
Upravljanje območijUpravljanje območij 
Natura 2000 v Sloveniji v j

obdobju 2007-2013
P lj j b čijProgram upravljanja območij 

Natura 2000

Ministrstvo za okolje in prostorMinistrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje

S kt litik h j j
1

Sektor za politiko ohranjanja narave



2



Transpozicija v slovensko 
zakonodajo

Krovni je Zakon o ohranjanju naraveKrovni je Zakon o ohranjanju narave 
(ZON), bistveni predpisi so:
•Uredba o zavarovanih prostoživečih 

živalskih vrstah
•Uredba o zavarovanih prostoživečih 

rastlinskih vrstah
•Uredba o habitatnih tipih
•Uredba o posebnih varstvenih območjih•Uredba o posebnih varstvenih območjih 

(Natura 2000)
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Transpozicija v slovensko 
zakonodajo

Postopke zagotavljanja ugodnega stanja vrst in 
habitatnih tipov krovno urejata:p j

- Zakon o varstvu okolja (ZVO) in 
Zakon o ohranjanju narave (ZON)- Zakon o ohranjanju narave (ZON)

Podrobneje ga ureja vrsta predpisov s področja 
j lipresoje vplivov.

Specifično ga za območja Natura ureja Pravilnik 
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov na varovana območja.
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Predpisi EU stebri Nature 2000
Z Direktivo predpisani sklopi

Predpisi EU – stebri Nature 2000
SpodbujanjeZ Direktivo predpisani sklopi

obveznih načinov
zagotavljanja preživetja in

Spodbujanje 
razvoja na osnovi 
kakovosti Naturezagotavljanja preživetja in 

razmnoževanja vrst in 
habitatnih tipov:

kakovosti Nature 
2000

p
Dovoljevanje vseh 
sprejemljivih 

Preprečevanje
slabšanja 

Spodbujanje 
razvojnih p j j

posegov – ni 
režimov in 
prepovedi

j
stanja –
spodbujanje 
želenih

j
aktivnosti –
spodbujanje 
razvoja kiprepovedi želenih 

aktivnosti
razvoja, ki 
temelji na 
Naturi 2000
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Osnove za operativni programOsnove za operativni program
Spodbujanje 

j ih
Preprečevanje 
l bš j razvojnih 

aktivnosti –
spodbujanje

slabšanja 
stanja –
spodbujanje spodbujanje 

razvoja, ki 
temelji na 
N t i 2000

spodbujanje 
želenih 
aktivnosti

Z Direktivo o habitatih (92/43/EGS) predpisan obvezni način:

Naturi 2000

• ustrezni koraki za preprečevanje slabšanja stanja
V Sloveniji je večina območij Natura 2000 glede na ostala 

b čj 2000 i j č j h j iobmočja Natura 2000 v EU v izstopajočem stanju ohranjenosti, 
zato je ta sklop pomemben.
Lahko je velik potencial za spodbujanje razvojnih priložnosti in
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Lahko je velik potencial za spodbujanje razvojnih priložnosti in 
črpanje EU sredstev, Evropska komisija izpostavlja vključenost 
ukrepov, investicij, storitev v programih za črpanje EU sredstev.



O ti iOsnove za operativni program
Z zakonodajo vzpostavljene vrste načrtovalskih 

dokumentov na vladni ali ministrski ravni:
– Akti rabe naravnih dobrin (GGN, LGN, RGN, 

NUV+PU, PNUV)
N č t lj j b čj (60 čl– Načrt upravljanja zavarovanega območja (60. člen 
ZON)

– Programi dela ministrstva javnih zavodov in službProgrami dela ministrstva, javnih zavodov in služb,…
– Programi za črpanje EU sredstev (PRP 2007-2013, OP 

KRRP,…)
– Program upravljanja območij NATURA 2000 (33. in 

94. člen ZON), z možnostjo napovedi podrobnejšega 
programa upravljanja
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programa upravljanja



O i iOsnove za operativni program

Z zakonodajo vzpostavljene vrste vladnih ali 
ministrskih aktov, relevantnih za upravljanje 
območij Natura:
– zavarovanje z ustanovitvijo zavarovanega območja
– podelitev skrbništva ali koncesije za upravljanje jame 

Ukrepi varstva narave:
- pogodbeno varstvo in skrbništvo
- obnovitev

čit i- označitev v naravi
- omejitev ogledovanja in obiskovanja

omejitev ravnanj ki ogrožajo zavarovane živalske vrste
8

- omejitev ravnanj, ki ogrožajo zavarovane živalske vrste 



Osnove za operativni programOsnove za operativni program
Način vključevanja strokovnih vsebin varstvaNačin vključevanja strokovnih vsebin varstva 

narave (poenostavljena shema)
Pripravljalec načrta S kPripravljalec načrta-
GGN (ZGS), LGN 

