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Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 

št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), 36. člena 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12 in 92/13) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 

65/14) je Vlada Republike Slovenije na 30. redni seji dne 9. 4. 2015 pod točko 3 sprejela 

naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 1.

(2015–2020) (v nadaljnjem besedilu: Program upravljanja), ki se objavi na spletnih straneh 

Ministrstva za okolje in prostor.

2. Vlada Republike Slovenije je naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter 

izvajalcem javnih pooblastil, ki so v Programu upravljanja določeni kot izvajalci ukrepov, da 

do izteka programskega obdobja te ukrepe izvedejo.

3. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da:

– pri pripravi načrtov in programa ukrepov s področja upravljanja z vodami zagotovi 

vključitev ciljev in ukrepov oziroma usmeritev iz Programa upravljanja v te načrte in 

programe;

– pri izvajanju delov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 

2014–2020, ki se nanašajo na območja Natura 2000, upošteva tudi Program 

upravljanja;

– v postopke izbire projektov v okviru izvajanja prednostne naložbe Varstvo in obnova 

biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem 

NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami iz Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike 2014–2020 in priloge 6.4 Programa upravljanja, vključi tudi 

ministrstvo, pristojno za turizem, in ministrstvo, pristojno za kulturo; 

– pri pripravi in sprejemanju letnih programov dela javnih zavodov in javnih služb s 

področja ohranjanja narave in s področja upravljanja voda upošteva tudi Program

upravljanja.

4. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da:

– pri izvajanju delov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014–2020, ki se nanašajo na območja Natura 2000, in pri njegovih morebitnih 

spremembah upošteva tudi Program upravljanja;

– pri izvajanju delov Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se nanašajo na 



območja Natura 2000, in pri njegovih morebitnih spremembah upošteva tudi Program

upravljanja;

– pri pripravi in sprejemanju letnih programov dela javnih zavodov in javnih služb s 

področja gozdarstva, ribištva in kmetijstva upošteva tudi Program upravljanja.

Mag. Darko Krašovec
generalni sekretar

Priloga:

– Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020)

Prejmejo:

ministrstva–

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko–

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo–

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje–
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