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Program upravljanja območij Natura 2000 

• Vlada RS je Program sprejela 9. aprila 2015 . 

• „Vlada RS je naložila ministrstvom in drugim državnim organom 
ter izvajalcem javnih pooblastil, ki so v Programu določeni kot 
izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te 
ukrepe izvedejo.“ 

• Posebej izpostavljene obveznosti MOP: načrti in programi 
upravljanja z vodami; izvajanje evropske kohezijske politike, v 
okviru tega sodelovanje z MGRT-turizmom in MK-kulturno 
dediščino; letni programi javnih služb ohranjanja narave in 
upravljanja voda. 

• Posebej izpostavljene obveznosti MKGP: izvedba delov 
Programa razvoja podeželja; izvedba delov OP pomorstvo in 
ribištvo; letni programi javnih služb (gozdarstva, ribištva in 
kmetijstva. 

 



Kaj je dobro vedeti o 
Programu  
za izvedbo? 

Opredeljeni so cilji in ukrepi  

po območjih Natura za vrste  

in habitatne tipe. 
 

Opredeljeni so odgovorni nosilci in viri financiranja za 
izvedbo ukrepov. 
 

Sistem upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji 
poleg ohranjanja narave vključuje tudi druge sektorje. 

 

foto: M. Lenarčič 



Cilje območij Natura 2000 dosegamo z UKREPI: 

• varstva narave,  

• prilagojene rabe naravnih dobrin, 

• prilagojene kmetijske prakse, 

• upravljanja voda, 

• varstva kulturne dediščine, 

• prostorskega načrtovanja, 

• drugih področij (npr. turizem) 

• nadzora. 

 

gozdarstvo  

lovstvo 

ribištvo 



Program upravljanja območij Natura 

 

• opis programa upravljanja: pravne podlage, stanje, cilji, 
ukrepi (npr. v gozdarstvu in lovstvu), kazalci, podporne 
dejavnosti  

• priloge:  

1. cilji in ukrepi  

2. načrti za Naturo  

3. ciljne KOPOP površine  

4. načrtovani projekti  

5. monitoring in raziskave  

6. presoja sprejemljivosti na varovana območja  

 

foto: T. Jeseničnik 

 



Gozdarstvo - načrtovanje 
cilji in ukrepi – priloga 1 Programa upravljanja 

 

naravovarstvene smernice 

 

načrti prilagojene rabe naravnih dobrin: GGN GGE 

 

mnenje ZRSVN 

načrti, potrebni za doseganje ciljev območij Natura 2000 



Financiranje izvedbe načrtovanih 
ukrepov 

• proračunska sredstva za javno službo 

• proračunska sredstva za izvedbo ukrepov 
lastnikov gozda 

• evropska in druga sredstva za izvedbo 
projektov, ki prispevajo k doseganju ciljev 
območij Natura 

 



Gozdarstvo - izvedba 
• ciljni ukrepi za vrste in habitatne tipe, ki se jim stanje 

ohranjenosti slabša – v skladu s PRP 2014-2020  vir 
sofinanciranja nacionalna sredstva 

• prednostna območja določena v Programu, prilogi 4, tabela 
A – vir financiranja ESRR in LIFE, prednostna naložba z 
namenom doseganja ciljev omrežja Natura 2000 (npr.  
Javorniki-Snežnik, Mura, Drava, Julijske Alpe, Kočevsko, 
Pohorje, Krakovski gozd) 

• izvedba ostalih ukrepov: drugi viri financiranja, npr. 
evropsko teritorialno sodelovanje, PRP, donacije držav izven 
EU. 



Lovstvo – načrtovanje in izvedba 
Program upravljanja območij Natura 2007-2013 

 

Lovsko upravljavski načrti območij 2011-2021 

 

Letni lovsko upravljavski načrti območij 

 

  ZRSVN – smernice in mnenja 

 

viri financiranja: ZGS redno delo, projekti 

Program 

upravljanja območij 

Natura 2000  

2015-2020 



Pomembno za izvedbo Programa upravljanja 
območij Natura 2000 

• zavedanje odgovornosti v vseh ključnih sektorjih 

• izboljšanje sodelovanja različnih javnih služb 
(ZGS, ZRSVN, upravljavci zavarovanih območij) 

• aktiven in konstruktiven pristop: iskanje poti do 
finančnih virov, vključevanje novih izkušenj in 
spoznanj v izboljšave sistema upravljanja – od 
pravnih podlag do izvedbe 



Natura 2000 kot priložnost za Slovenijo 

• ohranitev številnih ekosistemskih storitev za 
kakovostno življenje 

• prepoznavnost Slovenije kot resnično zelene 
destinacije 

• ena od konkretnih osnov zelenega gospodarstva 

• strokovni razvoj vključenih področij 

• preseganje ozkega pogleda posameznih področij, 
oblikovanje partnerstev in novih pristopov 



Več informacij na: 

 
http://www.natura2000.gov.si/ 

ali 
http://www.mop.gov.si/si/delovna
_podrocja/narava/ 
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