekti;
• začasni objekti,
• vadbeni objekti.
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10.6 ZAZIDALNA ZASNOVA
V prostorske enote ožjega preučevanega območja je umeščenih več športnih objektov.
V PE1 so umeščene 15, 25 in 50 metrska skakalnica ter novozgrajena 90 metrska skakalnica.
Za njeno izvedbo bo potrebna ali poglobitev doskočišča ali izgradnja zaletišča na stebru. Oba
posega bi zahtevala velike spremembe v prostor in spremenila naravni videz pokrajine.
Lokacijo obstoječe brunarice Smučarsko skakalnega kluba Logatec bi v celoti nadomešča
novozgrajeni večnamenski športni objekt, namenjen nordijskim športom in spremljevalnim
dejavnostim. V njej bi bila manjša telovadnica s fitnesom, garderobami, prostor za seje,
pisarne namenjene vodenju objektov, toaletni prostori, prostor za dežurno zdravniško ekipo
ter prostor, namenjen gostinskim dejavnostim. Večnamenski objekt predstavlja osrednji del
NC Sekirica. Glavni dostop do objektov je po pešpoti, do same stavbe pa je mogoč dostop
tudi z avtomobilom, kjer je manjše parkirišče. Ta služi predvsem tekmovalcem in vrhunskim
športnikom za dostop do trening objektov. V tem območju je predvidena tudi izgradnja
sedežnice do samega vrha smučarskih skakalnic. Okolica večnamenske stavbe je travnato
prilagojena za treniranje in rekreacijo.
V PE2 je umeščen smučarsko tekaški stadion, ki predstavlja osrednji del smučarsko
tekaškega centra. Pomembnejši elementi stadiona so start, prehod v naslednji krog, predaja pri
štafetnem tekmovanju, menjava opreme pri novih zasledovalnih tekmah in cilj. Zaradi bližine
Logaščice in njenega hudourniškega značaja je tekaški stadion nekoliko odmaknjen od
vodotoka, bila bi pa tudi nujno potrebna izgradnja zadrževalnika v višjem delu toka, ki bi
zadrževal, v primeru izrednih razmer, poplavne vode na območju Tončeva raven.
V PE3 ni načrtovanih večjih posegov. Namenska raba območja ostaja nespremenjena. Za
potrebe začetnih tečajev se bo le posodobila in obnovila vlečnica na Sekirico, in manjša
brunarica pod njo, v kateri bo prostor za izposojo smučarske opreme, prostor za gostinski
lokal in toaletni prostori.
Površine prometne infrastrukture so umeščene v PE4. Dovoz do bližine objektov deloma
poteka po dosedanjem priključku na Tržaško cesto, ki vodi do Zavoda za vzgojo in
izobraževanje Logatec. Tam je načrtovana izgradnja mostu preko Logaščice, za njo pa na
robu Logaškega polja ob Logaščici nove parkirne površine. Naprej poteka pešpot do samih
športnih objektov, omogočena bo pa tudi intervencijska pot do samih objektov. Ker je tekaški
stadion omejen na vzhodu z dovozom, bi bila potrebna izgradnja manjšega mostu, ki bi
omogočal potek tekaških prog.
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Slika 41: Zazidalna zasnova ožje preučevanega območja nordijskega centra Sekirica

10.7 POGOJI ZA GRADNJO NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV
V prostorski enoti PE1, PE2 in PE3 so dopustni naslednji začasni enostavni objekti:
– odprt gostinski sezonski vrt brez nadstreška in ograje,
– oder z nadstreškom: samo v času športnih tekmovanj in prireditev,
– začasna tribuna za gledalce na prostem: samo v času športnih tekmovanj in prireditev,
– kiosk oziroma tipski zabojnik: samo v času športnih tekmovanj in prireditev.
Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti na zemljiščih, ki so
prometno dostopna. Ti objekti ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne
infrastrukture, lahko pa se priključijo na obstoječe priključke. Pogoji za postavitev začasnega
objekta so analogni pogojem za trajne posege v prostor. Če se postavi začasni objekt na
javnem ali skupnem prostoru, mora upravljavec ali lastnik zemljišča pri soglasju za postavitev
začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na
čigave stroške in v kakšnem času.
Na celotnem območju je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z
določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo
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10.8 POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV
Za večnamenski športni objekt veljajo naslednji pogoji:
·

·

·
·
·

oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi,
nizu oz. območju;
zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa,
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot
poudarkov);
za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne, lahko tudi enokapne strehe majhnega
naklona (do 17°);
dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic; postavitev mora biti
usklajena z naklonom strehe, lahko so tudi sestavni del strehe;
dovoljena je kritina v sivi, temno-sivi, opečni ali temno rjavi barvi. Kritina ne sme biti
trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru ravnih streh.

10.9 POGOJI ZA OBLIKOVANJE ZUNANJIH POVRŠIN
Na območju je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
·
·
·
·
·
·

vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem;
intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja
gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton;
na zemljiščih PE1 in PE2 je treba zasaditi vsaj 30 dreves na hektar. V kvoto dreves so
šteta tudi ohranjena obstoječa drevesa;
na parkirnih površinah v PE4 je treba na parkirnih nizih drevesa razporediti tako, da je
na vsaka 4 parkirna mesta zasajeno vsaj eno drevo;
ob poteh je treba urediti prostor za počitek;
višinske razlike terena morajo biti premoščene z ozelenjenimi brežinami in opornimi
zidovi z višino do največ 0,50 m. Oporni zidovi morajo biti oblikovani kot prostor za
počitek.

