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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 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 (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.  
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Vsebina Programa upravljanja (1) 
Na podlagi Uredbe 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 Programa upravljanja (2) 

3. kazalci 
4. ukrepi varstva in aktivnosti za zagotovitev 
 povezanosti evropskega ekološkega omrežja 
5. raziskovalne aktivnosti 



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. 



Postopek priprave in sprejema PUN 
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. 
9 mesecev javnih seznanitev in usklajevanja. 
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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. 



PUN pripomore pri teh odločitvah z: 
- izboljšano conacijo za vsako vrsto in habitatni tip: 

- dostopna na prostorskem portalu (www.naravovarstveni-
atlas.si) 

- dostopna za download na spletnih straneh ZRSVN 
- jasnejšimi zahtevami do drugih sektorjev, jasnejšimi 

izhodišči za sektorsko načrtovanje, umeščanje v prostor, 
načrtovanje posegov 

To je bilo mogoče, ker so bila za pripravo in sprejem 
Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2015-2020 
(PUN 2000) pridobljena evropska sredstva iz LIFE+ 
mehanizma. 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
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Kazalci in njihovo spremljanje 
Cilji in ukrepi opredeljeni na merljiv način, kjer je bilo to 

glede na raven poznavanja mogoče. 

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 
potrebni za ugotavljanje stanja. 
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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).  

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. 
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Ribištvo v območju Natura 

Vse vode  v ribiškem upravljanju pokriva 
resorna zakonodaja, načrtovanje 
upravljanja z ribolovnimi viri poteka z 
načrti ribiško upravljalskih območij in 
javna služba (Zavod za ribištvo 
Slovenije) skrbi za njihovo pripravo ter 
skupaj z ribiškimi družinami za njihovo 
izvedbo. 
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Vode v območju Natura 

Vode pokrivajo načrti upravljanja voda in program 
ukrepov (6 letni). Za izvajanje javnih nalog deluje javna 
služba in javni zavod (IzVRS). 
Način upravljanja z vodami bistven za ohranjanje ca. 
140 vrst in habitatnih tipov. 
Bistvene interakcije med zagotavljanjem ugodnega 
stanja zanje in upravljanjem z vodami: 
- Hidromorfologija vodotokov (vzdrževanje, 

investicije, sanacije po naravnih nesrečah) 
- Določanje količin vode za rabo (odvzem) 



16 

Upravljanje z vodami v območju 
Natura 

Sklopi vsebin: 
• Ukrepi obnove vodotokov (obnove različnega 

obsega, vključujejo tudi zagotavljanje prehodnosti) 
• Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje rečne dinamike, 

vključno s poplavnim režimom in nivojem talne 
vode 

• Ukrepi sanacije virov onesnaževanja 
• Ukrepi vezani na upravljanja z manjšimi zajezitvami 



OP za izvajanje evropske kohezijske politike 
• Specifični cilj 3: Doseganje dobrega kemijskega in 

ekološkega stanja voda: 
– Sredstva bodo prednostno usmerjena v območja, ki so 

v Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in 
Jadranskega morja in v Programu upravljanja območij 
Natura 2000 navedena kot prioritetna za doseganje 
ciljev dobrega stanja voda in izboljšanja stanja vrst in 
habitatnih tipov vezanih na vode 

– En skupen projekt, definiran v PUN (Priloga 6.4, 
poglavje B) in v NUV II (še v postopku sprejemanja) 
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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
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