(ZGS), RGN (ZZRS)

Strokovne 
podlage za NUV 

in PU

Zavarovanje ali 
izvajanje ukrepov 

varstva narave
Naravovarstvene smernice

dl klj i i

( ), ( ) in PU varstva narave
Strokovni predlog ZRSVN

Predlog načrta z vključenimi 
smernicami

MOP/upravljalec parka 
predlaga akt ali izvede 
ukrep varstva naraveSprejme Vlada ali resorni minister (ali 

resorni + minister za okolje)
ukrep varstva narave

9



Osnove za operativni programOsnove za operativni program

Varst eni cilji območij Nat ra so določeniVarstveni cilji območij Natura so določeni v 
predpisih in so dokaj natančni:
- za točno določene vrste oz. habitatne tipe 
na vsakem območju določajo doseganje 
ugodnega stanja ohranjenosti in
- podrobneje določajo, kaj je ugodno stanjepodrobneje določajo, kaj je ugodno stanje 
ohranjenosti.
Ključni dokument ki vključi ukrepe varstvaKljučni dokument, ki vključi ukrepe varstva, 
varstvene režime in razvojne usmeritve, so 
naravovarstvene smernice
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naravovarstvene smernice.



O i iOsnove za operativni program

Za doseganje istih ciljev na območjih Natura je 
postopkovno treba vključevati ukrepe oz. usmeritve v 
vrsto različnih sektorskih aktovvrsto različnih sektorskih aktov.
Da na posamičnem območju delujejo skladno in s tem 
prispevajo k doseganju ciljev je bilo treba dodelatiprispevajo k doseganju ciljev, je bilo treba dodelati 
strokovne vsebine. Prej ni mogoče načrtovati.
Ustrezni postopki za varstvo območij Natura p p j
(ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst oz. 
habitatnih tipov) obstajajo, zato je bilo racionalno 
najprej izkoristiti obstoječe dokumente in postopkenajprej izkoristiti obstoječe dokumente in postopke, 
preden se uvaja nove, ki potegnejo za sabo dodatna 
administrativna in finančna bremena.
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Strokovna logika za Program g g
upravljanja območij Natura 2000

Vsebina:
1 O i t j ( i k kih1. Opis stanja (narave, socio-ekonomskih 

razmer,…) - obstaja v javno dostopni literaturi
2. Podrobni varstveni cilji (idealni,

operacionalni) – so del vsebine op. programa
3. Izvedba (strategija managementa, naloge in 

cone, nabor projektov, delovni načrti)

Ukrepi varstva narave in način v sektorskih načrtih
12

p
njihovega zagotavljanja

v sektorskih načrtih 
rabe naravnih dobrin



Vsebina operativnega programap g p g
Operativni program je pripravljen za 

bd bj 2007 13 i lj iobdobje 2007-13 in sestavljen iz 
samega programa ter prilog, ki 
d l jdoločajo:

1. podrobne varstvene cilje, ki se nanašajo 
k b čj N tna vsako območje Nature

2. ukrepe oz. usmeritve za doseganje 
varstvenih ciljev v posebni prilogi pavarstvenih ciljev, v posebni prilogi pa 
tudi ukrepe investicij in storitev za 
spodbujanje razvojnih priložnosti

3. obstoječe načrte gospodarjenja z 
naravnimi viri, ki so neposredno 
povezani ali potrebni za varstvo območij
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povezani ali potrebni za varstvo območij
4. kazalce in predloge raziskav



Vsebina operativnega programap g p g
Najobsežnejša priloga vsebuje :
P d b i t i ilji h bit t i ti liPodrobni varstveni cilji za habitatni tip ali 

vrsto za vsako posamezno območje 
N t 2000Natura 2000

Ukrepi oz. usmeritve za doseganje podrobnih 
varstvenih ciljev, in sicer:

1. varstva narave
2. prilagojene rabe naravnih dobrin (gozdarstvo, 

lovstvo, ribištvo)
3. prilagojene kmetijske praksep g j j p
4. upravljanja voda
5. druge ukrepe, ki so ti potrebni za zagotavljanje 

j i i i ži i
14

ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter 
habitatnih tipov



Izvajanje OP - PU N2000v j je O U N 000
Način vključevanja ukrepov iz priloge:

Ukrepi prilagojene rabe naravnih- Ukrepi prilagojene rabe naravnih 
dobrin v sektorske načrte 
(gozdarstvo lovstvo ribištvo)(gozdarstvo, lovstvo, ribištvo)

- Ukrepi varstva narave v delo javnih 
zavodov in MOPzavodov in MOP

- Ukrepi prilagojene kmetijske rabe v 
kmetijsko okoljske ukrepe programakmetijsko okoljske ukrepe programa 
razvoja podeželja 2007-2013
Ukrepi upravljanja voda kasneje v- Ukrepi upravljanja voda kasneje v 
načrta upravljanja voda in program 
ukrepov.

