
1 
 

Na podlagi drugega odstavka 33. člena, petega odstavka 94. člena in za izvrševanje 5. točke 24. člena 

Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 

8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) izdaja Vlada 

Republike Slovenije  

UREDBO 

o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 

 

1. člen 

(1) S to uredbo se sprejme Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 (v 

nadaljnjem besedilu: program upravljanja). 

(2) Ta uredba ureja prepovedi, pogoje in omejitve rabe na delu območja Natura 2000 Notranjski 

trikotnik in na delu območja Natura 2000 Ljubljansko barje. 

 

2. člen 

(1) Program upravljanja je v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. 

(2) Priloge programa upravljanja (Priloga A: Podrobni varstveni cilji Programa upravljanja območij 

Natura 2000 za obdobje 2023–2028; Priloga B: Ukrepi Programa upravljanja območij Natura 2000 za 

obdobje 2023–2028; Priloga C: Predlogi prednostnih projektov s seznamom območij, habitatnih tipov, 

vrst in prednostnih objektov kulturne dediščine; Priloga D: Načrti, ki so lahko opredeljeni kot načrti za 

varstvo varovanih območij; Priloga E: Ciljne KOPOP površine; Priloga F: Monitoring in raziskave) se 

objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave. 

 

3. člen 

(1) Ministrstva in drugi državni organi ter izvajalci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: odgovorni 

nosilci ukrepov), ki so določeni v programu upravljanja, načrtujejo in izvajajo ukrepe, določene v 

programu upravljanja.  

(2) Odgovorni nosilci ukrepov na zahtevo ministrstva poročajo o izvajanju ukrepov. 

 

Prepovedi, pogoji in omejitve rabe 

4. člen 

(1) Na delu območja Natura 2000 Notranjski trikotnik (iden. št. SI3000232), določenem v Prilogi 2, ki je 

sestavni del te uredbe, se za doseganje ciljev programa upravljanja na travniških površinah obvezno 

izvaja prilagojena kmetijska praksa z naslednjimi zahtevami: 

– košnja enkrat letno po 30. 6.; 

– pokošeno travo se pusti na parceli še vsaj dva dni; 

– gnojenje je prepovedano; 

– paša je prepovedana; 
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– zemljišč ni dovoljeno branati in dosejevati; 

– na zemljišču se preprečuje zaraščanje; 

– prepovedana je uporaba fitofarmacevtskih sredstev; 

– prepovedano je izvajanje melioracij, razen za namene varstva narave. 

 

5. člen 

(1) Na delu območja Natura 2000 Ljubljansko barje (ident. št. SI3000271) določenem v Prilogi 3, ki je 

sestavni del te uredbe, se za doseganje ciljev programa upravljanja na travniških površinah obvezno 

izvaja prilagojena kmetijska praksa z naslednjimi zahtevami: 

– košnja je prepovedana do 1.7., razen v primeru pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst ali 

lesne zarasti, na delu površin, kjer so se te vrste pojavile, pri čemer je treba o tem 

predhodno obvestiti upravljavca zavarovanega območja; 

– paša je prepovedana; 

– gnojenje je prepovedano; 

– mulčenje je prepovedano; 

– nasipavanje travnikov je prepovedano; 

– zatravljanje oz. dosejevanje s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami je 

prepovedano; 

– spravilo mrve s travinja se izvaja brez ovijanja v plastično folijo; 

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev je prepovedana; 

– prepovedano je izvajanje melioracij, razen za namene varstva narave. 

 

(2) Na površinah, ki so po kmetijski rabi kmetijske površine v zaraščanju (1410), se sme vzpostaviti le 

ekstenzivni travnik po predhodni pridobitvi mnenja organa, pristojnega za varstvo narave.  

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

6. člen 

(1) Zahteva iz prve alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se začne izvajati v letu 2024. 

(2) V letu 2023 se izvaja zahteve iz vseh alinej prvega odstavka 5. člena te uredbe razen zahteve iz prve  

alineje, namesto zahtev iz prve alineje se izvajata naslednji zahtevi: 

– košnja je prepovedana do 1.8., razen v primeru pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst ali 

lesne zarasti, na delu površin, kjer so se te vrste pojavile; 

– izvaja se mozaična raba travnika tako, tako da se pokosi med 40 % in 60 % travnika. 

 

7. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.: 007-22/2023 
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Ljubljana, dne x. xx. 2023 

EVA 2023-2560-0004 

Vlada Republike Slovenije 

dr. Robert Golob 

predsednik 

 

Priloga 1: Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 

Priloga A: Podrobni varstveni cilji Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 

2023–2028 

Priloga B: Ukrepi Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 

Priloga C: Predlogi prednostnih projektov s seznamom območij, habitatnih tipov, vrst in 

prednostnih objektov kulturne dediščine 

Priloga D: Načrti, ki so lahko opredeljeni kot načrti za varstvo varovanih območij 

Priloga E: Ciljne KOPOP površine 

Priloga F: Monitoring in raziskave 

Priloga 2: Območje obveznega izvajanja prilagojene kmetijske prakse (Planinsko polje) – pregledna 

karta in v digitalni obliki kot del evidence območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti 

Priloga 3: Območje obveznega izvajanja prilagojene kmetijske prakse (Ljubljansko barje) – pregledna 

karta in v digitalni obliki kot del evidence območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti 