10.10 USMERITVE GLEDE POSEGOV NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH
Na vseh obstoječih objektih v območju OPPN so dopustne odstranitve in vzdrževalna dela.
10.11 OBJEKTI, PREDVIDENI ZA ODSTRANITEV
Na ožjem preučevanem območju je predvidena odstranitev naslednjih obstoječih objektov:
·
·

brunarice Smučarsko skakalnega kluba Logatec v PE1,
brunarice pod smučiščem Sekirica v PE3.

10.12 NAČRT PARCELACIJE
Območje je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
1. Prostorski enoti PE1:
-

-

PE1/1: parcele, namenjene gradnji večnamenske nordijske stavbe in parkirišča ob
večnamenski nordijski stavbi, ki obsega zemljišča s številkami 242, 1874 in 244, vse
v katastrski občini Gornji Logatec.
PE1/2: parcele, namenjene gradnji in obnovi otroških smučarskih skakalnic, ki
obsegajo zemljišča s številkami 239/5, 242, 1847, 1300, 1299, 244, 243, 246 in 1286,
katastrskih občinah Gornji Logatec in Blekova vas.
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-

-

PE1/3: parcele, namenjene gradnji in obnovi mladinske in srednje skakalnice, ki
obsegajo zemljišča s številkami 239/1, 239/5, 239/2, 240, 242, 1847, 243, 244 in
254/2, vse v katastrski občini Gornji Logatec.
PE1/3: parcele, namenjene gradnji sedežnice, ki obsegajo zemljišča s številkami 1847,
242 in 239/5, vse v katastrski občini Gornji Logatec.
PE1/4: parcele, namenjene parkirišču ob večnamenski nordijski, ki obsegajo zemljišča
s številkami 242, 1300 in 1847, v katastrskih občinah Gornji Logatec in Blekova vas.

2. Prostorska enota PE2:
-

-

PE2/1: parcele, namenjene izgradnji smučarsko tekaškega stadiona, ki obsegajo
zemljišča s številkami 1286, 1288 in 1293 ter so del katastrskih občin Gornji Logatec
in Blekova vas.
PE2/2: parcele, namenjen izgradnji protipoplavnega nasipa, ki obsegajo zemljišča s
številkami 1848/2, 246, 1848/3, 247/2, 1660/17, 1286, 1288, 1293 in 1660/3, v
katastrskih občinah Gornji Logatec in Blekova vas.

3. Prostorska enota PE3:
-

-

PE3/1: parcele, namenjene smučišču Sekirica, ki obsegajo zemljišča s številkami,
239/1, 1338, 1340/1, 1354, 1363/1, 1367, 239/5, 1336, 1341/1, 1361/1, 1365, 1372/1,
1301, 1356, 1355, 1360/1, 1361/2, 1363/2, 1366, 1390/1, 1338, 1358/1, 1357/2, 1353,
1357/1, 1358/2, 1360/2, 1300, 1363/3, 1389/1, 1369 in 1370, v katastrskih občinah
Gornji Logatec in Blekova vas.
PE3/2: parcele, namenjene izgradnji manjše brunarice pod smučiščem Sekirica, ki
obsegajo zemljišča s številkami 1361/2, ki se nahaja v katastrski občini Blekova vas.
PE3/3: parcele, namenjene posodobitvi vlečnice na Sekirico, ki obsegajo dele zemljišč
s številkami 1361/1, 1360/2, 1363/1, 1363/3, 1366, 239/5, 239/1, v katastrskih občinah
Gornji Logatec in Blekova vas.

4. Prostorska enota PE4:
-

PE4/1: parcele, namenjene gradnji skupnega dovoza, ki obsegajo dele zemljišč s
številkami 1297, 1290/1, 1299, 1300, vse v katastrski občini Blekova vas.
PE4/2: parcele, namenjene novim parkirnim površinam, ki obsegajo zemljišča s
številkami 242, 1847, 1300, v katastrski občini Gornji Logatec in Blekova vas.

