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Slovensko - angleški slovar  
 
referenčna vrednost stanja ohranjenosti (RV) – favourable reference value (FRV) 
referenčno vrednost velikosti območja razširjenosti (areala) – favourable reference range (FRR) 
referenčno vrednost velikosti populacije – favourable reference population (FRP) 
referenčno vrednost površine habitata vrste oz. habitatnega tipa – favourable reference area (FRA). 
trenutna vrednost (TV) – current value (CV) 
izhodiščna vrednost (IV) – directive value (DV) 
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Povzetek 
 
V postopku priprave programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2022-28 smo na obmo-
čje Natura 2000 natančno določil tudi referenčne vrednosti stanja ohranjenosti. Večinoma so dolo-
čene na podlagi izhodiščne vrednosti in trenutne vrednosti stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov. 
Določili smo 1963 od 2623 referenčnih vrednosti velikosti populacije, 809 od 1675 referenčnih vre-
dnosti velikosti habitata, 451 od 583 referenčnih vrednosti velikosti habitatnega tipa ter 9924 refe-
renčnih vrednosti specifičnih lastnosti, struktur in funkcij habitata oziroma habitatnega tipa.  

Referenčne vrednosti pomenijo nadaljevanje razvoja podrobnejših varstvenih ciljev iz programov 
upravljanja za obe pretekli programski obdobji. Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti določajo 
ugodno stanje ohranjenosti. Določene so z upoštevanjem naravnih danosti posameznega območja 
Natura 2000. Podrobnejši varstveni cilji v programu upravljanja območij Natura 2000 določajo ciljno 
načrtovano stanje ohranjenosti za tekoče programsko obdobje. Določeni so na podlagi stanja v na-
ravi in z upoštevanjem socialnoekonomskega okvira, v katerega je postavljen program upravljanja.  

Opisali smo značilnosti posameznih referenčnih vrednosti. Podajamo tudi pisna in slikovna navodila, 
kako uporabljati Excelovo tabelo, v kateri so referenčne vrednosti zapisane. Z referenčnimi vre-
dnostmi bo treba seznaniti strokovno javnost, uvesti jih je treba v delovne procese varstva narave. 
Naslednja večja posodobitev referenčnih vrednosti je zaradi zahtevnosti in obsežnosti naloge smi-
selna ob pripravi naslednjega programa upravljanja. 

 
 
Summary  
In the process of preparation of Natura 2000 management programme for period 2022-28 site spe-
cific favourable reference values were determined. Most of them were prepared using concept of 
current value and concept of directive value. 1963 of 2623 favourable reference populations, 809 of 
1675 favourable reference areas of habitats of species, 451 of 583 favourable reference areas of 
natural habits and 9924 favourable reference values of specific characteristics, structures and func-
tions of habitats of species or natural habitats were determined.  

Preparation of favourable reference values proceeds development of detailed conservation goals 
from management programmes of two previous programming periods. Favourable reference values 
determine favourable conservation status. In the process of determination natural conditions of the 
Natura 2000 sites were considered. Detailed conservation goals of Natura 2000 management pro-
gramme determine values of programmed conservation status for programming period. In the pro-
cess of determination of detailed conservation goals besides natural conditions also socio-economic 
frame of implementation of management programme was considered. 

Characteristics of different types of favourable reference values were described. Written instructions 
with pictures for use of Excel table with favourable reference values were prepared. With favourable 
reference values professional public should be acquainted. They should be introduced in to nature 
conservation working processes. Due to difficulty and comprehension of task next bigger update of 
favourable reference values is recommended to be carried out with preparation of next management 
programme. 
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Uvod 
 

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju: Direktiva o habitatih) v prvem členu opredeljuje stanje 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000:  
 

Stanje ohranjenosti habitatnega tipa pomeni skupek vplivov, ki delujejo na habitatni tip in nje-
gove značilne vrste in ki lahko vplivajo na njegovo dolgoročno naravno razširjenost, strukturo in 
funkcije ter dolgoročno preživetje njegovih značilnih vrst. 
Šteje se, da je stanje ohranjenosti habitatnega tipa ugodno: 
— če so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, sta-
bilne ali se povečujejo, in 
— če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in funk-
cije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, in 
— če je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno. 
Stanje ohranjenosti vrste pomeni skupek vplivov, ki delujejo na to vrsto in lahko dolgoročno 
vplivajo na razširjenost in številčnost njenih populacij. 
Šteje se, da je stanje ohranjenosti ugodno: 
— če podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot preži-
vetja sposobna sestavina svojih naravnih habitatov, in 
— če se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v predvidljivi prihodnosti 
verjetno ne bo zmanjšalo, in 
— če obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev njenih 
populacij. 