15

ukrepov.



Izvajanje na področju gozdarstvaj j p j g
Postopek vključitve: upoštevanje usmeritev iz 
programa upravljanja območij Natura 2000 v pripraviprograma upravljanja območij Natura 2000 v pripravi 
GGN in pridobitev naravovarstvenih smernic.

16



Izvajanje na področju gozdarstva

•Novela Zakona o gozdovih (9 člen)

j j p j g

•Novela Zakona o gozdovih (9. člen)
V gozdnogospodarskih načrtih se določijo tudi 
potrebni ukrepi za ohranitev ugodnega stanjapotrebni ukrepi za ohranitev ugodnega stanja 
posebnih varstvenih območij, določenih po 
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
•Novela Pravilnika o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih (37. člen)
V primeru da GGE zajema posebna varstvenaV primeru, da GGE zajema posebna varstvena 
območja, se vključijo cilji in ukrepi, potrebni za 
zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in 
ži l kih jih ih h bi i h bi ihživalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih 
tipov po predpisih in programih, ki urejajo 
ohranjanje narave in se po potrebi podrobneje
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ohranjanje narave in se po potrebi podrobneje 
določijo.



Izvajanje na področju gozdarstva

D d t t k

j j p j g

Dodatna postopka
• določitev GG načrta za plan, ki je p , j
neposredno povezan ali potreben za varstvo 
območja Naturaobmočja Natura
• presoja sprejemljivosti načrta za področje 
gospodarjenja z gozdovi.
Postopka potekata v postopku celovitePostopka potekata v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje, ki se vodi skladno 
z določbami zakona ki ureja varstvo okolja
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z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja.



Izvajanje na področju gozdarstvaj j p j g
Primer vsebine usmeritev za dosego varstvenega cilja 
(območje Trnovski gozd) za habitatni tip Ilirski(območje Trnovski gozd) za habitatni tip Ilirski 
bukovi gozdovi:

Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Primorska 
bukovja, v katerem se izvaja zastorno gospodarjenje. V 
gozdovih naj se povečuje delež bukve, z izbiralnim 
redčenjem pa se izboljšuje zasnovo in negovanost terredčenjem pa se izboljšuje zasnovo in negovanost ter 
pospešuje prehod v starejše razvojne faze.

19
Foto: P. Skoberne



Izvajanje na področju lovstva in 
ribištvaribištva

P d čji l t i ibišt t k d jiPodročji lovstva in ribištva sta v zakonodaji 
urejeni zelo podobno kot gozdarstvo.
Izvajanje poteka zelo podobno kot pri 
gozdarstvu z upoštevanjem usmeritev izgozdarstvu, z upoštevanjem usmeritev iz 
programa upravljanja območij Natura 2000 v 

i i č t i id bit ijpripravi načrtov in pridobitvijo 
naravovarstvenih smernic.
Potek obeh dodatnih postopkov je zelo 
podoben kot pri gozdarstvu
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podoben kot pri gozdarstvu.



Izvajanje na področju upravljanja 
z vodami

Vode bodo od leta 2009Vode bodo od leta 2009 
pokrivali:
- načrti upravljanja- načrti upravljanja 
voda,
- podrobni načrti- podrobni načrti 
upravljanja voda 
(predvidoma ne povsod)(predvidoma ne povsod),
- program ukrepov (10 
letni)letni).
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Izvajanje na področju kmetijstva
Kmetijske aktivnosti se usmerja zlasti s kmetijsko 

j j p j j

okoljskimi plačili. Sredstva se zagotavljajo v okviru 
sredstev programa razvoja podeželja.
V prilogi 4.2 so navedene, kjer je to mogoče, ciljne 
vrednosti površin v kmetijsko okoljskih ukrepih na 
posamično območje Nature.
Kjer je doseganje ciljnih vrednosti povezano tudi s 
ponovno oživitvijo travniških površin, je to posledično 
povezano z razpoložljivimi sredstvi za plačila OMD.
Vključevanje je prostovoljno in zato deloma povezano 
z zanimivostjo samih ukrepov in angažiranjem 

22
pristojnih javnih služb.



Izvajanje na področju kmetijstva
V Programu razvoja 

j j p j j

podeželja je število 
ukrepov povezano s posebni
specifičnostjo ciljev 
območja Natura v 

Natura
kmet.-okolj. 

krepiprimerjavi s splošnimi 
cilji kmetijstva. vsi kmet. 

okoljski

ukrepi

okoljski
ukrepi za
travinje (6travinje (6 

vrst ukrepov)

23OMD plačila



Razvoj ciljnih Natura ukrepov
V PRP 2007-17 dva 

j j p

kmetijsko okoljska ukrepa
načrtovana za ogrožene 
habitate, in 5 posebnih
Natura ukrepov.