10.13 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
Posegi, ki so dopustni na obstoječih objektih, ureditev javnih površin ter ureditev prometne in
komunalne infrastrukture v preučevanem območju se lahko izvajajo v posameznih ločenih
fazah.
Gradnja športnih objektov se lahko izvaja v 2 fazah:
- Faza A: gradnja in obnova smučarskih skakalnic in tekaškega stadiona s pripadajočimi
ureditvami na parcelah v PE1 in PE2.
- Faza B: gradnja in obnova brunarice in vlečnice na Sekirico v PE3, gradnja sedežnice in
večnamenske nordijske stavbe v PE1, gradnja nove srednje velike skakalnice, ter gradnja
skupnega dovoza in novih parkirnih površin v PE4.
Smučarske skakalnice se lahko gradijo v dveh etapah. V prvi etapi se lahko obnovi in
posodobi obstoječe smučarske skakalnice, vključno s plastificiranjem 50 m skakalnice. V
drugi etapi pa se zgradi novo 90 m skakalnico.
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10.14 REŠITVE IN UKREPI
10.14.1Celostno ohranjanje naravne dediščine
Na območju se nahaja naravna vrednota lipa pod Sekirico. Posegi, ki bi razvrednotili,
poškodovali ali uničili naravno dediščino, niso dovoljeni. Za posege v območje naravne
dediščine, je potrebno pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo naravne
dediščine. Na območju je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Če predhodne
arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je treba
pristojnemu zavodu za varstvo kulturne dediščine zaradi varstva arheoloških ostalin skladno s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer potekajo
zemeljska dela, in opraviti strokovni nadzor nad posegi.
Na območju naravnih vrednot se posegi in dejavnosti lahko izvajajo le v primeru, da ni drugih
prostorskih ali tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se
naravna vrednota ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del
narave spoznan za naravno vrednoto. Na teh lokacijah se praviloma ohranja obstoječa raba,
možna pa je tudi takšna sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira
njenega varstva. Je pa možno naravno vrednoto in neposredno okolico po predpisanem
postopku urediti za obisk javnosti z izdelavo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj,
tabel z informacijami, opozorili in podobno. Vrednote, razvrščene po pomenu na vrednote
državnega in lokalnega pomena, lahko nato država ali lokalna skupnost dodatno varuje z
ukrepi varstva, ki jih opredeljuje Zakon o ohranjanju narave (ARSO, 2014).
10.14.2Varstvo voda
86. člen Zakona o vodah navaja:
· za poplavno območje se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda
zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča;
· na ožjem poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
85. člen navaja pogoje za posege na ogroženem območju
· na ogroženem območju je pri izvajanju dejavnosti ali poseganju v prostor treba
upoštevati določbe tega zakona;
· pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganje v prostor na ogroženem
območju predpiše vlada, ob upoštevanju določb drugih členov, podrobneje pa se
določijo v vodnem soglasju (Zakon o vodah, 2002).
Na območju NC zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje
vodnega zemljišča, oziroma zunaj območja naselja najmanj 40 metrov od meje vodnega
zemljišča. Ohranjati je potrebno retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo
ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega
poplavnih oziroma retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi
teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujejo vodni režimi
in stanje voda. Poplavne površine se ohrani neposeljene in se v ta zemljišča ne posega z
nasipavanjem, ki bi zmanjševalo razlivno polje visokih vod in hkrati dvigovalo koto visokih
voda. V primeru poselitve teh zemljišč se jih naj nadomesti z drugimi zemljišči, kjer bi se
voda akumulirala ob visokih vodah. Načrtovan je tudi visokovodni nasip vzdolž brežine in
struge Logaščice. Višek poplavne vode, ki se bo zadržala za nasipom, bo zaradi nižjega terena
v zaledju nasipa lahko odtekel proti jugu na Tončevo ravan, kjer so opuščeni požiralniki. V
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območju, kjer je predvidena gradnja zadrževalnika, vključno z območjem zadrževanja voda,
niso dovoljeni drugi posegi v prostor. V preteklosti je Črni potok že tekel na to območje,
skoraj vsako leto pa se pokaže, da to ni bila ustrezna rešitev, saj preveč vode priteče do
požiralnika Jačka in poplavlja okoliške stanovanjske objekte (Občinski prostorski načrt,
2012).
Pred uporabo območja (zazidavo, kmetijske površine) je priporočljivo izvesti študijo ocene
poplavne ogroženosti in izvesti morebitne potrebne ukrepe (gradbeni, tehnični ipd.). V
primeru, da se gradijo objekti pod nivojem tal se priporoča, da se v teh prostorih ne nahajajo
prostori za bivanje, izvajanje poslovne dejavnosti (delavnice) ali skladiščenje surovin ter
izdelkov (ARSO, 2014) .
Možnih ukrepov za zmanjšano tveganje poplav je več, vse od poglobitve struge, gradnja
nasipov, pa do protipoplavne gradnje. Bližina same reke pa nima samo negativnih vplivov. Z
vidika NC in samega umetnega zasneževanja v zimskem času, je to velika prednost. V
območju je tudi manjše jezero oziroma lokev, ki bi omogočila vzpostavitev zasneževalnega
sistema ožjega obravnavanega območja. To je pomemben dejavnik pri zagotavljanju
vsakoletnega obratovanja NC, ter za pridobitev mesta na koledarju tekmovanj višjega ranga,
sploh, če vemo, da je danes trend segrevanja ozračja.
Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da ni
onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Vsi vodotoki in stoječe vode imajo 5
metrski pas priobalnega zemljišča. V območju priobalnega zemljišča je prepovedano graditi
kakršne koli objekte, ograje, naprave, ki bi preprečevali dostop do vode. Prepovedano je
odstranjevanje obvodne vegetacije. Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali
začasno vplivala na vodni režim ali stanje vode, se lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja. Skladno s predpisom, ki ureja voda, je treba pridobiti vodno soglasje ali vodno
dovoljenje za smučarsko tekaški stadion, saj se nahaja na poplavnem območju. Tudi za
novozgrajeni protipoplavni nasip ter za potrebe za izvajanje umetnega zasneževanja je
potrebno vodno dovoljenje (Občinski prostorski načrt, 2012).
V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih
tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba
odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, uporaba padavinske vode za
sanitarno vodo ali zalivanje zelenic …). Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje skladno s predpisi
s področja voda. Tukaj je potrebno upoštevati predvsem sistem umetnega zasneževanja.
10.14.3Svetlobno onesnaženje
Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali
oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko
odbijale proti nebu
10.14.4Varstvo tal
Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja
varstva tal. Pri načrtovanju tekaških prog je potrebno v največji meri ohranjati reliefne oblike
ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja, oziroma obnovi njihova
plodnost, in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo. Tudi pri izgradnji ostalih objektov je
potrebno gradnjo prilagoditi karseda reliefnim oblikam.