 

Direktiva v 6. členu nalaga državam članicam določitev potrebnih ohranitvenih ukrepov, ki ustrezajo 
ekološkim zahtevam varovanih habitatnih tipov in vrst območij Natura 2000. Države članice morajo 
storiti vse potrebno, da preprečijo slabšanje stanja varovanih habitatnih tipov in habitatov vrst. Stanje 
varovanih habitatnih tipov in vrst morajo spremljati in o njem tudi poročati Evropski Komisiji. Navodila 
za poročanje podajajo evalvacijsko tabelo (Report format fort he period 2013-2018, 2016) za dolo-
čitev stanja ohranjenosti v biogeografski regiji. Evalvacijska tabela se opira na referenčne vrednosti 
stanja ohranjenosti - RV (FRV favourable reference values), ki pa jih mora razviti vsaka država čla-
nica sama. 

Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti opredeljujejo stanje ohranjenosti varovanih habitatnih ti-
pov in vrst območij Natura 2000. Evropska komisija ne podaja natančnih navodil za razvoj referenč-
nih vrednosti, je pa pripravila tehnično poročilo (Bijlsma et al., 2019) kot pripomoček za delo. Refe-
renčne vrednosti stanja ohranjenosti za potrebe poročanja Evropski Komisiji se določajo na biogeo-
grafsko regijo natančno v posamezni državi članici.  

Določitev referenčnih vrednosti stanja ohranjenosti je strokovno zahtevna in obsežna naloga. Za 
njeno izvedbo smo imeli na voljo le omejene vire in kratek časovni okvir v katerem je bilo nalogo 
treba izvesti. K nalogi smo zato pristopili z namenom pripraviti izdelek, ki bo kar najbolj služil nara-
vovarstvenim nalogam in imel največji možen učinek v naravi. Pri pripravi referenčnih vrednosti sta-
nja ohranjenosti v Sloveniji smo v prvi vrsti upoštevali potrebe upravljanja območij Natura 2000, 
razvoja programa upravljanja ter iz potreb presojanja planov in posegov. Referenčne vrednosti smo 
primarno razvili za izvajanje nalog, ki v največji meri pripomorejo k zagotavljajo ugodnega stanja 
ohranjenosti v naravi, poročanje Evropski Komisiji smo postavili v drugi plan. Referenčne vrednosti 
smo zato razvili na posamezna območja Natura 2000 natančno.  
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Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti podane na biogeografsko regijo (koncept Evropske Komi-
sije) se delijo na: 

- referenčno vrednost velikosti območja razširjenosti (areala) – favourable reference range 
(FRR) 

- referenčno vrednost velikosti populacije – favourable reference population (FRP) 
- referenčno vrednost površine habitata vrste oziroma habitatnega tipa – favourable reference 

area (FRA). 
Pri ocenjevanju stanja ohranjenosti pa je treba upoštevati tudi kvaliteto habitata vrst oziroma struk-
ture in funkcije habitatnih tipov. 

Pri razvoju referenčnih vrednosti stanja ohranjenosti v Sloveniji: 
- se z referenčno vrednostjo območja razširjenosti v biogeografski regiji nismo ukvarjali 
- smo dali bistveno več poudarka razvoju kazalcev specifičnih lastnosti (kvalitete) habitata vrst 

ter  specifičnih lastnosti, funkcij in procesov, ki se odvijajo v habitatnih tipih 
- smo stanje ohranjenosti značilnih vrst habitatnega tipa le izjemoma opredelili kot referenčno 

vrednost. 

Referenčne vrednosti razvite na podrobnejšem nivoju bodo s sintezo služile tudi za poročanje po 
Direktivi o habitatih in Direktivi o pticah.  

