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Instrumenti doseganja ciljev 
območij Natura 2000

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje

Sektor za politiko ohranjanja narave
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Habitatna direktiva

Habitatna direktiva določa:
- Naravne habitatne tipi v interesu skupnosti, za 

ohranjanje katerih je treba določiti posebna 
ohranitvena območja

- Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za 
ohranjanje katerih je treba določiti posebna 
ohranitvena območja

- Merila za izbiranje območij, ki se upravičeno 
lahko opredelijo kot območja pomembna za 
skupnost

- Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki 
jih je treba strogo varovati
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Direktiva o pticah
Direktiva o pticah določa:

- Varovanje vrst ptic
- Ohranjanje, vzdrževanje in ponovno 

vzpostavljanje biotopov in habitatov
vključujejo zlasti naslednje ukrepe:
ustanovitev zavarovanih območij
vzdrževanje in upravljanje habitatov
skladno z ekološkimi    zahtevami na 
zavarovanih območjih in izven njih
ponovno vzpostavitev uničenih biotopov
ustvarjanje biotopov.
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Prenos v slovenski pravni red
Zakon o ohranjanju narave:

- Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000)

- Uredba o habitatnih tipih
- Uredba o ekološko pomembnih območjih
- Uredba o zavarovanih prostoživečih

živalskih vrstah
- Uredba o zavarovanih prostoživečih

rastlinskih vrstah
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Merila za izbiranje območij Natura 2000 
Priloga III Direktive o habitatih

• FAZA 1: Ocena relativne pomembnosti območij 
za vsak naravni habitatni tip iz priloge I in vsako 
vrsto iz priloge II (vključno s prednostnimi 
naravnimi habitatnimi tipi in prednostnimi 
vrstami) na ravni države
(predlog države)

• FAZA 2: Ocena pomembnosti območij iz 
državnih seznamov za Skupnost
(biogeografski seminar)
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http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/n2k_0608_100dpi.jpg
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Natura 2000 v Sloveniji

SPA - 26 območij (22,8 %)
pSCI - 260 območij (31,6 %)
Skupaj - 35,5 %

9 % nad 900 m
71 % gozdovi

Sprejela Vlada RS 2004



9

Operativni program upravljanja območij     
Natura 2000

Velja za obdobje 2007-2013 in določa:
1. Podrobne varstvene cilje, ki se praviloma 

nanašajo na vsako območje Nature 2000
2. Ukrepe za doseganje varstvenih ciljev, 
3. Obstoječe načrte gospodarjenja z naravnimi 

viri, ki so neposredno povezani ali potrebni za 
varstvo območij
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Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in 
habitatov v območjih Nature 2000

Postopke zagotavljanja ugodnega stanja 
ohranjenosti vrst in habitatov določa
6. člen Direktive o habitatih
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Prenos v slovenski pravni red

Zakon o ohranjanju narave
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov 

izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja

- Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za 
naravo in o pridobitvi pooblastila



12

Priprava osnutkov občinskih 
prostorskih načrtov 

Naravovarstveni atlas
- Informacije o prostorski določitvi območij 

Natura 2000
(meje območij Natura 2000)

Operativni program 
- Določa varstvene cilje in ukrepe za vsako 

območje posebej
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