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NATURA 2000 IN KMETIJSKA KRAJINA 

 
• gozdovi: 70% 
 
• kmetijska zemljišča: 23% 
 
• vode: 1% 
 
• infrastruktura: 2% 
 
• ostalo: 4% 
 

 
 

• morje: 5,89 km² (0,07%) 
Število SPA: 31 
Število pSCI&SCI &SAC: 323 
 
Natura 2000 pokriva 37,16%  površine države. 



STRATEGIJA EU ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST DO 
LETA 2020 

KROVNI CILJ EU ZA LETO 2020 
Zaustaviti izgubljanje biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih 
storitev in jih, kolikor je mogoče obnoviti. 
 
Za dosego krovnega cilja je podrobneje določenih 6 ključnih ciljev. 
 

CILJ 3: POVEČANJE PRISPEVKA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA K OHRANJANJU IN 
IZBOLJŠANJU BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
 
- Okrepitev neposrednih plačil za okoljske javne dobrine v skupni kmetijski politiki EU 
(nagrajevanje doseganja okoljskih javnih dobrin, izboljšanje in poenostavitev standardov 
za navzkrižno skladnost dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (GAEC) 
- Večja usmerjenost razvoja podeželja v ohranjanje biotske raznovrstnosti (ciljno 
opredeljeni cilji za biotsko raznovrstnost, vzpostavitev mehanizmov za spodbujanje 
sodelovanja s kmeti, da bi dosegli stalnost krajinskih značilnosti, zaščita genskih virov in 
varstvo biotske raznovrstnosti) 
 
 

CILJ 5: BOJ PROTI INVAZIVNIM VRSTAM 
 



PROGRAM UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 
2007-2013 

Program razvoja podeželja 2007-2013 (KOP ukrepi) 

1. Ekološko kmetovanje (EK) 
2. – 3. Planinska paša (s pastirjem) (PP/PPP) 
4. – 5. Košnja strmih travnikov (S35/S50) 
6. Košnja grbinastih travnikov (GRB) 
7. Travniški sadovnjaki (TSA) 
8. Sonaravna reja domačih živali (REJ) 
9. Ohranjanje ekstenzivnega travinja (ETA) 
10. Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB) 
11. Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET) 
12. Ohranjanje steljnikov (STE) 
13. Ohranjanje ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 

(VTR) 
 
14. Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov (EKP) 



PROGRAM UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 
2014-2020 

 

Število vrst in habitatnih tipov na katere ima prilagojena kmetijska praksa vpliv: 

 

 8 kvalifikacijskih habitatnih tipov (13% vseh HT) 

 

 40 kvalifikacijskih vrst (17% vseh vrst) 
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NEZNAN: 32% 
STABILEN: 5% 
POZITIVEN: 0% 
NEGATIVEN: 53% 
NIHAJOČ: 10% 

DIREKTIVA O HABITATIH DIREKTIVA O PTICAH 



PUN2000 –  
NAČRTOVANI UKREPI ZA PODROČJE KMETIJSTVA 

- PRENOS ZNANJA 
- SVETOVANJE 
 
 
 
 

- KOPOP UKREPI 
- PROJEKTI 
   

HORIZONTALNI UKREPI 

CILJNI UKREPI 

- NEPOSREDNA PLAČILA (Ozelenitev, Navzkrižna skladnost) 1. STEBER 

2. 
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PUN2000 –  
KMETIJSKO-OKOLJSKI IN PODNEBNI UKREPI 

GOSPODARJENJE Z 
NARAVOVARSTVENO 

POMEMBNIMI TRAVIŠČI 
 
 

- Košnja/paša (različni datumi) 
- Pridelava brez uporabe FFS 
- Gnojenje z organskimi gnojili v 
omejeni količini 
- Pridelava brez gnojil 
- Apnenje ni dovoljeno 
- Paša ni dovoljena 
- GERKi večji od 1ha: 5-10% sklenjen 
nepokošen pas na travniku 
- Košnja od enega roba travnika proti 
drugemu, ali od sredine travnika 
navzven 

OHRANJANJE KRAJINE 
 
 

- Ohranjanje mejic 
- Vzdrževanje trajnih travnikov na 
občutljivih območjih 
- Košnja strmih travnikov in spravilo 
(35-50%/50%) 
- Košnja grbinastih travnikov in 
spravilo 
- Kraški pašniki 
- Paša po čredinkah na planini 
- Prisotnost pastirja na planini 
- Ohranjanje visokodebelnih 
travniških sadovnjakov 
 

 



KOŠNJA /PAŠA NI DOVOLJENA PRED 30.6. 