 

 

Določitev referenčnih vrednosti 
 

Za določanje referenčnih vrednosti stanja ohranjenosti je mogoče uporabiti različne pristope: 
- analizo viabilnosti populacije 
- pravila za določitev minimalne viabilne populacije 
- modeliranje areala razširjenosti in prisotnosti primernega habitata 
- prostorsko delitvijo populacij na upravljavske enote ali selitvene poti 
- trenutne vrednosti in izhodiščne vrednosti ob določitvi območij Nature 2000. 

 

Referenčna vrednost stanja ohranjenosti določena na podlagi izhodiščne vrednosti (IV) – direc-
tive value (DV) je velikost območja razširjenosti, velikost populacije oziroma površina habitatnega 
tipa v času določitve (designacije) območja Natura 2000 za posamezno varovano vrsto (vključno 
s pticami) in habitatni tip. 

Referenčna vrednost stanja ohranjenosti določena na podlagi trenutne vrednosti (TV) - current 
value (CV) je velikost območja razširjenosti, velikost populacije oziroma površina habitatnega tipa, 
ki jo je država članica navedla ob zadnjem poročanju oziroma je trenutno prisotna v naravi. Tre-
nutna vrednost se določi za referenčno vrednost stanja ohranjenosti le kadar presodimo, da ni 
manjša od vrednost navedenih kazalcev v času določitve območja Natura 2000 za posamezno 
varovano vrsto in habitatni tip, to je od izhodiščne vrednosti.  

(prirejeno po Bijlsma et al. 2019, str. 30) 

 

Presoja oziroma odločanje pri določanju referenčnih vrednosti iz trenutnih vrednosti in izhodiščnih 
vrednosti je prikazano na sledečem diagramu prirejenem po Bijlsma et al. 2019, str. 38. 

 



   

8 
 

  



   

9 
 

Razvoj referenčnih vrednosti v Sloveniji sledi iz razvoja Programa upravljanja območij Natura 2000 
in ga nadgrajuje. Nezadostnost podatkov o stanju v naravi v veliki meri onemogočata določitev re-
ferenčnih vrednosti na poglobljeni znanstveni osnovi. Po drugi strani so za tekoče izvajanje naravo-
varstvenih nalog referenčne vrednosti vse bolj potrebne. Da ne bi odlašali z določitvijo referenčnih 
vrednosti smo se v največji meri poslužiti določitve referenčne vrednosti po pristopu trenutne vre-
dnosti in po pristopu izhodiščne vrednosti. Za pripravo referenčnih vrednosti na podlagi znanstveno 
natančnejših metod bi potrebovali bistveno več podatkov, časa in sredstev.  

Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti smo razvili kot nadaljevanje razvoja podrobnejših varstve-
nih ciljev v Programih upravljanja območij Natura 2000 za obdobja 2007-2013, 2015-2020 in 2022-
2028. Podrobnejši varstveni cilji in posledično tudi referenčne vrednosti stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov so določeni na območje Natura 2000 natančno.  

 

Ločimo tri tipe referenčnih vrednosti in podrobnejših varstvenih ciljev in sicer za: 
- velikost populacije, 
- velikost habitata oziroma velikost habitatnega tipa, 
- specifične lastnosti, strukture, procesi habitata oziroma habitatnega tipa.  

Prva dva tipa referenčnih vrednosti (kot tudi podrobnejših varstvenih ciljev) sta praviloma določena 
s številčnimi vrednostmi, zadnji pa je podan opisno oziroma kot kolikor je mogoče standardizirana 
besedilna vrednost. 

 

Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti določajo ugodno stanje ohranjenosti velikosti po-
pulacije, velikosti habitata / habitatnega tipa ter specifičnih lastnosti, struktur in procesov v habitatu 
/ habitatnem tipu. Referenčne vrednosti so določene z upoštevanjem naravnih danosti posame-
znega območja Natura 2000. 

Podrobnejši varstveni cilji v programu upravljanja območij Natura 2000 določajo ciljno načrto-
vano stanje ohranjenosti velikosti populacije, velikost habitata / habitatnega tipa ter specifične 
lastnosti, strukture in procese v habitatu / habitatnem tipu za tekoče programsko obdobje. Do-
ločeni so na podlagi stanja v naravi in z upoštevanjem socialnoekonomskega okvira, v katerega 
je postavljen program upravljanja.  

