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Kaj imajo zavarovana območja v Sloveniji  
z Naturo 2000? 

• Zakon o ohranjanju narave, 133. člen, (2), 5.: 

Upravljavec sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin 
biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in 
posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven 
njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim 
območjem; 

• Sklep Vlade RS 9. 4. 2015 – izvedba Programa tudi prek letnih 
programov javnih služb ohranjanja narave 

• Prednostno doseganje ciljev omrežja Natura 2000 na področju 
ohranjanja narave! 

 



Kaj je moramo vedeti o 
Programu  
za izvedbo? 

Opredeljeni so cilji in ukrepi  

po območjih Natura za vrste  

in habitatne tipe. 
 

Opredeljeni so odgovorni nosilci in viri financiranja za 
izvedbo ukrepov. 
 

Sistem upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji 
poleg ohranjanja narave vključuje tudi druge sektorje. 

 

foto: M. Lenarčič 



Cilje območij Natura 2000 dosegamo z UKREPI: 

• varstva narave,  

• prilagojene rabe naravnih dobrin, 

• prilagojene kmetijske prakse, 

• upravljanja voda, 

• varstva kulturne dediščine, 

• prostorskega načrtovanja, 

• drugih področij (npr. turizem) 

• nadzora. 

 

Upravljanje zavarovanih območij 
ZRSVN 



Program upravljanja območij Natura 

 

• opis programa upravljanja: pravne podlage, stanje, cilji, 
ukrepi, kazalci, podporne dejavnosti  

• priloge:  

1. cilji in ukrepi  

2. načrti za Naturo  

3. ciljne KOPOP površine  

4. načrtovani projekti  

5. monitoring in raziskave  

6. presoja sprejemljivosti na varovana območja  
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Cilji Programa za zavarovana območja 

• Specifične lastnosti, strukture, procesi 
habitata ali habitatnega tipa 

• Velikost habitata ali habitatnega tipa 

• Velikost populacije 

  se ohrani 

  se določi 

  se obnovi 

  se poveča 



Neposredni ukrepi za upravljavce ZO 
• Določiti mirne cone 

• Ureditev kritičnih cestnih točk za živali 

• Izvajati nadzor 

• Kartirati stanje habitatnega tipa 

• Komunikacijske aktivnosti 

• Obnovitev habitatnega tipa/populacije 

• Odkup zemljišč 

• Odstranitev invazivnih vrst 

• Usmerjati obisk 

• Različni monitoringi 

• … 



• Sodelovanje z drugimi odgovornimi nosilci 

• Vključevanje ukrepov v programe dela 

• Vključevanje ukrepov v načrt upravljanja 

Posredni ukrepi za upravljavce ZO 



Financiranje izvedbe 
 

• redno delo (proračunska sredstva, lastni 
prihodki) 

• redno delo in projekti 

• projekti iz različnih virov 



Krajinski park Goričko 
• odgovorni nosilec za 34 ukrepov  

vrste: npr. veliki skovik, smrdokavra, vidra 

HT: različni ekstenzivno gojeni travniki, stoječe vode 

• primer: 

travniki s prevladujočo stožko,  

se obnovi na več kot 80 ha, 

odkup in  

komunikacijske aktivnosti, 

projekt in redno delo 

 

 

foto: M. Lenarčič 



Notranjski regijski park 
• odgovorni nosilec za 31 ukrepov  

vrste: npr. kosec, veliki škurh, veliki pupek 

HT: presihajoča jezera 

• primer: 

Presihajoče jezero 

Cilji: se ohrani 2750 ha, obnovi specifične lastnosti itd.,  

Ukrepi: komunikacijske aktivnosti, odstranitev tujerodnih vrst, 
nadzor, odkup, usmerjanje obiska itd. 

Viri: projekti in redno delo 
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Pomembno za izvedbo Programa upravljanja 
območij Natura 2000 

• zavedanje odgovornosti v vseh ključnih sektorjih 

• izboljšanje sodelovanja različnih javnih služb 
(KGZ, ZGS, ZRSVN, upravljavci zavarovanih 
območij idr.) 

• aktiven in konstruktiven pristop: iskanje poti do 
finančnih virov, vključevanje novih izkušenj in 
spoznanj v izboljšave sistema upravljanja – od 
pravnih podlag do izvedbe 



Več informacij na: 

 
http://www.natura2000.gov.si/ 

 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_
podrocja/narava/ 

 

http://www.naravovarstveni-
atlas.si/nvajavni/ 
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