10.14.5Varstvo gozdov
Pri izgradnji nove skakalnice in načrtovanju tekaških prog je za posege v gozd ali gozdni
prostor potrebno pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe.
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10.14.6Potresna nevarnost
Obravnavana lokacija se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VIII. Pospešek tal (g) s
povratno dobo 475 let je 0,2. Pri projektiranju stavb in drugih objektov je treba predvideti
ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje.
10.14.7Ukrepi za varstvo pred požarom
Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti je treba:
- zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj s treh strani objekta ali naprave (minimalni radij
11,5 metra, širina utrjenih poti 3,5 metra, ob objektih 5,0 metra),
- zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo omogočena vožnja
interventnega vozila (vsaj 3,5 metra širina ter osni pritisk do 10 t.),
- zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega, oziroma predvidenega
hidrantnega omrežja,
- zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno
evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi,
izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji stavb, za katere je obvezna izdelava študije
požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti
požarno soglasje k projektnim rešitvam. Intervencijske poti in površine so omogočena po
dosedanjem priključku na Tržaško cesto, ter bodo dograjene vse do novonastalih objektov.
10.14.8Erozijska in plazovita območja
Večino PE1 je na območju verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, saj so tu prisotni veliki
nakloni pobočji. Zato je za vse posege na tej lokaciji potrebno pridobiti mnenje pristojne
organizacije s področja geomehanike.
10.15 POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO
10.15.1Prometno urejanje
Vse prometne površine morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska.
Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine,
parkirni prostori in druge površine, morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo biti grajene
brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja. Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo
imeti zagotovljen dostop ali priključek na javno cesto. Minimalna širina dovoza z javne ceste
za manj zahtevne objekte je 3,5 metra, za zahtevne objekte pa 5 metrov. Priključki ne smejo
ovirati prometa, morajo se priključiti na državno cesto na podlagi soglasja in pogojev
državnega organa, pristojnega za promet. Parkirišče mora biti urejeno tako, da se vozila čelno
vključujejo na javno cesto.
Območje OPPN je dostopno po priključku na Tržaško cesto, ki poteka do Zavoda za vzgojo in
izobraževanje Logatec. Do same brunarice pri skakalnicah pa vodi tudi makadamska cesta, ki
se priključi na Cesto talcev. Zaradi manjših posegov v prostor ter že asfaltirane ceste, bo
dovoz do preučevanega območja potekal delno po priključku na Tržaško cesto, nato pa preko
novozgrajenega mostu do samih objektov.
Za potrebe večnamenske nordijske stavbe je treba zagotoviti parkirišča po naslednjem
normativu: 1 parkirno mesto na 250 m2 BTP objekta, od tega najmanj 80 % parkirnih mest za
obiskovalce, ter ne manj kot 2 parkirni mesti za avtobuse. V času večjega obiska bodo
dodatne parkirne kapacitete zagotovljene ob Cesti talcev, kjer je v OPN predvideno območje
drugih centralni dejavnosti, z novimi površinami za mirujoč promet.
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10.15.2Splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
- obvezna priključitev načrtovanih objektov na obstoječe in predvideno vodovodno omrežje
lokalnega vodovodnega sistema, kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega
sistema in na zgrajeno elektroenergetsko omrežje;
- vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma
površinah v javni rabi, tako da je omogočeno njihovo vzdrževanje;
- kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti
izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem
zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
- upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in
naprav;
- obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in
povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi;
- vsa križanja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika,
telekomunikacije in ostalo) z vodotokom morajo biti v projektni dokumentaciji jasno
označena in opisana. Projekt mora vsebovati: - opis križanja (nadzemno, v samonosni
konstrukciji, v mostni konstrukciji, s propustom, ... ), - pregledno situacijo z vrisanim
križanjem z vodotokom v merilu 1: 5000, - zunanjo ureditev na pregledni situaciji, iz
katere bo razvidna pozicija objektov (vodohran, čistilna naprava ... ), ureditev okolice in
vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura, - natančen prikaz komunalne
infrastrukture glede na strugo vodotoka (prikaz v situaciji, ki mora biti odraz dejanskega
stanja v naravi oz. predvidenega projektiranega stanja na odseku vodotoka, ki se ureja), geodetski posnetek struge vodotoka v območju križanja z vrisano komunalno
infrastrukturo v ustreznem merilu (M 1: 500, 250, ... ) z označenimi predvidenimi trasami,
- prečni profil vodotoka na območju križanja z vrisano komunalno infrastrukturo v
ustreznem merilu, - detajl zavarovanja struge v območju križanja, - detajl izvedbe del v
primeru približevanja komunalne infrastrukture vodotoku.
10.15.3Vodovod
Preko območja OPPN poteka vodovod, ki je speljan čez Logaško polje, mimo Lokve ter nato
ob Logaščici mimo brunarice pod smučiščem Sekirica do Ceste talcev. Iz tega vodovoda je do
neposredne bližine smučarskih skakalnic speljan sekundarni vod. Objekti v območju OPPN se
morajo priključiti na obstoječe vodovodno omrežje. Pred priključitvijo na javno vodovodno
omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev objektov
in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
10.15.4Kanalizacija
V bližini obravnavanega območju je obstoječe kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu za
odvod komunalne odpadne in padavinske vode. Ta poteka vzporedno s Tržaško cesto.
Odpadne in padavinske vode iz večnamenske nordijske stavbe je potrebno priključiti na
obstoječ kanal kanalizacije. Za objekte na območjih, kjer ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja se komunalna odpadna voda, ki nastaja v njih, čisti v skupni mali
komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju komunalne odpadne vode in je
v lasti ter v upravljanju lastnikov stavb. Odvod odpadnih voda se mora izvesti v ločenem
sistemu na način, da padavinske vode ponikajo v največji meri na mestih njihovega nastanka.
Za možnost ponikanja je potrebno pridobiti geomehansko poročilo. Odvajanje meteornih vod
naj bo tako, da se vode zadržujejo na površini, uporabi naj se deževne bazene za zadrževanje
padavinskih vod, omogoča ponikanje padavinske vode na površini ali v podzemlju za vse
objekte in zmanjša naj se odtok iz utrjenih površin z uporabo vodo prepustnih materialov Na
parceli je treba pred priključitvijo na javni kanal predvideti zadrževanje padavinske vode. Ta
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se lahko zgradi skladno s fazo izgradnje dovoza do objekta. Pred priključitvijo na javno
kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje, za
priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Pred uporabo je treba preveriti
vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.
10.15.5Plinovod
Varovalni pas plinovodnega omrežja namenjenega za prenos zemeljskega plina je zemljiški
pas, ki v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi, varnostni pas
plinovodnega omrežja namenjenega za distribucijo zemeljskega plina, pa je zemljiški pas, ki v
širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V varovalnem pasu
plinovodnega omrežja se smejo graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki
bi lahko vplivala na varnost obratovanja omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni
oddaljenosti od plinovodov in objektov tega omrežja glede na njihovo vrsto in namen.
Pogoje za načrtovane posege v območju varovalnega pasu predpiše minister, pristojen za
energijo. V primerih, kadar je načrtovana gradnja objektov ali postavljanje naprav tehnično
izvedljiva le na oddaljenosti manjši od predpisane, odloči o dovolitvi načrtovanega posega v
varovalni pas minister, pristojen za energijo, z določitvijo posebnih varnostnih ukrepov in ob
predhodnem mnenju sistemskega operaterja plinovoda. NC s svojimi objekti spada v
kategorijo posebni objekti 2. kategorije za katero velja:
· varnostni odmik objektov je minimalno 5 m od osi plinovoda pri plinovodih do
vključno dimenzije 900 mm;
· varnostni odmik objektov je minimalno 10 m od osi plinovoda pri plinovodih večjih
dimenzije od 900 mm.
Na območju Sekirice imamo plinovode dimenzij do vključno 500 mm, kar pomeni, da mora
biti varnostni odmik minimalno 5 m (Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega
zakona, 2008). Za vsak poseg v elektroenergetski koridor obstoječega in predvidenih
prenosnih daljnovodov je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oz. elaborat
križanja, ter pridobiti pisno soglasje ELES-a (Občinski prostorski načrt Logatec, 2012).
Večnamenska nordijska stavba na območju OPPN mora biti priključena na sistem
zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100
mbar, in sicer za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, kuho in tehnologijo,
razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije.
Glavni distribucijski plinovod, preko katerega je predvidena oskrba stavbe na območju OPPN,
poteka preko samega območja, in sicer gre mimo Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec,
kjer prečka Logaščico ter se v neposredni bližini smučarskih skakalnic nadaljuje proti
Kalcam. Za priključitev stavbe na sistem zemeljskega plina je treba od obstoječega glavnega
plinovoda izvesti priključni plinovod. Priključni plinovod je treba zaključiti z glavno plinsko
zaporno pipo v omarici na fasadi stavbe. Glavne zaporne pipe morajo biti vedno dostopne. Za
poseganja v nadzorovane, oziroma varnostne pasove plinovodov, se mora pridobiti pogoje in
soglasja sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. V varstvenem pasu
vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom
sistemskega operaterja.
10.15.6Elektroenergetsko omrežje
V preteklosti širina varovalnih pasov elektroenergetskih vodov, ki so bili vrisani v prostorskih
aktih občin, ni bila neposredno navedena, temveč je bila projektantsko določena na podlagi
predpisov za graditev daljnovodov. S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona leta 2008 so bile določene širine varovalnih pasov elektroenergetskih
omrežij. Omejitve za posege drugih v varovalne pasove predpiše minister pristojen za
energijo. Na podlagi tega določila je bil sprejet obravnavani pravilnik, ki opredeljuje
poseganje drugih v varovalne pasove. Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški
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pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in
naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih
in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu
nadzemnega elektroenergetskega omrežja poteka od osi elektroenergetskega voda oziroma od
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša za nadzemni več sistemski
daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV , 40 m.
Pri podzemnih vodih, napetosti do 20 kV, znaša minimalni odmik 1m (Zakona o spremembah
in dopolnitvah Energetskega zakona, 2008).
Na območju OPPN je do vrha Sekirice speljan podzemni srednje napetostni kabelski vod z
0,4kV, ki zadovoljuje predvsem potrebe antene in nekdanje vlečnice. V neposredni bližini
preko Logaškega polja pa poteka tudi prosto zračni daljnovod z napetostjo 20kV. Za potrebe
večnamenske nordijske stavbe, osvetljave objektov, tekaškega stadiona in sedežnice je bolj
primeren 20kV vod. Za oskrbo objektov je potrebna nova transformatorska postaja navezana
na obstoječe elektroenergetsko omrežje. Od transformatorske postaje do objektov v območju
OPPN je potrebno speljati srednje napetostno omrežje. Lokacije transformatorskih postaj in
priključnih omaric morajo biti vedno dostopne. Za vsako graditev objekta v koridorjih
obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje ELES-a.
10.15.7Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Od Tržaške ceste pa do vrha Sekirice je speljan distribucijski elektroenergetski vod za potrebe
telekomunikacije. To obstoječe omrežje je treba dograditi, ter v času gradnje ustrezno zaščititi
in po potrebi prestaviti. Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora
biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih
območij poselitve je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov. Pri načrtovanju objektov in
naprav omrežja telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in
elektromagnetnega sevanja. V kabelsko kanalizacijo je treba od priključnih mest do objekta
uvleči naročniške kable po konfiguraciji in vrsti kablov, kot ju določijo izbrani operaterji.
10.15.8Razsvetljava
Na območju PE1 in PE2 je predvidena razsvetljava športnih objektov z namenom, da se lahko
ti izkoriščajo tudi v večernih delih dneva. To bo koristno predvsem v zimskem času, ko so
dnevi zelo kratki. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske
učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Na celotnem območju je treba izdelati
ustrezno kabelsko kanalizacijo. Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih
površinah v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.
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10.16 POTEK IN USMERITVE ZA PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN
Večji posegi v prostor so pogosto odvisni od uspešnosti oziroma učinkovitosti pridobivanja
potrebnih zemljišč. Postopek pridobivanja ali omejitve lastninske pravice na nepremičninah v
javno korist v Sloveniji praviloma poteka v več stopnjah. V prvi fazi poskuša upravičenec
(država ali lokalna skupnost) pridobiti nepremičnino, za katero je izkazana javna korist
pridobitve, in je torej že sprejet prostorski načrt, oz. javna korist izvira iz zakonov, na podlagi
sporazumne sklenitve kupno – prodajne pogodbe za določeno odškodnino. Če ni mogoče
doseči sporazumne rešitve in ni na voljo alternativnih nepremičnin, sledi postopek razlastitve
(Ferlan in sod., 2009).
Slika 28: Prikaz dejavnosti izvajalca odkupa pri pridobivanju nepremičnin v javno korist