Primerjava trenutne vrednosti v naravi z referenčno vrednostjo stanja ohranjenosti je del procesa 
določanja ohranitvenega stanja vrste ali habitatnega tipa. 

Primerjava trenutne vrednosti v naravi s podrobnim varstvenim ciljem je del procesa določanja 
izvedenosti oziroma doseganja ciljev programa upravljanja območij Natura 2000. 

Referenčne vrednosti smo razvili v okviru procesa priprave Programa upravljanja območij Natura 
2000 za obdobje 2022-28. Razvite so bile na podlagi monitoringov vrst, izvedenih kartiranj habitatnih 
tipov, dostopnih podatkov o pojavljanju vrst, dostopnih podatkov o stanju okolja in rabi naravnih virov 
(npr. raba kmetijskih zemljišč, monitoring voda, gozdarski podatki) in raziskav o ekoloških zahtevah 
posamezne vrste oziroma ekoloških značilnosti in načinov upravljanja habitatnih tipov. Ključno vlogo 
pri določitvi referenčnih vrednosti je imelo posvetovanje s strokovnjaki, ki preučujejo vrste in habi-
tatne tipe. Izvedli smo čez osemdeset celodnevnih delavnic za določitev referenčnih vrednosti in 
oblikovanje novega programa upravljanja, na katerih smo analizirali dostopne vire in terenske po-
datke. Strokovnjaki, ki preučujejo vrste in habitatne tipe že več let ter dobro poznajo teren, so pri 
določanju referenčnih vrednosti igrali zelo pomembno vlogo. 
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Proces priprave referenčnih vrednosti in programa upravljanja za obdobje 2022-28 je temeljil na 
naboru podrobnejših varstvenih ciljev trenutno veljavnega programa upravljanja, ki so že bil preiz-
kušeni pri praktičnem delu v varstvu narave. Brez predhodnega nabora tudi poglobitev do referenč-
nih vrednosti najverjetneje ne bi bila mogoča, vsaj v razpoložljivem časovnem okviru ne. Poznavanje 
vrst, nabor razpoložljivih podatkov in izkušnje z upravljanjem območij Natura 2000 so se od določitve 
območij do danes okrepile. Kljub temu referenčnih vrednosti za vse varovane vrste in habitatne tipe 
območij Natura 2000 zaradi pomanjkanja podatkov nismo mogli v celoti določiti. Določenih je: 

- 1963 od 2623 referenčnih vrednosti velikosti populacije 
- 809 od 1675 referenčnih vrednosti velikosti habitata 
- 451 od 583 referenčnih vrednosti velikosti habitatnega tipa 
- 9924 referenčnih vrednosti specifičnih lastnosti, struktur in funkcij habitata oziroma habitat-

nega tipa. Le za 7 vrst na različnih območjih tega tipa referenčnih vrednosti nismo znali do-
ločiti. 

Kot je razvidno, za popolno določitev referenčnih vrednosti stanja ohranjenosti manjkajo predvsem 
podatki o pojavljanju vrst in podatki o prisotnosti habitata oziroma habitatnega tipa, bistveno manj 
pa podatki o ekoloških zahtevah vrst. 
 
 

Značilnosti referenčnih vrednosti stanja ohranjenosti 
 
Referenčne vrednosti velikosti populacij so določene kot številčne vrednosti z minimalno in maksi-
malno vrednostjo oziroma samo eno od vrednosti intervala. Za vsako vrednost je podana merska 
enota npr. osebek, par, pojoči samec, gnezdo gosenic. 

V primerih, ko je referenčna vrednost podana kot interval z minimalno in maksimalno vrednostjo to 
pomeni, da zaradi naravne dinamike populacije številčnost populacije niha znotraj podanega inter-
vala. Za ugodno stanje ohranjenosti populacije mora biti zagotovljen dovolj velik in kakovosten ha-
bitat, da glede na ekologijo vrste značilno nihanje populacije lahko dosega tudi visoke vrednosti 
intervala. Konstantno zadrževanje vrednosti velikosti populacije le na spodnji meji intervala kaže na 
negativen trend velikosti populacije. 

