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Vključevanje varstva narave v različna 
d čj d žb jpodročja družbenega razvoja



Spomenica (1920)



Seznami vrednejših delov- Seznami vrednejših delov 
narave in predlogi za 
zavarovanje (začetek 60-ih)

- Krajinske in naravovarstvene
valorizacije območij (60-ta)

- Inventar
najpomembnejše naravne jp j
dediščine Slovenije (1976)

- InventarInventar
najpomembnejše naravne 
dediščine Slovenije (1988, 1991)



Zakon o ohranjanju naraveZakon o ohranjanju narave

• Obveznost pridobitve naravovarstvenih smernic (NS)
• Možnost vključevanja v vse sektorje
• Varstvo (tudi) biotske raznovrstnosti
• Orodje, ki nudi možnost usmerjanja



Učinkovitost NSUčinkovitost NS

D b it (t ljit bd l tk č t j• Dobre usmeritve (temeljita obdelava osnutkov načrtov, poznavanje 
učinkov načrtovanih ureditev/posegov/dejavnosti, poznavanje 
prostora in njegovih značilnosti)
U kl j j č t l i• Usklajevanje z načrtovalci

• Naravovarstveno mnenje

• Druga orodja: presoje sprejemljivosti naravovarstvena soglasja• Druga orodja: presoje sprejemljivosti, naravovarstvena soglasja…
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Število pripravljenih NSŠtevilo pripravljenih NS
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PA – prostorski akt
ARND – akt rabe naravnih dobrin

*V letu 2009 so upoštevani samo podatki za prvo polovico leta

Vrednost v stolpcu za leto 2010 je pričakovano število NS za ARND glede na sistem sektorskega načrtovanja





Priprava NS za kompleksna 
območja Natura 2000 naobmočja Natura 2000 na 

primeru GGN*

Usklajevalna delavnica z 
ZGS in priprava 

usklajenih NS

Konkretizacija usmeritev 
v obliki ukrepovusklajenih NS p

Izdelava predloga NS za 
GGN na kompleksnem 
območju Natura 2000

Načrt prilagojene rabe 
naravnih dobrin

D l čit lj kihDoločitev upravljavskih con 
s pripadajočimi konkretnimi 

usmeritvami
Naravovarstveno mnenje

* Gozdnogospodarski načrt



Kako naprej?Kako naprej?

P č j k lit t it či b ljPovečevanje kvalitete usmeritev s čim bolj 
kreativnim prispevkom k takšnemu 
razvoju družbe, ki bo hkrati prispeval k 
uresničevanju ciljev ohranjanja narave

Poglabljanje sodelovanja z nosilci razvoja 
in prispevek k takšnemu upravljanju, ki 

uresničevanju ciljev ohranjanja narave

p p p j j ,
bo ustrezno upravljal tudi z vsebinami 
varstva narave
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