11. strokovni posvet Zavoda RS za varstvo narave
17. 11. 2016

. . . Od naravne dediščine do naravnih vrednot
Jana Vidic
Ministrstvo za okolje in prostor

Od … do ??
naravna dediščina = naravne vrednote
(ena in ista množica izbranih delov narave)
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
(ZON, 4. člen)

Od … do v času:
- Različno poimenovanje izbranih delov narave
- Nadgrajevanje (razvijanje) meril vrednotenja
- Spreminjanje (razvijanje) metod evidentiranja, urejanja baz podatkov

- Povečevanje obsega izbranih delov narave
- Nadgrajevanje ukrepov varstva

Poimenovanje izbranih delov narave skozi čas
Naravne vrednote: 1993 Zakon o varstvu okolja, 1999 Zakon o ohranjanju narave

Naravna dediščina: 1972 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine, 1981 Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine

Naravne znamenitosti: 1945 Zakon o zaščiti kulturnih spomenikov in
/in redkosti /
naravnih znamenitosti, 1970 Zakon o varstvu narave,
Prirodne znamenitosti: 1945 Odlok o zaščiti kulturnih spomenikov in prirodnih
znamenitosti

Prirodni spomeniki: 1920 Spomenica, 1944 Domovinski prirodni spomeniki (Šivic)
Naturdenkmalen: okoli 1905 A. Belar, A. Paulin

Izbrani deli narave skozi čas

naravne vrednote

naravna dediščina

naravne/prirodne
znamenitosti
naravne redkosti
naravne lepote
naravne zanimivosti

prirodni
spomeniki

Janez Vajkard Valvasor: SLAVA VOJVODINE KRANJSKE
1689

naravne redkosti

Rakov Škocjan

Konec 19. , začetek 20. stoletja – prva prizadevanja za
ohranjanje narave (Avstro Ogrska monarhija)

Odredba dunajskega ministrstva za uk in bogočastje 1903:
poziv deželnim vladam za pripravo pregledov naravnih
spomenikov (1903)

Albin Belar
seizmolog, naravoslovec, naravovarstvenik, izumitelj žepnih radijskih sprejemnikov in začetnik
radijskih oddaj na Slovenskem, *21. februarja 1864, Ljubljana, † 1. januar 1939 , Polom pri Kočevju.
Belar je eden idejnih očetov zaščitene doline Triglavskih jezer in Triglavskega narodnega parka
(pripravil predlog, ki ga je l. 1908 Nemško-avstrijsko planinsko društvo poslalo na Dunaj).

Seznam naravnih spomenikov
Kranjske ( okoli 1905 ? 1907)
Predlogi za „rezervacije“ na
Kranjskem:
1. Barjanska okna pri Bevkah na
Ljubljanskem barju
2. Dve barji na Pokljuki
3. Dolina Triglavskih jezer
4. Snežnik na Notranjskem
5. Gorjanci
6. Krakovski gozd; kras, jame…

Alfonz Paulin
slovenski botanik, 1853 – 1942, roj. Leskovec pri Krškem
Od 1886 do 1931 vodja botaničnega vrta v Ljubljani

Naravni spomeniki na Kranjskem
(okoli 1905 ? 1906)
(kot gradivo za Belarjev pregled spomenikov)

- 51 za Kranjsko posebnih rastlin,
- 9 rastlin potrebnih varovanja,
- 3 botanično pomembna območja (Lj. barje,
Kredarica, Krakovski gozd)

Rudolf Badjura
pisec prvih turističnih vodnikov, potopisec, organizator planinstva, prvi slovenski
učitelj smučanja, * 1881 Litija, + 1963, Ljubljana

opisi 1913 - 1924

prirodnih znamenitosti

Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov
pri Muzejskem društvu
od 1919