Referenčne vrednosti velikosti populacije, ki imajo opredeljeno le minimalno vrednost, so bile veči-
noma določene iz izhodiščnih vrednosti, ki jim je sledil negativen trend ali iz trenutnih vrednosti veli-
kosti populacije. Iz razpoložljivih podatkov ni bilo mogoče odčitati naravnega nihanja populacije in 
določiti maksimalne referenčne vrednosti populacije. 

Referenčne vrednosti populacije, ki imajo določeno le maksimalo vrednost intervala, so bile dolo-
čene za na tistih lokacijah, kjer število osebkov močno niha in v posameznih letih na lokaciji sploh 
niso prisotni. Določene so bile tudi pri nekaterih populacijah vranjeka, kjer je populacijska dinamika 
odvisna tudi od stanja populacije in upravljanja habitatov v sosednjih državah.  

Referenčne vrednosti velikosti populacij velikih zveri so določene za celoten prostor pojavljanja vrst 
v in izven območij Natura 2000. Življenjski prostor posameznega osebka lahko vključuje več območij 
Natura 2000, tako da bi bila določitev referenčne vrednosti za posamezna območja nesmiselna. 
Upravljanje s populacijami velikih zveri je vezano pretežno na določila Uredbe o zavarovanih prosto 
živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 in dopolnitve) in tudi na čezmejno upravljanje z njimi 
in bistveno manj na upravljanje posameznih območij Natura 2000. 

Referenčne vrednosti velikosti habitata oziroma habitatnega tipa so podane kot minimalne vrednosti, 
ki jih je treba dosegati. Določili smo jih le za tiste habitate vrst in habitatne tipe, za katere smo imeli 
dovolj podrobne in vsebinsko primerne podatke za grafični zaris pojavljanja. Referenčne vrednosti 
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so določene v največji meri kot izhodiščne vrednosti. Trenutne vrednosti smo določili kot referenčne 
le na območjih, kjer po podatkih ali poznavanju terena ni prišlo do večjih izgub površine habitatov 
oziroma habitatnih tipov. 

V primerih, kjer imamo dovolj dobre podatke za določitev trenutne vrednosti površine habitata ozi-
roma habitatnega tipa, obenem pa je tudi jasno, da je ta vrednost bistveno nižja od izhodiščne vre-
dnosti, smo trenutno vrednost določili kot minimalno vrednost podrobnejšega varstvenega cilja. Re-
ferenčne vrednosti nismo določili, ker razen jasnega trenda slabšanja stanja ohranjenosti nismo imeli 
na voljo ustreznih podatkov. 

Pri velikih zvereh smo referenčno velikost habitata ustrezajoč referenčni vrednosti populacije določili 
za celoten prostor pojavljanja in ne za posamezna območja Natura 2000. 

V primerih, ko se habitat vrste ali habitatni tip zaradi naravne dinamike ekosistema premika po ob-
močju, smo določili velikost območja pojavljanja in delež habitata znotraj tega območja. Tak način 
zapisa referenčne vrednosti imamo predvsem pri vodnih vrstah, kjer se habitat vrste zaradi rečne 
dinamike premika po vodotoku. Vrsta se zadržuje predvsem na zaplatah habitata, imeti pa mora tudi 
možnost premikanja med zaplatami. Referenčna vrednost velikosti habitata je tako podana z veli-
kostjo areala pojavljanja vrste v posameznem območju in z deležem primernega habitata v njem. 
Zapis take referenčne vrednosti je npr.: vrsta je prisotna na 60 km vodotoka, katerega 40 % je pri-
meren habitat. Tako zapisana referenčna vrednost zagotavlja, da se areal pojavljanja vrste znotraj 
območja ne manjša, omogoča pa tudi vedno vnovično presojo prisotnosti ustreznega habitata, ki ga 
zaradi rečne dinamike ni mogoče in smiselno dolgoročno kartografsko opredeliti. 

Podobno zapisane referenčne vrednosti velikosti imamo tudi pri habitatnih tipih, npr.: habitatni tip je 
prisoten na 150 ha veliki coni, v kateri pokriva (okvirno) 30 % površine. Tako smo določili referenčne 
vrednosti npr. za gorska travišča in melišča, kjer podrobnejši zajem podatkov in ločevanje obeh 
habitatnih tipov ne bi bilo racionalno glede porabe virov, niti za naravovarstvene naloge ni nujno 
potrebno. 

