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Program upravljanja sestavljajo: 
 

Tekst 

Priloga 6.1 – Cilji in ukrepi 

Priloga 6.2 – Načrti za Naturo 

Priloga 6.3 – Ciljne KOPOP površine 

Priloga 6.4 – Načrtovani projekti 

Priloga 6.5 – Monitoringi in raziskave 

Priloga 6.6 – Presoja sprejemljivosti na varovana 
območja 

 



Prilogi:   6.1 – Cilji in ukrepi ter  
     6.5 – Monitoringi in raziskave 

Nosilec naloge: ZRSVN  (april 2013-maj 2014) 

75 delavnic s 25 strokovnjaki za vrste in habitatne tipe 

24 delavnic s partnerji in nosilci upravljanja (ZGS, KGZS, ZZRS, 
 IZVRS,  uprave parkov) 

Baza podatkov s 15 000 zapisi 

Obnova vseh con vrst in habitatnih tipov 

Dograjen Naravovarstveni atlas za prikazovanje podatkov 
 



Conacija Cilji 



Zaporedn
a številka 

vrstice 

ID 
območja 

Ime 
območja 

Skupina 
območij 

Koda 
vrste/HT 

EU koda Ime 
vrste/HT 

Znanstven
o ime 
vrste 

Taksonom
ska 
skupina 

Tip 
podrobne
jšega 
varstvene
ga cilja 

Podrobne
jši 
varstveni 
cilj 

Vrednost 
podrobne
jšega 
varstvene
ga cilja 
(številčna) 

Enota 
 

Vrednost 
podrobne
jšega 
varstvene
ga cilja 
(besedna) 
 

Opomba 
1 
 

Opomba 
2 
 

Varstveni 
ukrep 
 

Podrobne
jše 
varstvene 
usmeritve 

Sektorski 
ukrep 

Sektor Odgovorn
i nosilec 

Vir 
financiran
ja 

ID OBMOČJE 
VRSTA ali  

HABITATNI TIP 
VARSTVENI CILJ UKREP 



Zaporedn
a številka 

vrstice 

ID območja Ime območja Skupina 
območij 

Koda 
vrste/HT 

EU koda Ime vrste/HT Znanstveno ime 
vrste 

Taksonomska 
skupina 

5805,00 SI3000255 Trnovski gozd- 
Nanos 

Vipava - 
Trnovski 
gozd 

SP_1310 1310 dolgokrili 
netopir  

Miniopterus 
schreibersi 

sesalci 
(netopirji) 

5805,10 SI3000255 Trnovski gozd- 
Nanos 

Vipava - 
Trnovski 
gozd 

SP_1310 1310 dolgokrili 
netopir  

Miniopterus 
schreibersi 

sesalci 
(netopirji) 

5806,00 SI3000255 Trnovski gozd- 
Nanos 

Vipava - 
Trnovski 
gozd 

SP_1310 1310 dolgokrili 
netopir  

Miniopterus 
schreibersi 

sesalci 
(netopirji) 

5807,00 SI3000255 Trnovski gozd- 
Nanos 

Vipava - 
Trnovski 
gozd 

SP_1310 1310 dolgokrili 
netopir  

Miniopterus 
schreibersi 

sesalci 
(netopirji) 

5808,00 SI3000255 Trnovski gozd- 
Nanos 

Vipava - 
Trnovski 
gozd 

SP_1310 1310 dolgokrili 
netopir  

Miniopterus 
schreibersi 

sesalci 
(netopirji) 

7299,00 SI5000025 Trnovski gozd Vipava - 
Trnovski 
gozd 

A108 A108 divji petelin Tetrao urogallus ptice 

7300,00 SI5000025 Trnovski gozd Vipava - 
Trnovski 
gozd 

A108 A108 divji petelin Tetrao urogallus ptice 



Tip podrobnejšega 
varstvenega cilja 

Podrobnejši 
varstveni 
cilj 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega 
cilja (številčna) 

Enota 
 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega cilja 
(besedna) 
 

Opomba 1 
 

Opomba 2 
 

Velikost populacije ohrani se 1000 osebkov   Predjamski 
sistem 

  

Velikost populacije ohrani se     prisotnost vrste Veliki Hubelj   

Velikost habitata ohrani se     vrednost ni znana     

Specifične lastnosti, 
strukture, procesi 
habitata 

ohrani se     naravno stanje jam     

Specifične lastnosti, 
strukture, procesi 
habitata 

ohrani se     brez turistične rabe v 
netopirskem rovu, 
ostali del jame brez 
turistične rabe v 
zimskem času od 15.10. 
do 15.4. (Predjamski 
sistem) 