Ferdinand Seidl

pri Prirodoslovnem društvu
od 1934

evidenca prirodnih znamenitosti

slovenski naravoslovec in geolog,
*1856, Novo mesto, + 1942, Novo
mesto; velja za utemeljitelja
slovenske geologije in geološke

terminologije

pobudnik Spomenice 1920
prvi program varstva narave

Spomenica 1920
prvi program varstva narave
I. ustanovijo se - alpski parki: 1. Sv. Ana pod Ljubeljem, 2. od Babe pri
Kamniškem sedlu do Velikega vrha, 3. Dolina Sedmerih jezer
- sredogorski (gozdni) parki: 1. pragozd pri Oplotnici, 2. deli
Kočevskih gozdov, 3. vrh Snežnika
- barski varstveni parki: Barje pod hribčkom Grmec
II. prepove se pokončevanje redkih za naše kraje tipičnih ter
znanstevno znamenitih živali in rastlin

III. podzemeljske jame z interesantno jamsko favno in floro pod
nadzorstvo
IV. zainteresirati javnost za varstvo prirode

Anton Šivic
gozdarski inženir v državni gozdarski službi na vplivnih položajih
* 1879, Brezje na Gorenjskem, + 1963

Domovinski prirodni spomeniki 1944
predlogi za zavarovanje 34 objektov in območij
– prirodni in umetni parki, izvirki in podobno
(grajski parki)
– pragozdovi
– barski tereni
– spominska drevesa

Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih
spomenikov in naravnih znamenitosti (od 1945)
Referat za varstvo prirode (od 1947)

Zavod za spomeniško varstvo LRS/SRS

1947 – 1954 Anton Šivic - prvi poklicni naravovarstvenik
1955 – 1963 dr. Angela Piskernik
1963 - Stane Peterlin

evidenca naravnih znamenitosti

Angela Piskernik
* 1886, Lobnik pri Železni Kapli, + 1967, Ljubljana

slovenska botaničarka, prva slovenska
doktorica znanosti, poučevala v različnih
slovenskih gimnazijah, direktorica
Prirodoslovnega muzeja Slovenije,
predavateljica splošne botanike na FF v
Ljubljani; napisala Ključ za določanje
cvetnic in praprotnic, zaslužna za
ustanovitev revije Varstvo narave,
zavarovanje Triglavskega narodnega parka,
…

Zaščiteni in zaščite vredni naravni objekti Slovenije,
1962
A. Piskernik & S. Peterlin, Varstvo narave I: 157 lokalitet

Zavod za spomeniško varstvo LRS/SRS
Oddelek za varstvo narave
Obdobje 1963 - konec 70ih let: Stane Peterlin,… Rado Smerdu,

1937

1949 - 1984

Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije 1976:
367 lokalitet
iz evidence naravne dediščine - ca. 1100 lokalitet

Zavod za spomeniško varstvo LRS/SRS
Zavod SRS/RS za varstvo naravne in kulturne dediščine (od 1981 1994)
Enota za varstvo naravne dediščine
Stane Peterlin (od 1963),… Rado Smerdu (od 1973),
Peter Skoberne (od 1978),… Matjaž Puc

evidenca naravne dediščine Slovenije: ca. 2000
enot
Inventar najpomembnejše naravne dediščine I. del vzhodna
Slovenija, 1988
176 enot
Inventar najpomembnejše naravne dediščine II. del osrednja
Slovenija, 1991
273 enot

Regionalni zavodi spomeniško varstvo
Regionalni zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine
Leto vzpostavitve službe za naravo:
1960 Maribor
1961 Kranj (za pet let)
1967 Nova Gorica (za tri leta)
1976 Ljubljana
1977 Nova Gorica
1982 Novo mesto
1983 Piran
1983 Celje
1985 Kranj

evidenca naravne dediščine po regionalnih zavodih

1994 reorganizacija: prehod področja varstva narave iz MK na MOP
1999 Zakon o ohranjanju narave
2001 konstituiranje Zavoda RS za varstvo narave, 2002 priključitev
regionalnih enot

ENOTNA evidenca naravnih vrednot Slovenije
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, 2002
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 2004
REGISTER naravnih vrednot