Na nekaterih območjih Natura 2000 se majhne zaplate več habitatnih tipov barij in močvirij ali obalnih 
habitatnih tipov med seboj prepletajo, tako da grafična določitev posameznega habitatnega tipa ni 
niti mogoča, določljiva pa je površina, na kateri se pojavlja mozaik zaplat. Referenčna vrednost je v 
takem primeru opredeljena kot npr.: habitatni tip je prisoten na 10 ha veliki coni, prekriti z mozaikom 
večih kvalifikacijskih habitatnih tipov. 

Besedilne referenčne vrednosti specifičnih struktur, funkcij in lastnosti habitata smo določili na pod-
lagi poznavanja ekoloških zahtev varovanih vrst in habitatnih tipov, upoštevali pa smo tudi naravne 
danosti na posameznem območju Natura 2000. Naslovili smo predvsem najpomembnejše, ključne 
ekološke zahteve. Tako smo na primer pri netopirjih dali večji poudarek ekološkim zahtevam pove-
zanim s kotišči in prezimovališči, saj je njihov prehranjevalni habitat manj specifičen in praviloma ni 
posebej naslovljen. Besedilne vrednosti smo v okviru možnega standardizirali v obliko šifranta. Po-
polnejše poenotenje podobnih dikcij zaradi ohranjanja vsebine ni mogoče. 

Poudariti je treba, da so referenčne vrednosti specifičnih struktur, funkcij in lastnosti habitata dolo-
čene s sodelovanjem strokovnjakov, vendar brez terenskega ogleda. Pri izvajanju programa uprav-
ljanja in tudi pri presojanju vplivov planov in posegov se v naravi lahko izkaže še dodatna lokalna 
specifika, ključna za doseganje stanja ohranjenosti.  

Referenčne vrednosti se nanašajo oziroma so grafično prikazane z referenčnimi conami vrst in ha-
bitatnih tipov. 

Na območjih, kjer so vrste in habitatni tipi v ugodnem stanju ohranjenosti, so referenčne vrednosti 
praviloma enake podrobnejšim varstvenim ciljem. Kjer prihaja do velikega razkoraka med stanjem v 
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naravi in referenčno vrednostjo, pa je podrobnejši varstveni cilj lahko tudi nižji od referenčne vredno-
sti. 

 

Razlaga uporabe Excel tabele z referenčnimi vrednostmi  
 

Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti so objavljene v samostojni Excelovi tabeli. Za lažjo primer-
javo s podrobnejšimi varstvenimi cilji smo pripravili tudi verzijo tabele vpeto v Program upravljanja 
območij Natura 2000 za obdobje 2022-28, vendar se v tej obliki posamezne referenčne vrednosti 
pomnožijo zaradi navedbe več ukrepov varstva, ki prispevajo k njihovem doseganju. 

Predvideno je, da tabelo pregledujete z uporabo že nastavljenega filtra, ki omogoča, da s klikom na 
puščico v glavi stolpca izberete le želeno vsebino (npr. samo eno območje, skupino območij, vrsto 
oz. habitatni tip). Če želite izpis vseh vrednosti, je treba izbrati v filtru napis »Izberi vse«. 

 

Podatki v tabeli so razvrščeni v tri sklope, ki se med seboj ločijo po barvi naslovne vrstice: 
- območje  
- vrsta ali habitatni tip 
- referenčna vrednost. 

 

Tabelo beremo vodoravno po vrsticah.  Vsebine so razvrščene najprej po območjih, ki so opisana s 
številko in imenom območja. Polje »Skupina območij« združuje dve ali tri prekrivajoča se posebna 
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območja varstva (določena na osnovi Direktive o pticah) in potencialna posebna ohranitvena obmo-
čja (določena na osnovi Direktive o habitatih).  

Sledi navedba posamezne vrste oz. habitatnega tipa. V pomoč za iskanje je podana še širša takso-
nomska skupina v katero vrsta spada (npr. ptice, ribe,…). Pri habitatnih tipih je v tem stolpcu nave-
den širši habitatni tip (npr. gozdni habitatni tipi, barja in močvirja,…).  

