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BIOGEOGRAFSKI SEMINAR 

Pogajanje med Evropsko komisijo in državo članico o zadostni vključenosti vrst in  
                  habitatnih tipov v omrežje Natura 2000. 

Osnovna prostorska enota: območje biogeografske regije v državi članici.  

Sodelujoči:   - Evropska komisija 
                      - država članica (ministrstvo, ZRSVN) 
                      - ETC/BD (strokovna podpora EK) 
                      - neodvisni strokovnjaki za vrste in HT 
                      - predstavniki nevladnih organizacij 
                      - opazovalci (predstavniki lastnikov zemljišč, sosednjih držav…) 



OCENE 
SUF  (Sufficient) – vključenost vrste/HT je zadostna. 
 
IN MIN (Insufficient minor) – vrsto/HT je treba vključiti v obstoječe območje. 
 
IN MOD (Insufficient moderate) – za vrsto/HT je treba določiti eno ali nekaj novih 
območij oz. povečati obstoječa območja. 
IN MOD G (Insufficient moderate – geographical) – novo območje je treba določiti v določenem delu 
biogeografske regije. 
 
IN MAJOR (Insufficient major) – za vrsto/HT je treba določiti več novih območij 
oz. večje širitve obstoječih območij. 
 
SciRes (SR) (Scientific reserve) – potrebne so dodatne raziskave vrste/HT. 
 
CD (Correction of data) – treba je popraviti določene podatke v SDF-u, možna je 
kombinacija z drugimi ocenami. 

Ocene temeljijo na strokovnih, javno dostopnih podatkih o vrstah in HT. 



“PROCES” 
določitev / sprememba 
omrežja Natura 2000 

preverjanje ustreznosti 
(biogeografski seminar) 

2004: določitev omrežja Natura 2000 (sprejetje uredbe) 
 
2005: biogeografski seminar za alpsko regijo 
2006: biogeografski seminar za celinsko regijo 
2010: biogeografski seminar za morsko mediteransko regijo 
 
2013: dopolnitev omrežja Natura 2000 (sprememba uredbe) 
 
2014: bilateralni biogeografski seminar 
 
Predvidoma 2015: dopolnitev omrežja Natura 2000 (sprememba uredbe) 



“PROCES” V ŠTEVILKAH 

2013 
dopolnitev 
omrežja 

Natura 2000 

določenih 61 novih območij 
 

razširjenih 90 območij 
 

47 vrst in 15 HT dodanih v    
     nova območja 
 

68 vrst in 27 HT dodanih v  
     obstoječa (razširjena)  
     območja 
44 vrstam in 17 HT  
     spremenjeni podatki SDF 

po BGS 2005, 2006, 2010 

NATURA BAROMETER  2010: SUFFSI = 73 % 
SUFFMS = SUM(i=1 to i=n) ((habi/ HABi + spi/SPi)/2)(Area(Bi)/Area(MS)) 
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NATURA BAROMETER  2010: SUFFSI = 73 % 
SUFFMS = SUM(i=1 to i=n) ((habi/ HABi + spi/SPi)/2)(Area(Bi)/Area(MS)) 
 

2014 
bilateralni 

BGS 

po BGS 2005, 2006, 2010 

2013 
sprememba 

uredbe 

po BGS 2014 

NATURA BAROMETER  2014: SUFFSI = 91 % 



-  87 % vrst in habitatnih tipov je zadovoljivo vključenih v omrežje Natura 2000 
-  1 HT in 11 vrstam : tehnične posodobitve v SDF (ime, koda, ocene velikosti…) 

-  8 HT in 15 vrst je treba vključiti v obstoječa območja Natura 2000  
   (večina območij, kamor se vrste in HT dodajo, je bila predlagana na   
    biogeografskem seminarju) 
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-  1 vrsti je treba zagotoviti povezanost populacij 
   (povezava med dvema obstoječima območjema – novo območje Natura 2000) 
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-  1 vrsti je treba zagotoviti povezanost populacij 
   (povezava med dvema obstoječima območjema – novo območje Natura 2000) 

-  za 1 vrsto je treba določiti območje/območja 
   (zaključek povzet po 2010, počaka se na morski biogeografski seminar) 

-  za 8 vrst je treba narediti raziskave 
   (Slovenija, biogeografska regija, del biogeografske regije, območje Natura 2000) 

- 8 vrst se bo izbrisalo iz referenčnega seznama 
   (Slovenija, biogeografska regija) 



“PROCES” V ŠTEVILKAH 

2010: SUFFSI = 73 % 

2015 
predvidena 
sprememba 

uredbe 

po BGS 2005,  
2006, 2010 2013 

sprememba 
uredbe 

po BGS 2014 

2014: SUFFSI = 91 % predvidoma 2015: SUFFSI = 98 % 

po spremembi uredbe 
predvidoma 2015 



VPLIV DOPOLNITVE NA UPRAVLJANJE Z NATURO 2000 

Predvideni ukrepi v osnutku Programa upravljanja območij Natura 2000 

Vsi predvideni ukrepi PUN na območjih z dodanimi vrstami in HT (41 območij Natura 2000)  

Za Natura 2000 območje novi ukrepi PUN na območjih z dodanimi vrstami in HT (41 območij Natura 2000) 



“PROCES” V ŠTEVILKAH 

2010:  
SUFFSI = 73 % 

po BGS 2005,  
2006, 2010 2013 

sprememba 
uredbe 

po BGS  
2014 

2014:  
SUFFSI = 91 % 

predvidoma 2015: 
 SUFFSI = 98 % 

po spremembi uredbe 
predvidoma 2015 

raziskave 
 

morski 
BGS 

SUFFSI = 100 % 



HVALA 
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