Vir: Ferlan in sod., 2009.
Za razlastitev mora biti izkazana javna korist, ki je tudi namen razlastitve. Javna korist je
izkazana v primerih, ko je razlastitev predvidena za namene gradnje objektov oziroma
zemljišč, ki so namenjena gospodarski javni infrastrukturi, obrambi države, državnim
rezervam, varnosti državljanov ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg tega je
javna korist izkazana, ko gre za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe
izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja
ter socialnega varstva, razlastitev pa je mogoča tudi v primerih gradnje socialnih in
neprofitnih stanovanj. Pred tem je država seveda lastniku dolžna poslati ponudbo za odkup, na
katero lahko lastnik nepremičnine odgovori s svojim predlogom, temu pa običajno sledijo
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krajša ali daljša pogajanja. Če so neuspešna, ima država pravico pričeti s postopkom za
razlastitev. O razlastitvi odloča sodišče, lastnik nepremičnine pa v tem primeru dobi
odškodnino v višini, ki jo določi uradni cenilec. Izplačilo odškodnine je možno v denarju ali
pa v naravi (Ferlan in sod., 2009).
Nepremičnine, kjer bi bile izključne lastninske pravice v lasti NC oziroma občine, in na
katerih so in bi se še dogradili infrastrukturni objekti in naprave, predstavlja ožje preučevano
območje. Pred pridobitvijo zemljišč se na tem območju naredi pripravljalna dela, ki zajemajo:
raziskava zemljišč, določitev meje ožjega območja, parcelacijo zemljišč in cenitev
nepremičnin. Zakonsko podlago za pridobivanje stvarnega nepremičnega premoženja občine
predstavlja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v
nadaljevanju ZSPDSLS), ki je bil objavljen leta 2010. Pridobivanje nepremičnega premoženja
se po določbi 3. člena ZSPDSLS uvršča med ravnanje s stvarnim premoženjem. Pridobivanje
stvarnega premoženja države in samoupravne lokalne skupnosti pomeni vsak prenos
lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na državo, samoupravno lokalno
skupnost ali drugo osebo javnega prava. Za pridobivanje nepremičnega stvarnega premoženja
lokalne skupnosti mora svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog organa, pristojnega
za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, sprejeti načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja. Tudi Uredba v 1. odstavku 5. člena določa, da je odplačni način
pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev
mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Uredba pa v 4. odstavku 15. člena omogoča, da se letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne
skupnosti lahko med letom dopolnjujeta (ZSPDSLS, 2010). Če meje zemljiških parcel niso
urejene, se urejajo po postopku ureditve meje in evidentiranja v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje mej. To določa Zakon o evidentiranju nepremičnin. Sledi mejna obravnava, na
kateri geodet izmeri meje in na katero so povabljeni vsi lastniki zemljiških parcel. Nato se
ureditev mej prikaže v elaboratu kot predlagano mejo po podatkih zemljiškega katastra. Ko so
izpolnjeni vsi pogoji za evidentiranje mej se taka meja vpiše v zemljiški kataster, kot urejena
meja. Po končane postopku se lahko izvede parcelacija, nato pa še kupo – prodajna pogodba
ali razlastitev, odvisno od sporazumnih rešitev med lastnikom in kupcem (Zakon o NC
Planica, 2010).
Na širšem območju NC, kjer bodo speljane tekaške proge, se omeji lastninska pravica lastnika
zemljišča, in sicer s stvarno služnostjo uporabe zemljišča za smučarski tek, v času, ko je z
letnim delavnim načrtom predpisana njegova aktivnost. Služnost v javno korist se naredi po
enakem postopku, kot se pripravlja razlastitev zemljišč. Prav tako lastniki zemljišč dobijo
odškodnino, če je lastnikom nepremičnin na zemljiščih povzročena škoda zaradi izvajanja
posegov v prostor. Služnost je omejena stvarna pravica, ki omogoča imetniku upravičeno
uporabo ali uživanje tuje stvari (Ferlan in sod., 2009).
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11 SKLEP
V Sloveniji primanjkuje sistemsko urejenih zimskih športnih centrov, ki bi omogočali
rekreacijo, predvsem pa treniranje vrhunskega športa. Trenutno stanje na državni ravni kaže,
da imamo le en pravi NC, to je NC Planica. Ostali centri ponujajo le eno izmed nordijskih
panog in s posameznimi izjemami (Mostec, Medvode) ne ležijo v Osrednjeslovenski
statistični regiji. Tradicija nordijskih športov v Logatcu z že obstoječimi objekti nakazuje
območje, kjer bi bila možna izgradnja nordijskega centra. Z izgradnjo in uresničitvijo vizije
centra Sekirica bi pridobili pomembno regionalno športno središče, ki bi ponujal raznovrstne
športne dejavnosti za rekreacijo in treniranje vrhunskega športa. Pretežno travnato območje z
gozdom na vzpetem svetu med urbaniziranimi površinami Logatca, ki ima pomembno
stičiščno funkcijo, daje preučevanemu območju dobro strateško lego.
Vsi omenjeni dejavniki potrjujejo hipotezo 1: glede na majhno število obstoječih nordijskih
centrov v Sloveniji bi bila potrebna izgradnja le tega v Osrednjeslovenski statistični regiji, ter
hkrati nakazujejo lokacijo za njegovo uresničitev.
Razgiban relief pri načrtovanju NC Sekirica vsekakor predstavlja prednost, saj omogoča
izgradnjo z manjšimi posegi v prostor. To pa popolnoma ne drži za podnebne značilnosti.
Povprečno 18 dni s primerno snežno odejo (30 cm) je razmeroma malo, vendar s 94 hladnimi