O izbranih delih narave skozi čas
Število izbranih delov narave
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Inventar NND 1976
Pravilnik NV 2004
evidenca ND
Inventar NND 1988, 1991
Piskernik&Peterlin 1962
Jame – Pravilnik NV 2006
evidenca ND-ZRS in reg
(8382)

Leto

PRIMERI IZBRANIH DELOV NARAVE:
NARAVNA VREDNOTA : NARAVNA DEDIŠČINA :
: NARAVNA ZNAMENITOST : PRIRODNI SPOMENIK

ZON 1999

ZVNKD 1981

4. člen

2. člen

NARAVNE VREDNOTE

NARAVNA DEDIŠČINA

•

geološki pojavi, minerali in fosili ter
njihova nahajališča,

•

geološke tvorbe, nahajališča mineralov in
fosilov,

•

površinski in podzemski kraški pojavi,
podzemske jame, soteske in tesni ter drugi
geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike
ledeniškega delovanja,

•

geomorfološke oblike, površinski in
podzemeljski kraški pojavi, soteske in tesni,
ledeniki in oblike ledeniškega delovanja,

•

•
izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki
in reke z obrežji, morska obala,

izviri, slapovi, brzice, jezera, močvirja in
barja, potoki in reke z obrežji, morska
obala, redki in značilni ekosistemi,

•

rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni
osebki ter njihovi življenjski prostori,
ekosistemi,

•

življenjski prostori rastlinskih in živalskih
vrst, reliktne, endemične, redke in značilne
rastlinske in živalske vrste; drevesa,

•

krajina in oblikovana narava.

•

krajinska območja, razgledišča in izletišča,
gorski vrhovi, objekti vrtne arhitekture in
oblikovane narave.

Zakon o varstvu narave 1970

Zakon o zaščiti KS in naravnih
znamenitosti SFRJ 1945
Pravilnik o izvajanju zakona 1945:

NARAVNE ZNAMENITOSTI

NARAVNE ZNAMENITOSTI

(kot predlagane za zavarovanje)

•

deli žive ali nežive narave, …

•

redke ali ogrožene rastlinske in živalske
vrste ter njihove razvojne oblike, …

•

kulturno pomembni objekti na področju
vrtnega in parkovnega oblikovanja

•

značilna podoba posameznih pokrajinskih
predelov

1. jame, jamski nakit, jamski organski svet
2. redke in izjemno lepe tvorbe termo
mineralnih vod po toplicah in rudnih
nahajališčih
3. redke grozivne in denudacijske oblike v
reliefu
4. deli rudnih nahajališč, izjemno važni v
znanstvenem in vzgojnem pogledu
5. važnejša najdišča fosilij
6. izjemno zanimivi izviri in vrelci
7. ležišča redkih mineralov in sten
8. tereni, predeli, področja
9. deli terenov: rudniki, globeli (grape),
vrtače, stene, bloki itd
10. endemični in reliktni gozdovi, grmovje,
planinski pašniki, stepe, vodni bazeni in
podobno

Pravilnik o izvajanju zakona 1945:

11. gozdovi, grmovje, planinski pašniki,
stepe, vodni bazeni in podobno, redki v
znanstvenem, prosvetnem, gospodarskem,
kulturnem, zdravstvenem in v drugih
pogledih
12. primerki organskega sveta
A) rastlinski svet: drevje, grmovje,
kopenska in sladkovodna zelišča,
morsko rastlinstvo na določenih odsekih
B) živalski svet: vretenčarji in mehkužci
a) endemične in reliktne rastline in živali
b) redke rastline in živali
c) rastline in živali, važne v znanstvenem,
prosvetnem, gospodarskem, zdravstvenem,
estetičnem in v ostalih pogledih