VTR
STE

GRB, MET, HAB
ETA

VTR

vsi kmet. 
okoljski ukrepi

ETA

j p
za travinje (6 
vrst ukrepov)

24OMD plačila



Ukrepi varstva narave v območju 
Natura

Jame – z ukrepi varstva narave po Zakonu o 
ohranjanju narave in Zakonu o varstvu podzemnih j j p
jam

Primer ukrepov za dosego varstvenega cilja 
(območje Trnovski gozd) za drobnovratnika:(območje Trnovski gozd) za drobnovratnika:

•V Ciganski jami v Predgrižah (I.Š. 40493) se z 
režimom nadzorovanega vstopa izvaja nadzorrežimom nadzorovanega vstopa izvaja nadzor 
nad varstvom jame. S pogodbo o skrbništvu se 
določi predele, ki se zaradi varstva 
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drobnovratnika ne uporabljajo v turistične 
namene.



Ukrepi na zavarovanih območjihp j
Obstoječa zavarovana 

čobmočja:
- vključevanje v načrt 

lj jupravljanja zavarovanega 
območja 

lj l i j db- upravljalec izvaja pogodbeno 
varstvo oz. skrbništvo
N čNačrtovana zavarovana 
območja:

klj č j k- vključevanje v akt o 
zavarovanju in kasneje v načrt 

lj j
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Foto: R. Verovnik

upravljanja zavarovanega 
območja 



Trajnostni razvoj regij in razvoj 
turizmaturizma

Op. program navaja seznam projektnih predlogov (tipov 
investicij in storitev), ki lahko pomagajo ohranjati 
območja Natura in povečevati njihov potencial za 
turistični razvoj in razvoj regij. Izvaja se kot:

nacionalni program na delu obstoječih zavarovanihnacionalni program na delu obstoječih zavarovanih 
območij, ki vključujejo območja Natura in imajo 
določenega upravljalca (Priloga 4 6 sklop A)določenega upravljalca (Priloga 4.6 sklop A).

poziv lokalnim skupnostim, da zagotovijo pripravo 
j k i Skl B i C k didi j d OPprojektov iz Sklopa B in C za kandidiranje na sredstva OP 

Krepitve regionalnih razvojnih potencialov oziroma 
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sredstva tretje in četrte osi Programa razvoja podeželja.



K l i i jih lj jKazalci in njihovo spremljanje

Veliko truda je bilo vloženega v določitev ciljev in ukrepov, ki so 
merljivi, kjer je bilo to glede na raven poznavanja mogoče. 
Kazalci so tako povezani z vrednostmi v samem cilju oz. 
ukrepu.

Kazalci so dveh tipov (tudi v skladu z NPVO) in na to je vezan 
tudi monitoring:tudi monitoring:

- stanja vrst in habitatnih tipov, usmerjeni so zlasti v zagotavljanje podatkov 
t lj j b b čj ši j ti i l ij kza ugotavljanje sprememb naravnega območja razširjenosti in populacijske 

dinamike vrst oziroma površine, ki jo pokriva habitatni tip 

k l i lj j i j j k ( b ši d l č O
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- kazalci spremljanja izvajanja ukrepov (npr. obseg površin v določene KO 
ukrepu)



Monitoring stanja vrst in 
habitatnih tipovhabitatnih tipov

Operativni program v Prilogi 4.7 monitoringe vrst 
Natura 2000 razvršča v skupine, glede na svoje 
značilnosti v ciljne splošne zimsko štetje vodnihznačilnosti v ciljne, splošne, zimsko štetje vodnih 
ptic, monitoring ptic na kmetijskih površinah in 
monitoring vodotokov.

Navaja tudi kateri monitoringi se že izvajajo inNavaja tudi, kateri monitoringi se že izvajajo in 
kateri bodo predmet vzpostavitve.
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Raziskave
Prvi cilj programa je določiti raziskovalne aktivnosti 

bazičnih in aplikativnih znanosti, ki so nujno potrebne za 
izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih 
vrst ter habitatnih tipov.

Program upravljanja določa raziskovalne aktivnosti naProgram upravljanja določa raziskovalne aktivnosti na 
področju bazičnih in aplikativnih znanosti, ki so nujno 
potrebne za izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih inpotrebne za izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in 
živalskih vrst ter habitatnih tipov (Priloga 4.4).

T il š i j j dTa priloga se upošteva pri razporejanju sredstev za 
raziskovalne programe, raziskovalne projekte, ciljne 
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raziskovalne projekte oziroma druge ustrezne programe. 
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Več informacij:
http://www.natura 2000.gov.si


