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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 – slovenska 
zakonodaja 

Zakon o ohranjanju narave (ZON) 
Varstvo območij Natura 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 

– načrti trajnostnega gospodarjenja  

– upravljanja naravnih dobrin 

– oblike varstva na podlagi pogodb.  
      



Varstveni cilji na območje & vrsto / HT 

Ukrepi v načrte upravljanja ZO in sektorjev (gozdarstvo, ribištvo,…), 
razvojne načrte(PRP & OP za kohezijska in strukturna sredstva) 

Vladni Program 
upravljanja  območij 

Natura 2000 
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Ukrepi za doseganje varstvenih ciljev z 
uporabo obstoječe zakonodaje 
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Način vključevanja varstvenih ukrepov 

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

- 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. 
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Proaktivno izvajanje ukrepov 

PUN določa za izvajanje proaktivnih ukrepov do 
leta 2020 sektorje, ki v naravi obvladujejo največ 
življenjskega prostora Natura vrst in habitatnih 
tipov: 
- gozdarstvo 
- kmetijstvo 
- upravljanje voda 
- ribištvo in lovstvo 
Poleg teh veliko proaktivnih ukrepov izvaja tudi 
varstvo narave. 



7 

Sektorji, ki vstopajo preko prostorskega 
načrtovanja 

PUN je prispevek k bolj predvidljivemu 
prostorskem načrtovanju in sicer: 
- pri sprejemanju odločitev glede pozidave in 

umeščanja objektov v prostor določa cilje in 
ukrepe, ki velja znotraj con vrst in habitatnih 
tipov (HT), 

- izboljšano conacijo za vsako vrsto in HT, 
- z jasnejšimi zahtevami do drugih sektorjev, 

jasnejšimi izhodišči za sektorsko načrtovanje, 
umeščanje v prostor, načrtovanje posegov. 
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Kazalci in njihovo spremljanje 

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) 

V prilogi 6.5 nabor monitoringov, študij in raziskav 

potrebnih za ugotavljanje stanja. 

To prilogo naj uporabljajo prijavitelji projektov, ki kot del 

projektnih akcij vključujejo monitoring in raziskave. 
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Prednostni projekti 

Določen je nabor vsebin za projekte, ki so potrebni za 

izboljšanje stanja najbolj ogroženih vrst in habitatnih 

tipov (priloga 6.4). To olajšuje vzdrževanje infrastrukture 

in umeščanje pomembnih državnih projektov na 

območjih v slabem stanju. 

Določen je tudi nabor vsebin javne infrastrukture za 

dostop in obiskovanje, ki lahko prispevajo k ohranjanju 

ali ustvarjanju delovnih mest in ekonomskega razvoja, 

zlasti na ravni turizma. 



10 

 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