& naravne znamenitosti, pomembne za
znanost ali umetnost

Domovinski prirodni spomeniki 1944
Spomenica 1920
PRIRODNE ZNAMENITOSTI
– pokrajine, tereni, barski, kraški, alpski
in gozdni poredeli, jame, jezera in
posamezne prirodnine,
– prirodni in umetni parki, izvirki in
podobno
– pragozdovi
– barski tereni
– spominska drevesa
– redke, za naše kraje tipične in
znanstveno znamenite živali in rastline
– podzemeljske jame z interesantno
jamsko favno in floro

-

,

VREDNOSTNE OZNAKE:
NARAVNA VREDNOTA : NARAVNA DEDIŠČINA :
: NARAVNA ZNAMENITOST : PRIRODNI SPOMENIK

Primerjava vrednostnih oznak
ZON 1999
ZVNKD 1981

ZVN 1970

4. člen

2. in 9. člen

NARAVNA VREDNOTA
je poleg redkega,
dragocenega ali
znamenitega naravnega
pojava tudi drug vredni
pojav, sestavina
oziroma del žive ali
nežive narave, naravno
območje ali del
naravnega območja,
ekosistem, krajina ali
oblikovana narava.

2. člen
NARAVNA in K.
DEDIŠČINA so …
nepremičnine,
premičnine in njihove
skupine, območja in
posamezni deli narave,
ki imajo za SR Slovenijo
ali za njeno ožje
območje kulturno,
znanstveno,
zgodovinsko ali estetsko
vrednost.

NARAVNE ZNAMENITOSTI
ki imajo zaradi znanstvene
in kulturno-prosvetne
vrednosti ali posebnih
vrednot in rekreacijskih
vrednosti posebni družbeni
pomen
- deli žive ali nežive narave,
ki imajo zaradi značilnih
oblik ali redkosti poseben
kulturni, znanstveni ali
vzgojni pomen
- redke ali ogrožene
rastlinske in živalske vrste
ter njihove razvojne oblike,
ki imajo znanstveno,
gospodarsko, estetsko ali
vzgojno vrednot

Zakon o zaščiti KS in
naravnih znamenitosti 1945

Domovinski prirodni spomeniki 1944

Pravilnik o izvajanju zakona

NARAVNE ZNAMENITOSTI

PRIRODNE ZNAMENITOSTI

2. redke in izjemno lepe tvorbe termo
mineralnih vod po toplicah in rudnih
nahajališčih
4. deli rudnih nahajališč, izjemno važni v
znanstvenem in vzgojnem pogledu
6. izjemno zanimivi izviri in vrelci
11. gozdovi, grmovje, planinski pašniki,
stepe, vodni bazeni in podobno, redki v
znanstvenem, prosvetnem,
gospodarskem, kulturnem,
zdravstvenem in v drugih pogledih
c) rastline in živali, važne v
znanstvenem, prosvetnem,
gospodarskem, zdravstvenem,
estetičnem in v ostalih pogledih

geološko in geomorfološko, po
geografskih in klimatičnih razmerah, po
notranji ali zunanji zgradbi, po flori in
favni izrazito tipične, znanstveno
posebno redke, estetsko izredne,
spominsko in gospodarsko važne
pokrajine, tereni, barski, kraški, kraški in
gozdni predeli, jame, jezera in
posamezne prirodnine naše ožje in širše
domovine.

Merila vrednotenja:
Inventar NND 1976:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Znanstvena vrednost
Izjemnost ali redkost
Značilnost (tipičnost)
Kulturno vzgojna
vrednost
Ekološka vrednost
Krajinsko oblikovna
vrednost
Rekreacijska vrednost
Ogroženost

Inventar NND 1988:
1.0 Izjemnost
2.0 Tipičnost (značilnost)
3.0 Kompleksnost
4.0 Ekološki vidik
5.0 Kulturni vidik

Uredba o zvrsteh NV 2002

1.0 Izjemnost
2.0 Tipičnost (značilnost)
3.0 Kompleksnost
4.0 Ohranjenost
5.0 Redkost
6.0 Ekosistemska
pomembnost
7.0 Znanstvenoraziskovalna pomembnost

