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Natura 2000 v 
Evropski Uniji 
 
 
 
 
Vir: Evropska Komisija (Natura 2000 viewer) 



Slovenska Natura 2000 

Za ohranjanje 292 evropsko pomembnih 
vrst in habitatnih tipov 

37 % celotnega ozemlja RS (vključno z 
morskim) 
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Pravna podlaga EU za določitev 
varstvenih ciljev in ukrepov 

•DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 

Z Direktivo je predpisano kaj mora za zagotavljanja preživetja in 
razmnoževanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 
narediti država (6. člen): 

•     sprejeti ustrezne korake za preprečevanje slabšanja stanja vrst 
in habitatnih tipov po tej direktivi in po Direktivi o pticah; 

• določiti potrebne ohranitvene ukrepe. Ti ukrepi so po potrebi v 
načrtih upravljanja, pripravljenih posebej za ta območja ali so del 
drugih razvojnih (vključno s sektorskimi) načrtov. Ukrepi so lahko 
tudi ustrezni zakonski, upravni ali pogodbeni, za zagotavljanje 
ekoloških zahtev habitatnih tipov in vrst 
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Pravna podlaga – slovenska 
zakonodaja 

Zakon o ohranjanju narave 
Varstvo posebnih območij varstva in potencialnih ohranitvenih 
območij zajema varstvo ugodnega stanja rastlinskih in živalskih 
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Zagotavlja se z 
varstvenimi ukrepi za doseganje varstvenih ciljev. 

Varstveni ukrepi so ukrepi po ZON in ukrepi po drugih predpisih, 
ki lahko prispevajo k ohranitvi območij Natura, kamor se uvrščajo 
različne načrti trajnostnega gospodarjenja oziroma upravljanja 
naravnih dobrin, kakor tudi oblike varstva na podlagi pogodb.  
      



Postopek priprave in sprejema PUN 2014 do 
2020 

Nosilca akcij sta MKO in ZRSVN 

Projektni partnerji 

ZGS  KGZS  ZZRS  IzVRS 

 

Sodelovanje tudi s strokovnjaki (iz univerz, institutov, 
NVO) in upravljalci parkov. 

Leto in pol dela na pripravi stanja vrst in habitatnih 
tipov, ciljev in načrtovanih ukrepov. 



Postopek priprave in sprejema PUN 2014 do 
2020 

Elementi priprave: 

• Izkušnje iz FP 2007-13 in izvajanja OP Programa 
upravljanja območij Natura 2000 za 2007-13 

• 8. člen Direktive o habitatih – PAF 

• MKO pripravlja Programa upravljanja območij Natura 
2000 za 2014-20 (v okviru LIFE projekta “SI Natura 
2000 upravljanje”) 

• Na voljo na splošno manj sredstev 

 



Ključni cilj projekta “SI Natura 2000 upravljanje 
• Pripraviti in sprejeti Program upravljanja območij Natura 

2000 za 2014-2020. 
Nekateri drugi nadaljnji cilji: 
• integrirati ukrepe/rešitve iz Programa upravljanja območij Natura 

2000 v operativne programe za črpanje EU sredstev (kmetijske, 
strukturne in kohezijske, ribiške, LIFE); 

• komunicirati ukrepe za Naturo 2000 različnim deležnikom in ciljnim 
skupinam in dvigniti zavest o Naturi 2000; 

• skozi neposredno vključevanje ključnih deležnikov prispevati k 
razumevanju, da je Natura 2000 tudi dobra priložnost za trajnostni 
razvoj; 

• identificirati priložnosti območij Nature 2000 za lokalni in 
regionalni razvoj, delovna mesta in ekonomsko rast. 
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Vsebina operativnega programa 
Določa jo Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 

2000): 

1. podrobni varstveni cilji, ki se praviloma nanašajo na 
habitatni tip ali vrsto za vsako posamezno območje 
Natura 2000 na ravni ciljnega stanja v naravi. 