    



Ugodno ohranitveno stanje 

Vrste 
• Velikost populacije 
• Velikost habitata 
• Specifične lastnosti, strukture ali procesi v 

habitatu oz. habitatnem tipu 

Habitatni tipi 
• Velikost habitata 
• Specifične lastnosti, strukture ali procesi v 

habitatu oz. habitatnem tipu 
• (Prisotnost in ugodno stanje za HT tipičnih vrst) 
 



Tip podrobnejšega 
varstvenega cilja 

Podrobnejši 
varstveni 
cilj 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega 
cilja (številčna) 

Enota 
 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega cilja 
(besedna) 
 

Opomba 1 
 

Opomba 2 
 

Velikost populacije ohrani se 1000 osebkov   Predjamski 
sistem 

  

Velikost populacije ohrani se     prisotnost vrste Veliki Hubelj   

Velikost habitata ohrani se     vrednost ni znana     

Specifične lastnosti, 
strukture, procesi 
habitata 

ohrani se     naravno stanje jam     

Specifične lastnosti, 
strukture, procesi 
habitata 

ohrani se     brez turistične rabe v 
netopirskem rovu, 
ostali del jame brez 
turistične rabe v 
zimskem času od 15.10. 
do 15.4. (Predjamski 
sistem) 

    



Tip podrobnejšega 
varstvenega cilja 

Podrobnejši 
varstveni 
cilj 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega 
cilja (številčna) 

Enota 
 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega cilja 
(besedna) 
 

Opomba 1 
 

Opomba 2 
 

Velikost populacije ohrani se 1000 osebkov   Predjamski 
sistem 

  

Velikost populacije ohrani se     prisotnost vrste Veliki Hubelj   

Velikost habitata ohrani se     vrednost ni znana     

Specifične lastnosti, 
strukture, procesi 
habitata 

ohrani se     naravno stanje jam     

Specifične lastnosti, 
strukture, procesi 
habitata 

ohrani se     brez turistične rabe v 
netopirskem rovu, 
ostali del jame brez 
turistične rabe v 
zimskem času od 15.10. 
do 15.4. (Predjamski 
sistem) 

    



Tip 
podrobnejšeg
a varstvenega 
cilja 

Podrobnejši 
varstveni cilj 

Vrednost 
podrobnejšeg
a varstvenega 
cilja 
(številčna) 

Enota 
 

Vrednost podrobnejšega 
varstvenega cilja (besedna) 
 

Opomba 1 
 

Opomba 2 
 

Velikost 
populacije 

ohrani se 25 parov     (razmnoževanje) 

Velikost 
habitata 

ohrani se     vrednost ni znana     

Velikost 
habitata 

ohrani se     vrednost ni znana     

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se obnovi na     območja znotraj cone vrste s 
povečanim deležem stoječe 
mrtve mase listavcev 
razširjenega debelinskega 
razreda B in C vsaj 5% od lesne 
zaloge, na ostalih območjih 
znotraj cone najmanj 3% 
mrtve mase od lesne zaloge  

    

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

razišče se     zelo velik delež mrtve mase     

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se obnovi na     stari mešani sestoji z visokim 
deležem (50%) debeljakov, 
sestoji v obnovi in prebiralni 
sestoji 

    



Varstveni ukrep 
 

Podrobnejše 
varstvene 
usmeritve 

Sektorski 
ukrep 

Sektor Odgovorni 
nosilec 

Vir financiranja 

vzpostaviti monitoring     varstvo narave MOP proračunska 
sredstva 

vključiti varstveni cilj v 
načrte urejanja prostora 
in izvajanje posegov 

določijo 
naravovarstvene 
smernice in mnenja 

  prostor načrtovalci in 
nosilci urejanja 
prostora 

redno delo 

določiti potrebne količine 
mrtve mase 

        projekt 

vključiti varstveni cilj v 
načrte upravljanja GGO 
in GGE z načrtovanjem 
sektorskih ukrepov 

določijo 
naravovarstvene 
smernice in mnenja 

ohranjati 
površine 
gozdnih 
rezervatov 

gozdarstvo ZGS redno delo 



http://www.naravovarstveni-atlas.si 



 