 

Na vsakem območju Natura 2000 je za vsako posamezno vrsto in habitatni tip podanih več referenč-
nih vrednosti stanja ohranjenosti. V stolpcu »Tip referenčne vrednosti« se nahaja neke vrste kazalo, 
ki nam pove na kateri tip referenčne vrednosti se nadaljevanje vrstice nanaša (rdeč okvir na spodnji 
sliki). 
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Na primer vrstico z zaporedno številko 4210 na zgornji sliki preberemo takole: Na območju Natura 
2000 Goričko je referenčna vrednost ugodnega stanja velikosti populacije vidre 20 do 30 rezidenčnih 
osebkov. Vrstica z zaporedno številko 4211 pove, da je na območju Goričko za zagotavljanje ugo-
dnega stanja ohranjenosti vidre pomemben najmanj 3390 ha velik habitat. Nadaljnje vrstice podajajo 
ključne lastnosti, strukture in funkcije v habitatu vidre, ki morajo biti prisotne, da je habitat vrste v 
ugodnem ohranitvenem stanju oziroma ustrezno kvaliteten. 

V polju »Natančnejša prostorska umestitev referenčne vrednosti« so nekatere referenčne vrednosti 
geografsko natančneje opredeljeni. To pomeni, da se vrstica ne nanaša na celotno območje Natura 
2000 temveč le na v tem polju naveden objekt, jamo ipd. 

Nekatere varovane vrste ptic se pri nas nahajajo le med prezimovanjem ali selitvijo, nekatere jame 
varujemo zaradi prezimovanja netopirjev, v drugih pa so porodniške kolonije netopirjev. Podatek o 
tem na kateri del življenjskega cikla vrste se referenčna vrednost nanaša (prehranjevanje, prezimo-
vanje, razmnoževanje, selitev, srečevališče je naveden v polju »Opredelitev tipa populacije na katero 
se nanaša referenčna vrednost«. Če je to polje prazno, pomeni, da vrsto na območju varujemo preko 
celega leta. 

 

 

Nadalnje delo 
 
Referenčne vrednosti so novo naravovarstveno orodje, ki smiselno nadgrajuje podrobnejše var-
stvene cilje območij Natura 2000. Zagotoviti je treba ustrezno razumevanje referenčnih vrednosti in 
jih umestiti v delovne procese. Uvesti jih je treba v redno delo ZRSVN, seznaniti z njimi presojevalce, 
najverjetneje pa jih bodo želeli razumeti tudi nekateri večji investitorji. Komunikacija referenčnih vre-
dnostmi za deležnike na področju presoj vplivov planov in posegov se mora v prvi vrsti nanašati na 
razumevanje razlike med referenčnimi vrednostmi in podrobnejšimi varstvenimi cilji. Zagotoviti je 
treba razumevanje značilnosti referenčnih vrednosti. 

Referenčne vrednosti omogočajo oceno ambicioznosti sektorskih načrtov upravljanja z naravnimi 
viri glede zagotavljanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Načrtovati 
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je treba komunikacijo s širšim krogom zaposlenih v teh sektorjih, ne le s sodelujočimi v projektu IP 
LIFE NATURA.SI. 

Z vidika racionalizacije komunikacije bi bilo smiselno, da bi se referenčne vrednosti začele uporab-
ljati skupaj s PUN 2022 – 28, ki je v pripravi. Vsekakor pa je treba določiti enoten datum začetka 
uporabe po uvajalnih aktivnostih. 

Manjkajoče referenčne vrednosti se bodo z večanjem znanja, predvsem z dodatnimi podatki moni-
toringov postopno dopolnjevale. Posamične referenčne vrednosti bo mogoče dopolnjevati sproti, 
predvsem po podrobnejših raziskavah posameznih območij ali vrst. Večjo dopolnitev je smiselno 
organizirati povezano s pripravo naslednjega programa upravljanja območij Natura 2000. Naloga je 
zahtevna, za izvedbo je treba zagotoviti primerna sredstva, zaposlene z izkušnjami in čas. V pripravo 
manjkajočih referenčnih vrednosti je treba vključiti strokovnjake, ki preučujejo vrste in habitatne tipe.  
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