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Logika 
ohranjanja 
narave z 
Naturo 2000 v 
Evropski Uniji 
 
Vir: Evropska Komisija (Natura 2000 viewer) 



Območno varstvo ogroženih vrst 
• Ohranjanje biotske 

raznovrstnosti s skrbjo za 
najbolj ogrožene vrste in 
njihove združbe 
(habitatne tipe). 

• Evropsko ogrožene vrste 
in habitatne tipe določata 
dve direktivi (Direktiva o 
pticah in Direktiva o 
habitatih). 

• Vzroki ogrožanja so lahko 
različni, pri večini pa gre 
za izgubo življenjskega 
prostora. 

Pogoste vrste, število 

osebkov se iz leta v 

leto veča 

ogro 

žene 
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Ohranjanje življenjskega prostora 
ogroženih vrst in HT v EU 

•DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov 
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 

•DIREKTIVA SVETA 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic 

Z Direktivama je predpisano, kje se ta življenjski prostor naj 
ohranja: 

- območja, ki so po strokovnih kriterijih najprimernejša za 
ohranjanje populacij ogroženih vrst (predvsem kjer so še 
najbolj izstopajoče velikosti populacij in da se doseže 
geografska pokritost njihovega območja razširjenosti); 

- pri izbiranju območij in določitvi meja ne morejo biti 
upoštevane ne ekonomske ne rekreacijske zahteve. 

      



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 O HABITATIH 

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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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. 
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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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Interakcija ciljev in ukrepov v primerih 
prostorskih načrtov (OPN ali DPN) 

Posegi niso nujno potrebni za zagotavljanje ugodnega 
stanja Natura vrst in HT. 
Dinamike posegov do leta 2020 ni mogoče predvideti. 
Z njimi se varstvo narave začne ukvarjati, ko se začnejo 
postopki umeščanja v prostor. Z njimi se ukvarja po 
postopkih, določenih v direktivah, slovenskih zakonih, 
uredbah in pravilnikih. 
V Prilogi PUN Cilji in ukrepi so zato ukrepi določeni za 
primer, če se začne postopek spremembe ali priprave 
prostorskega načrta. 
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PUN in postopki prostorskega 
načrtovanja 

PUN  je namenjen uporabi pri načrtovanju 
umeščanja infrastrukture v prostor ter pri 
izvajanju vzdrževanja, in sicer: 
- pri sprejemanju odločitev glede umeščanja 

objektov v prostor – upoštevanje ciljev in 
ukrepov iz PUN v povezavi s conacijo vrst in 
habitatnih tipov 

- pri sprejemanju odločitev o tehničnih rešitvah 
iskati rešitve, ki morebiten bistven negativni 
vpliv omilijo na še sprejemljiv 



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/
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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 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