8.0 Pričevalna
pomembnost

Tipološke skupine – zvrsti
Inventar NND 1976:

Inventar NND 1988:

Uredba o zvrsteh NV 2002:

Tipološka podskupina za
NS oz. NR:

Tipološka skupina ali
zvrst:

Zvrst:

- geološko paleontološko
oz. mineraloško
petrografska
- geomorfološka površin.
- geomorfološka podzem.
- hidrološka
- botanična
- drevesna
- gozdna
- zoološka
- učno vzgojna
- memorialna
za SON:
- oblikovane zelene površ.
- drevoredi

-

in
-

geološka
površinska gromorf.
podzemeljska geomorf.
hidrološka
botanična
drevesna
ekosistemska
zoološka
oblikovana nv

-

mineral in
fosil.

geološka in paleontološka
geomorfološka površin.
geomorfološka podzem.
hidrološka
botanična
drevesna
gozdna
zoološka
oblikovana

krajinska vrednota.

Ukrepi varstva izbranih delov narave
Zakon o varstvu narave
1970:

Zakon o varstvu naravne in
kulturne dediščine 1981:

Zakon o ohranjanju
narave 1999:

•
•

• obveznost določanja in
usmerjanja ND v prostorske
plane
• razglasitev ND
• začasna razglasitev
• označitev v naravi
• odškodninska odgovornost
• predkupna pravica države in
občine
• omejitev pravnega prometa
na družbeni lastnini
• razlastitev

neposredni ukrepi ZON:
• pogodbeno varstvo in
skrbništvo,
• začasno zavarovanje,
• zavarovanje,
• obnovitev,
• označitev v naravi,
• omejitev ravnanj, ki
ogrožajo zavarovane
živalske vrste,
• omejitev ravnanj, ki
ogrožajo rastlinske vrste,
• omejitev ogledovanja in
obiskovanja,
• obveznost ugotovitve
prisotnosti območij z
varstvenim statusom;

zavarovanje
predkupna pravica
države in občine

posredni ukrepi ZON:

• naravovarstvene smernice,
• presoja sprejemljivosti
vplivov planov,
• presoja sprejemljivosti
vplivov posegov na
naravo,
• prevlada druge javne
koristi nad javno koristjo
ohranjanja narave,
• naravovarstveno soglasje,
• dovoljenje za poseg v
naravo,
• izravnalni in omilitveni
ukrep,
• odprava škodljivih
posledic;

izvedbeni ukrepi ZON:
• zakonita predkupna
pravica,
• vpis varstvenega statusa za
nepremičnine na
zavarovanih območjih v
zemljiško knjigo,
• omejitev pravnega
prometa z državno
lastnino,
• soglasje upravne enote v
prometu z nepremičninami
na zavarovanih območjih,
• razlastitev,
• obvezen odkup zaradi
omejitev lastninske
pravice,
• odškodninske
odgovornosti države in
lokalne skupnosti.

Ustava Republike Slovenije 1991
73. člen:

Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti
ter kulturne spomenike, država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine.

Ustava Socialistične Republike Slovenije 1974
Iz VII. dela temeljnih načel:

… varstvo naravnih znamenitosti in redkosti je posebna skrb socialistične
družbene skupnosti.

NARAVNE ZNAMENITOSTI IN REDKOSTI, NARAVNA IN
KULTURNA DEDIŠČINA – USTAVA RS

KULTURNA DEDIŠČINA

NARAVNE VREDNOTE
deli narave,
ki izkazujejo posebne
vrednostne lastnosti

SESTAVINE BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI
rastlinske in živalske vrste
genski material
ekosistemi

70 grajskih parkov,
parkov ob vilah in
zdraviliščih (2004)

- Kulturna krajina
- Spomeniki oblikovane narave

- Botanične naravne vrednote
- Zoološke naravne vrednote
- Ekosistemske naravne vrednote

… Od naravne dediščine do naravnih vrednot …

1985
Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine

