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Mednarodna, evropska in angleška zakonodaja vezana na varstvo 
morskega okolja. 

“HORRENDOGRAM (GROZNOGRAM)”  





MEHANIZMI VARSTVA MORSKE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
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KONVENCIJA O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI 



Njeni glavni poudarki so:  
 
• ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
• trajnostna raba biotske raznovrstnosti in njenih delov, 
• pravična in enakopravna porazdelitev koristi, ki izhajajo iz uporabe 

genskih virov 
 

Slovenija je podpisnica konvencije od leta 1996 

 

KONVENCIJA O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI 



Strateški načrt konvencije za obdobje 2011-2020 (10. zasedanje držav podpisnic); 

Do leta 2020, najmanj 17% kopnega in sladkih voda ter 
  

10% morja in morskega obrežja 

varovanih preko učinkovito upravljane in ekološko 
reprezentativne mreže zavarovanih območji 

KONVENCIJA O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI 

Aichi cilj 11 



Tematski programi v okviru CBD 

Marine and Coastal 
Biodiversity 

KONVENCIJA O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI 



KONVENCIJA O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI 

Ekološko in biološko 
pomembna morska območja 
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EBSA območje – SEVERNI JADRAN 
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BARCELONSKA KONVENCIJA 



•Konvencija (s sedmimi protokoli) predstavlja pravno in vsebinsko 
osnovo za izpolnjevanje Sredozemskega akcijskega načrta (UNEP / 
MAP). 

•Slovenija je ratificirala 5 protokolov. 

BARCELONSKA KONVENCIJA 

•Podpisnice konvencije pristopajo k zagotavljanju trajnostnega 
gospodarjenja z naravnimi morskimi in obalnimi viri ter varovanju 
morskega in obalnega okolja Sredozemlja s preprečevanjem in 
zmanjševanjem onesnaženja ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti. 



•Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju 
(Ur.l. RS-MP, št. 26/2002) (SPA/BD protokol) 

•Protokol o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (ICZM) (Ur.l. RS-MP, 
št. 16/2009). 

•Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja 
odpadkov in drugih materialov z ladij in letal (Ur.l. RS-MP, št. 26/2002);  

•Protokol o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih 
dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja (Ur.l. RS-MP, št. 1/2004); 

•Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (Ur.l. RS-
MP, št. 26/2002) 

BARCELONSKA KONVENCIJA 



BARCELONSKA KONVENCIJA – SPA/BD protokol 



Uresničevanje SPA/BD protokola - države podpisnice naj bi; 

SPREJETJE nacionalnih akcijskih načrtov na podlagi akcijskih načrtov, ki 
so jih sprejele države podpisnice Barcelonske konvencije, kateri 
opredeljujejo potrebne ukrepe in aktivnosti za ohranjanje elementov 
morske BR. 

INVENTARIZACIJA t.i. SPA in SPAMI območji, ki vsebujejo redke ali 
ranljive ekosisteme ter so bogata z biotsko raznovrstnostjo in 
pomembna za ohranitev ogroženih vrst, ki so zavarovana in ustrezno 
upravljana. 

INVENTARIZACIJA ogroženih morskih rastlinskih in živalskih vrst ter 
ustrezno varstvo le teh. 

BARCELONSKA KONVENCIJA – SPA/BD protokol 



BARCELONSKA KONVENCIJA – SPA/BD protokol 

SPREJETJE nacionalnih akcijskih načrtov na podlagi akcijskih 
načrtov, ki so jih sprejele države podpisnice Barcelonske konvencije 

Namenjeni so najbolj ogroženim vrstam, skupinam in habitatnim tipom. 

Opredeljujejo potrebne ukrepe in aktivnosti za njihovo ohranjanje tako na 
regionalnem kakor tudi na nacionalnem nivoju. 

Naj bi se ustrezno integrirali v nacionalno politiko. 
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BARCELONSKA KONVENCIJA – SPA/BD protokol 



•Nacionalni akcijski načrti 

•Opredelitev  - katere potrebujemo                  

 (kar zahteva neko predhodno analizo stanja)                       

   …potem pa tudi izvajanje 

•Gre za dokumente, potrebnost katerih 
podpira mednarodna stroka. 

BARCELONSKA KONVENCIJA – SPA/BD protokol 

SPREJETJE nacionalnih akcijskih načrtov na podlagi akcijskih načrtov, ki 
so jih sprejele države podpisnice Barcelonske konvencije, kateri 
opredeljujejo potrebne ukrepe in aktivnosti za ohranjanje elementov 
morske BR. 



NATURA 2000 

Natura 2000 je evropsko omrežje ekološko 
pomembnih območij narave, ki so opredeljena na 
podlagi direktiv Evropske skupnosti; Direktiva o pticah 
in Direktiva o habitatih. 



NATURA 2000 

Eno izmed pomembnejših orodij za varstvo biotske 
raznovrstnosti in trajnostnega izkoriščanja slovenskega morja je 
oblikovanje omrežja morskih območij Natura 2000. 
 
Namen omrežja je zagotavljanje ugodnih razmer za ohranitev 
vrst in življenjskih okolij morja in morskega obrežja. 
 
Cilje se zagotavlja prek upravljanja območij Nature 2000; 
   Program upravljanja Nature 2000 
 



• Njen cilj je doseganje dobrega stanja morskega okolja do 2020. 

• Določa, da je varstvo morskih voda obvezujoče za vse države 
članice. 

• Predstavlja okoljski steber pomorske politike. 

• Temelji na ekosistemskem pristopu. 

• Poudarja pomen trajnostne rabe morskih voda. 

• Direktiva 2008/56/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja (Morska direktiva). 

MORSKA DIREKTIVA 



• V pravni red RS prenesena z: 
 Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 
 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 
 100/2013, 40/2014 in 56/2015) in 
 Uredbo o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z 
 morskim okoljem (Ur. l. RS, št. 92/2012 in 20/2013) 
     

MORSKA DIREKTIVA 



V skladu z Morsko direktivo mora vsaka država članica pripraviti 
nacionalno morsko strategijo, ki vsebuje: 
   

• začetno presojo morskih voda, 
• določitev dobrega okoljskega stanja, 
• oblikovanje okoljskih ciljnih vrednosti, programe spremljanja 
 in program ukrepov. 

Izvajanje nacionalne morske strategije bo potekalo skozi 
Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO) 

MORSKA DIREKTIVA 



POVZEMA IN POVEZUJE 
OBSTOJEČE POLITIKE, 
KI RS USMERJAJO PRI 

VAROVANJU MORSKEGA 
OKOLJA 
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CELOSTEN PRISTOP K NAČRTOVANJU IN UPRAVLJANJU 
MORSKEGA PROSTORA 

usklajevanje sektorjev in dejavnosti na morju in obalnem območju 

 MORSKA DIREKTIVA 

 POMORSKO PROSTORSKO NAČRTOVANJE  

 ICZM protokol 



CELOSTEN PRISTOP K NAČRTOVANJU IN UPRAVLJANJU 
MORSKEGA PROSTORA 




