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Zvrst Število

jame (podzemna geomorfološka naravna vrednota) 743

geomorfološka, hidrološka 80

geomorfološka 72

geološka 26

drevesna 21

hidrološka, geomorfološka 18

ekosistemska 13

hidrološka 10

geomorfološka, geološka 7

geomorfološka, (hidrološka) 6

hidrološka, botanična 6

botanična 5

geomorfološka, botanična 5

geomorfološka, geološka, hidrološka 5

geomorfološka, (geomorfološka-podzemna) 4

hidrološka, geomorfološka, geološka 4

geomorfološka-podzemna 3

hidrološka, geomorfološka, geološka, zoološka 3

geološka, geomorfološka 2

hidrološka, ekosistemska 2

hidrološka, geomorfološka, ekosistemska 2

hidrološka, geomorfološka, zoološka 2

ostalo 1

325 naravnih vrednot 
(brez jam)
743 jam

213 območij NV
112 točk NV

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
V ŠTEVILKAH



NARAVNE VREDNOTE V TNP



Splošno stanje NV v TNP ocenjujemo kot zelo dobro

235 ohranjenih
53 ohranjenih z opombo (vpliv rekreacijskih dejavnosti, zajetja, 

turizem, naravni procesi, …)

12 ohranjenih – urejenih za obiskovanje (4 vstopnine)
18 spremenjenih (zajetja, vodnogospodarske ureditve, pozidava, vnos 

neavtohtonih vrst, izravnave, …)

2 zelo spremenjeni 
5 uničenih (drevesne NV in geomorfološka NV – potres)

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
STANJE



2010 – ZTNP-1
- naloga spremljanja in analiziranja stanja narave
- dogovor JZTNP in ZRSVN o spremljanju stanja 
- izvedba izobraževanja (dolina Radovna, Bled)

2010, 2011, 2012
- vzpostavitev sistema spremljanja stanja
- vključevanje naravovarstvenih nadzornikov 
- izmenjava izkušenj z ZRSVN, sodelovanje

2013 - …
- poglobljeno sodelovanje z ZRSVN
- poglobljeno sodelovanje z drugimi institucijami in  

posamezniki

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SPREMLJANJE STANJA



2013 … - poglobljeno sodelovanje z ZRSVN

• Skupna priprava terminskega plana spremljanja stanja

• Izvedba skupnih terenskih ogledov

• Preverjanje in dopolnjevanje  podatkov, odpravljanje napak in 
izvajanje vrednotenja 

• Vnos dopolnjenih podatkov v NV Atlas in ustrezne inventarje 

• Skupna priprava predlogov novih NV 

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SODELOVANJE Z ZRSVN



2013 … - sodelovanje z drugimi institucijami in 
posamezniki 

(ULJ-NTF, ZRC SAZU, GeoZS, Biotehnična fakulteta, 
naravovarstveni nadzorniki, gozdarji, PZS…)

• Skupni terenski ogledi

• Izmenjava podatkov

• Seznanjanje z novimi znanstvenimi dognanji

• Sodelovanje pri pripravi predlogov novih NV

• Posredno pridobivanje podatkov prek drugih nalog, ki jih izvaja TNP 
z deležniki (projekti, znanstvene raziskave, …)

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SODELOVANJE









Pozitivne izkušnje in težave

• Sodelovanje različnih strokovnih sodelavcev in kolegov:

- Različno strokovno znanje za različne zvrsti NV
- boljše in bolj kvalitetno poznavanje NV
- širjenje vedenja in poznavanja NV tudi med občo javnostjo

• Vrednotenje:

- posodobljeno – skladno s kriteriji ZON
- pridobivanje izkušenj na področju vrednotenja 

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SODELOVANJE Z ZRSVN



Pozitivne izkušnje in težave

• Kakovost vhodnih podatkov:

- Tekstualni del
- Grafični del

• Kako nam sodobna tehnologija lahko pomaga pri spremljanju 
stanja?

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SODELOVANJE Z ZRSVN



Konkretni primeri

• Mn gomolji na Mangartu

• Adam  &  Eva v Fužinarskih planinah

• Nahajališče amonitov v Dolini Triglavskih jezer 

• Megalodontidne školjke pod Bogatinskim sedlom

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SODELOVANJE 

























NARAVNE VREDNOTE V TNP 
INTERPRETACIJA



Kako naprej?

• Zavzetosti in volje ne manjka   

Vendar…. 

• Časovna problematika 

• Dinamika spremljanja stanja in njena problematika 

NARAVNE VREDNOTE V TNP 
SODELOVANJE Z ZRSVN



HVALA ZA POZORNOST!
Vprašanja?