PUN2000 –  
KMETIJSKO-OKOLJSKI IN PODNEBNI UKREPI 

Seznam vrst/HT: 
 barjanski okarček  

bičja trstnica 

črnočeli srakoper 

dristavični spreletavec 

Gorski ekstenzivno gojeni travniki 

gozdni postavnež  

grahasta tukalica 

hribski škrjanec 

hribski urh  

jadranska smrdljiva kukavica  

kobiličar 

koščični škratec  

kozica 

Loeselova grezovka  

mala tukalica 

marchesettijeva smetlika  

močvirski meček  

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

nižinski urh  

podhujka 

poljski škrjanec 
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh 
(Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) 
prepelica 
progasti gož 
raznolistna mačina 
rdečenogi martinec 
rjavi srakoper 
Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na 
karbonatih 
Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) 
smrdokavra 
sršenar 
travniška morska čebulica 
travniški postavnež  
veliki pupek  
veliki škurh 
velikonočnica 
vijeglavka 
Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus 
stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem 
pasu v celinskem delu Evrope) 
vrtni strnad 
Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) 



PUN2000 –  
KMETIJSKO-OKOLJSKI IN PODNEBNI UKREPI 

KOŠNJA /PAŠA NI DOVOLJENA MED 15.6. – 15.9.  
Seznam vrst/HT: 
- strašničin mravljiščar 
- temni mravljiščar 

KOŠNJA /PAŠA NI DOVOLJENA PRED 1.8.  
Seznam vrst/HT: 
- kosec 
- repaljščica 
- Loeselova grezovka 
- Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-
muljastih tleh (Molinion caeruleae) 
 



PUN2000 –  
KMETIJSKO-OKOLJSKI IN PODNEBNI UKREPI 

KOŠNJA /PAŠA NI DOVOLJENA PRED 25.8.  

Seznam vrst/HT: 
- barjanski okarček 
- bazična nizka barja 
- grahasta tukalica 
- koščični škratec 
- Lorkovićev rjavček 
- mala tukalica 
- močvirski cekinček 
- travniški postavnež 
 



PRIMER 
- 2 različni vrsti z istim datumom košnje 

30.6. 

30.6. 
30.6. 

PUN2000 –  
DOLOČANJE UPRAVLJAVSKIH CON 



PRIMER 
- 3 različne vrste s tremi različnimi datumi košnje 

30.6. 

15.6. – 15.9. 

25.8. 

PUN2000 –  
DOLOČANJE UPRAVLJAVSKIH CON 

25.8. 



PUN2000 –  
DOLOČANJE CILJNIH POVRŠIN VPISA V KOPOP 

do 50 ha = 100% površine vključiti 
51-100 ha = 80% površine vključiti 
101-200 ha = 65% površine vključiti 
do 1000ha = 50% površine vključiti 
nad 1000 ha = 30% površine vključiti 

Ciljne površine se določijo glede na velikost posamezne cone po 
naslednji metodologiji: 



PUN2000 –  
DOLOČANJE CILJNIH POVRŠIN 

  (v ha) % 

Površina vseh travnikov v "kmetijski Naturi" (po rabi): 92.848   

Ciljne površine za košnjo/pašo po 30.6. (HAB) 18.926 20,4 

Ciljne površine za košnjo/pašo po 1.8. (VTR) 4.303 4,6 

Ciljne površine za košnjo/pašo po 25.8. (STE) 1.019 1,1 

Ciljne površine za košnjo/pašo med 15.6.-15.9. (MET) 1.448 1,6 

    27,7 