dnevi in s topoklimo preučevanega območja, ki znižuje zimske temperature, omogoča
zagotavljanje primerne umetne snežne podlage. Z vzpostavitvijo sistema umetnega
zasneževanja bi se zmanjšala odvisnost od snežnih vremenskih razmer, hkrati pa bi NC sledil
modernim trendom. Slednjega je mogoče vzpostaviti z bližino in zadostno količino vode, kar
na preučevanem območju predstavlja vodotok Logaščica. Lega v območju redkih poplav
dodatno otežuje izgradnjo NC, zato bi bilo potrebno na teh zemljiščih prilagoditi gradnjo. Kot
relativno omejujoč dejavnik lahko izpostavimo lego območja v Naturi 2000, ker je potrebno
za gradnjo objektov pridobiti naravovarstveno soglasje in izvesti presojo sprejemljivosti
posegov. Pedološke in vegetacijske značilnosti območja so za izgradnjo NC ugodne, saj gre
za pretežno travnato površje primerno za ekstenzivno kmetijstvo. Vse omenjene dejavnike
lahko opredelimo kot razmeroma ugodne s posameznimi omejitvami. S tega vidika hipotezo
3: naravnogeografske značilnosti preučevanega območja so neugodne za izgradnjo
nordijskega centra Sekirica, ne moremo potrditi, saj lahko izgradnjo NC prilagodimo vsem
omejujočim dejavnikom.
Prevladujoča raba zemljišč s trajnimi travniki in vmesnimi njivami omogoča izdelavo proge
že pri manjši višini snežne odeje. Načrtovanje posameznih odsekov proge po že obstoječih
gozdnih cestah, bi zmanjšalo posege v prostor in sledilo načelom Nature 2000 in trajnostnega
razvoja. Prav tako je infrastrukturna opremljenost zemljišč dobra, ker je potrebna za izgradnji
NC le priključitev nanjo. Tudi že obstoječa športna infrastruktura nakazujejo možno izrabo
prostora v celovito športno središče s tradicijo nordijskih športov, hkrati pa bi znižali stroške
začetne investicije. Oviro, ki ne ogroža izgradnje ampak predstavlja samo dolgotrajen
postopek pridobitve, je velika razdrobljenost zemljišč in lastništva ožjega preučevanega
območja NC. Z interesom po izgradnji tovrstnega centra bi vsekakor lahko postale last občine
oz. upravljalca. Namenska raba v OPN za del preučevanega območja ni ustrezna. Ta se lahko
spremeni v postopku izdelave OPN, s kasnejšo regionalno oz državno politiko, ali pa je
investitor dolžan plačati odškodnino, ki je odvisna od bonitetne ocene zemljišča. V občini
Logatec je OPN že sprejet, tako da se lahko namenska raba za ta zemljišča spremeni skladno s
strateškim delom OPN ob plačilu odškodnine, ali pa postane projekt načrtovan z regionalno
oz. državno politiko.
Naštete družbenogeografske značilnosti so ugodne ob predpostavki, da ne bi bilo večjih
zapletov pri pridobitvi zemljišč in spremembi namenske rabe za del ožjega preučevanega
območja, s tem pa delno potrjujejo hipotezo 4: družbenogeografske značilnosti in
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opremljenost zemljišč preučevanega območja so ugodne za izgradnjo nordijskega centra
Sekirica.
Predlog ureditve NC Sekirica prikazuje območja namenjena potrebam NC. Veliko posegov v
prostor bi bilo skladno z oblikovanostjo reliefa in njegovo rabo. Tako so prikazane možnosti
izrabe gozdnih cest z minimalnimi posegi v namen tekaških prog. Tudi sam tekaški stadion je
lociran na površinah, ki so na poplavnem območju in so namenjene ekstenzivnem kmetijstvu.
Prav tako je na teh zemljiščih locirana večina ostalih pripadajoči objekti (dovozne poti,
večnamenska športna stavba) in nekateri izmed njih nadomeščajo že obstoječe objekte. V
primeru izgradnje 90 m skakalnice bi bil potreben izsek manjšega dela gozdnih površin ob že
stoječi 50 m skakalnici, ki niso varovalnega pomena ter ni pričakovati bistveno negativnih
vplivov na funkcije gozda. Tako lahko ovržemo hipotezo 2: izgradnja nordijskega centra
Sekirica bi pomenila degradacijo pomembnih kmetijskih in gozdnih površin.
Predlog ureditve NC Sekirica nakazuje vmesno različico med trajnostnim in okolju prijaznim
razvojem ter potrebi po tovrstnem centru. Tako izkorišča naravnogeografski in
družbenogeografski potencial območja z minimalnimi posegi v prostor. Za omogočanje
mednarodnih tekmovanj pa so potrebni tudi večji posegi v manj kvalitetna kmetijska
zemljišča. Sam predlog temelji na viziji NC Sekirica ob predpostavki, da bi šlo za projekt
državnega pomena. Veliko vlogo pri njegovi uresničitvi ima sama občina, ki lahko z
interesom po spremembi namenske rabe za del preučevanega območja in z pridobitvijo
zemljišč naredi prvi korak k njegovemu uresničenju, vendar pa bi za ta projekt potrebovali
tudi interes številnih drugih institucij.
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12 SUMMARY
There is lack of sistematically arraged winter sport and recreation facility centres in Slovenia
which would enable recreation and especially training of different competitive sports. The
current status on the national level shows that we have only one real nordic center, which is
Planica. Other centers offer just one of sport activities or are situated out of central Slovenia
(with the exeptions of Mostec and Medvode).
The tradition of Nordic sports in Logatec with existing structures indicate the area where it
would be possible to build a Nordic center. The construction and implementation of the
Sekirica center vision, we would gain an important regional sports center. Sekirica center
would offer a variety of recreation activities and training of professional sport. Studied area
has great strategic position between urbanized areas of Logatec and mostly grassy surface
with forrest on ascending sides of the area.
All of these factors support the hypothesis 1: there is a necessary construction of Nordic
center according to the small number of existing ones in Central statistical region in Slovenia.
The situation also indicates its location for realization.
Design of NC Sekirica the undulating terrain certainly represents an advantage, because it
allows the construction of a minor nature in the area. This is absolutely not the case for
climate characteristics. Average of 18 days with proper snow (30 cm) is relatively low, but
with 94 cold days and topoclimate of the studied area, which decreases temperatures during
the winter, allowes the production of suitable artificial snow surface. By creating a system
with artificial snow to reduce dependence on snowy weather NC Sekirica will follow modern
trends. This can be established with the proximity and sufficient amount of water, which in
the study area is represented by stream Logaščica.
It would be necessary to adapt the construction in some parts of NC Sekirica because of the
position in the area of rare floods. As a relatively limiting factor may be exposed position in
the Natura 2000 area. It is necessary to obtain nature conservancy consensus and an
assessment of the acceptability of interventions for the construction of facilities. Soil and
vegetation characteristics of the area are favorable for the construction of NC, because it is
mostly grass surface suitable for extensive agriculture. All these factors can be defined as
relatively favorable with some individual limitations.
From this perspective we can not confirm hypothesis 3: natural geographic features are
unfavorable to build a Nordic center Sekirica, because you can build NC adapting to all
constraining factors.
The predominant use of the land under permanent meadows and intermediate fields capable of
producing piste already at lower altitudes of snow. Planning individual sections of the track
on existing forest roads is followed by reducing interventions in the area according to the
principle of Natura 2000 and sustainable development. Land infrastructure is good, so it is
necessary for the construction of the NC only to connect with it. Even the existing sports
infrastructure suggest possible use of space in a comprehensive sports center with tradition of
Nordic sports at the same time to reduce the cost of the initial investment. An obstacle which
does not endanger the construction but only represents a long process of acquisition is highly
fragmented land ownership in the studied area of NC . With interest after the construction of
such a center would certainly be the property of the municipality or contractor. Land use in
the OPN as part of the studied area is not appropriate. This may change in the manufacturing
process OPN , with subsequent regional or national policy. Otherwise the investor is obliged
to pay compensation which is dependent on the credit rating of the land. In the Municipality
of Logatec OPN has already been adopted. Consequently the intended use for this land can be
amended in accordance to the strategic work of OPN with the payment of compensation. In
other case it becomes a project designed with regional or state policy.
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Sociogeografical characteristics are favorable, assuming that there would be no major
complications in the acquisition and change of land use for the narrower part of the studied
area. Subsequently this characteristics are partially confirming hypothesis 4: sociogeografical
features and the equipment of the land in the studied area are favorable for the construction of
a Nordic Centre Sekirica.
Plan for a regulation of NC Sekirica shows the area for the needs of NC. Many spatial
interventions would be consistent with shape of terrain and its use. The possibilities of using
forest roads with minimal intervention for the purpose of cross-country trails are already
indicated. Running stadium is located in flooded areas and are intended to extensive
agriculture. It is also a location of most of the other associated facilities (access roads, multipurpose sports building) and some of them are even replacements of existing facilities. In the
case of a building 90 m jump just next to 50 m jump it would require a section of a small part
of forest land that are not preservative interest and is not expected to significantly negative
impacts on forest functions. So we can disproof the hypothesis 2: construction of a Nordic
Centre Sekirica would result in significant degradation of agricultural and forest land.
Plan for a regulation of NC Sekirica indicates an intermediate version between the
environmental and sustainable development, and the need for such center. Thus, exploiting
natural and social potential of the area with minimal intervention. In order to facilitate
international competitions are also needed major interventions in the less quality farmland.
The plan itself is based on the vision NC Sekirica with the assumption that it would be a
project of national importance. A large role in its realization has its own municipality. It may
have influence on the change of land use in some parts of the studied area and the acquisition
of land makes. Municipality of Logatec can make the first step towards its realization of this
project with the interest and collaboration of many other institutions.
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