2. ukrepi za doseganje varstvenih ciljev 
• varstva narave 

• prilagojene rabe naravnih dobrin (gozdarstvo, lovstvo, ribištvo) 

• prilagojene kmetijske prakse 

• upravljanja voda 

•  drugi ukrepi 
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Vsebina operativnega programa 

3. kazalci 

4. ukrepi varstva in aktivnosti za zagotovitev 
 povezanosti evropskega ekološkega omrežja 

5. raziskovalne aktivnosti 
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Način vključevanja varstvenih ukrepov 
- izvedba 

- Ukrepi varstva narave v programe dela javnih 
zavodov in MKO; 

- Ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin v 
sektorske načrte (npr. GGN); 

- Ukrepi upravljanja voda v načrt upravljanja 
voda in program ukrepov (2015-2021); 

- Ukrepi prilagojene kmetijske rabe v ukrepe 
programa razvoja podeželja 2015-2020; 

- Ukrepi investicij in storitev (projektni) v druge 
OP za črpanje EU sredstev in finančne 
instrumente EU. 



Primer ukrepov za turizem in zeleno rast 
• Izgradnja oz. obnova turistične infrastrukture in 

infrastrukture za trajnostni promet za usmerjanje 
obiskovalcev in zmanjšan negativni vpliv obiskovanja 

• Zgledno in modelno naravovavarstveno upravljanje 
površin ob tej infrastrukturi 

• Razvoj novih turističnih produktov, ki temeljijo na 
ohranjenih območjih Nature 

• Programi za podporo dopolnilnim dejavnostim na 
kmetijam, trženju teh območij in podporo trajnostnim 
turističnim shemam 
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Kmetijske površine v Naturi 

Vrste kmetijske proizvodnje in obdelave zemljišč se na 
splošno usmerja s: 
• plačili, 
• sofinanciranjem strukturnih sprememb (investicij), 
• navzkrižno skladnostjo. 
V obdobju 2014-20 dodatni zelena komponenta prvega 
stebra s prepovedjo preoravanja. 
Za doseganje ciljev območij Natura 2000 so zlasti 
pomembni KOPOP ukrepi in ukrepi izobraževanja, 
prenosa znanja in sodelovanja v Programu razvoja 
podeželja. 



Vsebine Nature v kmetijstvu so v dveh večjih sklopih: 
 - zagotavljanje kasno košenih travnikov 
 - krajinskih elementov (mejice, terase, kali,…). 
Razlika med območji, kjer se je v preteklosti kmetijska 

raba pretežno: 

opuščala 
 

intenzivirala 
 



Pomen travnikov: 
• bistvo je kasna košnja, ki 

neposredno zagotavlja ustrezen 
življenjski prostor; 

• na območjih, kjer relief oz. podnebje 
onemogočata intenzifikacijo, k temu 
prispevajo že OMD plačila; 

• nadalje se obdelanost in kasna 
košnja dosegata preko KOPOP 
ukrepov; 

• za nekatera območja in vrste /HT se 
določi ciljne vrednosti (indikatorji v 
PRP). 

OMD plačila 

vsi splošni  
km. okoljski 

 ukrepi za travinje 

 
ciljni 

Natura 
KOPOP 
ukrepi 
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Kazalci in njihovo spremljanje 

Cilji in ukrepi so opredeljeni na merljiv način, kjer je bilo to 

glede na raven poznavanja mogoče. Kazalci so tako 

povezani z vrednostmi v samem cilju oz. ukrepu. 

Kazalci so dveh tipov in na to je vezan tudi monitoring: 

 - stanja vrst in habitatnih tipov 

- kazalci spremljanja izvajanja ukrepov (npr. obseg 

površin v določenem ukrepu, št. določenih ukrepov) 



Nadaljnji koraki sprejetja PUN 2000 v LIFE 
projektu 

 
Javna seznanitev in ciljne 
javne razprave, zbiranje 
pripomb 

Od junija do predvidoma začetka 
avgusta 2014 

Dopolnjen predlog PUN 2000 
posredovan v enomesečno 
javno seznanitev 

Od srede avgusta do srede 
septembra 2014 

Medresorsko usklajevanje Predvidoma september 2014 
(odvisno od poteka sprejema PRP 
in OP za kohezijo) 

Sprejem na Vladi Predvidoma konec oktobra 2014 
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 Več na: 
http://www.natura2000
.gov.si/index.php?id=21 

 

http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21

