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NARAVNE VREDNOTE

• so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov 
tudi drugi vredni pojavi, sestavine oz. deli žive in nežive narave, 
naravna območja ali deli naravnih območij, ekosistemi, krajina ali 
oblikovana narava (ZON, 4. člen).

• obsegajo vso naravno dediščino na območju RS (4. člen ZON).

• nekoč naravne lepote, naravne znamenitosti, naravne 
redkosti, naravna dediščina 



Pravne podlage

• Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04,

61/06 - Zdru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14),

• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 
52/02, št. 67/03),

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list 
RS, št. 111/04, št. 70/06, št. 58/09, št. 93/10, št. 23/15 )

• Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ, Uradni list RS št. 
02/04)



ZVRSTI NARAVNIH VREDNOT
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PODZEMELJSKE GEOMORFOLOŠKE 
NARAVNE VREDNOTE - JAME
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FOSILI



MINERALI



GEOLOŠKE

HIDROLOŠKE NARAVNE VREDNOTE
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EKOSISTEMSKE NARAVNE VREDNOTE



BOTANIČNE NARAVNE 
VREDNOTE



ZOOLOŠKE NARAVNE VREDNOTE



DREVESNE NARAVNE VREDNOTE
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OBLIKOVANE NARAVNE VREDNOTE



KRAJINSKE NARAVNE VREDNOTE

- OBMOČJE Z ZNAČILNIM KRAJINSKIM VZORCEM

- GORSKI VRH, SLEME, GREBEN

- OBMOČJE Z MNOŽICO ALI POSEBNO RAZPOREDITVIJO    
RAZNOLIKIH KRAJINSKIH ELEMENTOV





TIPIČNOST ZNANSTVENO -
RAZISKOVALNA 
POMEMBNOST

OHRANJENOST

REDKOST

IZJEMNOST

KOMPLEKSNA
POVEZANOST

PRIČEVALNA

POMEMBNOST

EKOSISTEMSKA

POMEMBNOST

KAKO PREPOZNAMO NARAVNE VREDNOTE
(STROKOVNA MERILA VREDNOTENJA)



IZJEMNOST

Izjemni so deli narave, ki imajo izjemne merske lastnosti, 
izjemne oblikovne lastnosti ali druge izjemne lastnosti.

Veliki naravni most - Rakov Škocjan 



TIPIČNOST

Tipičen je tisti del narave, ki ima nazorno prepoznavne lastnosti 
značilne za posamezen naravni pojav. 

Škraplje - Sinji vrh 



REDKOST

Absolutno redka je naravna oblika, pojav ali proces z enakimi oz. 
primerljivimi lastnostmi, ki se na nivoju Slovenije pojavlja zelo 
redko. 
Relativno redek je del narave, kjer se posamezne naravne oblike, 
pojavi in procesi pojavljajo zunaj območja pogostega pojavljanja. 

Okamnele stopinje pri Godoviču



Ohranjen je del narave, kjer vpliva človeka ni oz. je ta majhen ali pa 
časovno tako oddaljen, da lastnosti naravnega pojava niso bistveno 
spremenjene.

OHRANJENOST

Zala



KOMPLEKSNA POVEZANOST

• del narave, ki vsebuje različne naravne pojave in oblike, ki so med 
seboj funkcionalno povezani,

• manjše območje s prostorsko neločljivimi naravnimi pojavi,
• kompleksno geografsko območje, na katerem je večje število 

naravnih pojavov. 

Cerkniško polje



Sečoveljske soline

EKOSISTEMSKA POMEBNOST

Ekosistemsko pomemben je del narave, ki je pomemben z 
vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti.



ZNANSTVENO - RAZISKOVALNA POMEMBNOST
To so deli narave, ki so pomembni kot znanstveni dokaz
• znanstvena teorija, znanstveno poimenovanje
• klasično, tipsko nahajališče vrst
• klasično nahajališče mineralov in fosilov

Virski studenec



PRIČEVALNA POMEMBNOST

Pričevalno pomemben je del narave, ki:
• je povezan s kulturnimi dogodki,
• ima simbolni pomen za slovenski narod,
• je značilen ali prepoznaven za Slovenijo. 

Triglav



POSTOPEK DOLOČITVE NARAVNIH VREDNOT

PRIDOBIVANJE PODATKOV O JAMAH
jamarji, raziskovalci jam, fizične in

pravne osebe

ZBIRANJE IN PREVERJANJE PODATKOV  O JAMAH
Inštitut za raziskovanje krasa SAZU

PRIPRAVA STROKOVNEGA PREDLOGA NARAVNIH VREDNOT
ZRSVN

PRIPRAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O DOLOČITVI
NARAVNIH VREDNOT

MOP

USKLAJEVANJE PREDLOGA PRAVILNIKA
s strokovno javnostjo in s pristojnimi resorji

MOP

SEZNANITEV LOKALNIH SKUPNOSTI
glede razvrstitve po pomenu na državne/lokalne

MOP

SPREJEM PRAVILNIKA O DOLOČITVI NARAVNIH VREDNOT
minister MOP

VREDNOTENJE NARAVE
EVIDENTIRANJE NARAVNIH VREDNOT

ZRSVN



PRAVILNIK O DOLOČITVI NARAVNIH VREDNOT

S predpisom (Pravilnikom) se vsaki naravni vrednoti določi:

• IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
- oznaka OP (koordinate zaokrožene na 5 km)
- oznaka V (površina nad 1 km2 ali daljša od 1 km)

• IME naravne vrednote

• KRATKA OZNAKA naravne vrednote

• ZVRST naravne vrednote

• POMEN naravne vrednote
- državni (mednarodni ali velik narodni pomen; redke naravne vrednote; vse jame; naravne  
vrednote znotraj zavarovanega območja, ki ga je ustanovila država)

- lokalni

• GEOGRAFSKA LEGA naravne vrednote (Gauss-Kruegerjeve koordinate in tudi kartografsko)

• REŽIM VSTOPA v podzemno jamo
- odprte jame s prostim vstopom (režim 3)
- odprte jame z nadzorovanim vstopom (režim 2)
- zaprte jame (režim 1)

- točke
- območja



REGISTER NARAVNIH VREDNOT

10725 - jam

66%
34%

caves

other types
of nature
values

5390 - NV, ki niso jame

V Registru NV imamo 16115 naravnih vrednot (stanje 3.4. 2015, zadnji veljavni Pravilnik)

jame

NV, ki niso 
jame

Naravne vrednote DRŽAVNEGA pomena (cca 1/3)
Naravne vrednote LOKALNEGA pomena (cca 2/3)



http://www.naravovarstveni-atlas.si/



VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Naravne vrednote varujemo preko naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj. 

Imamo 4 vrste ukrepov varstva naravnih vrednot:
- pogodbeno varstvo
- skrbništvo 
- zavarovanje
- začasno zavarovanje

“Z naravnimi vrednotami nihče ne sme ravnati tako, da ogrozi njihov obstoj.” (40. člen ZON) 




