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Postopek priprave in sprejema PUN 2014 do
2020
Nosilca akcij sta MKO in ZRSVN
Projektni partnerji
ZGS
KGZS
ZZRS
IzVRS
Sodelovanje tudi s strokovnjaki (iz univerz, institutov,
NVO) in upravljalci parkov.
Leto in pol dela na pripravi stanja vrst in habitatnih
tipov, ciljev in načrtovanih ukrepov.

Postopek priprave in sprejema PUN 2014 do
2020
Elementi priprave:
• Izkušnje iz FP 2007‐13 in izvajanja OP Programa
upravljanja območij Natura 2000 za 2007‐13
• 8. člen Direktive o habitatih – PAF
• MKO pripravlja Programa upravljanja območij Natura
2000 za 2014‐20 (v okviru LIFE projekta “SI Natura
2000 upravljanje”)
• Na voljo na splošno manj sredstev

Ključni cilj projekta “SI Natura 2000 upravljanje
• Pripraviti in sprejeti Program upravljanja območij Natura
2000 za 2014‐2020.
Nekateri drugi nadaljnji cilji:
• integrirati ukrepe/rešitve iz Programa upravljanja območij Natura
2000 v operativne programe za črpanje EU sredstev (kmetijske,
strukturne in kohezijske, ribiške, LIFE);
• komunicirati ukrepe za Naturo 2000 različnim deležnikom in ciljnim
skupinam in dvigniti zavest o Naturi 2000;
• skozi neposredno vključevanje ključnih deležnikov prispevati k
razumevanju, da je Natura 2000 tudi dobra priložnost za trajnostni
razvoj;
• identificirati priložnosti območij Nature 2000 za lokalni in
regionalni razvoj, delovna mesta in ekonomsko rast.

Vsebina operativnega programa
Določa jo Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura
2000):
1. podrobni varstveni cilji, ki se praviloma nanašajo na
habitatni tip ali vrsto za vsako posamezno območje
Natura 2000 na ravni ciljnega stanja v naravi.
2. ukrepi za doseganje varstvenih ciljev
•
•
•
•
•

varstva narave
prilagojene rabe naravnih dobrin (gozdarstvo, lovstvo, ribištvo)
prilagojene kmetijske prakse
upravljanja voda
drugi ukrepi
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Vsebina operativnega programa
3. kazalci
4. ukrepi varstva in aktivnosti za zagotovitev
povezanosti evropskega ekološkega omrežja
5. raziskovalne aktivnosti

7

Gozdovi v območju Natura
Vse gozdove pokriva resorna zakonodaja, načrtovanje
poteka z gozdnogospodarskimi načrti (10 letnimi) in
javna služba (Zavod za gozdove Slovenije) skrbi za
njihovo pripravo in izvedbo. Vključevanje ukrepov
poteka preko priprave naravovarstvenih smernic (Zavod
RS za varstvo narave) in njihovega upoštevanja pri
sprejetju GGN.
Program upravljanja uporablja in nadgrajuje dosedanji
način dela.
Tudi vsebine lovstva in ribištva se vključuje na enak
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način.

Kmetijske površine v Naturi
Vrste kmetijske proizvodnje in obdelave zemljišč se na
splošno usmerja s:
• plačili,
• sofinanciranjem strukturnih sprememb (investicij),
• navzkrižno skladnostjo.
V obdobju 2014‐20 dodatni zelena komponenta prvega
stebra s prepovedjo preoravanja.
Za doseganje ciljev območij Natura 2000 so zlasti
pomembni KOPOP ukrepi in ukrepi izobraževanja,
prenosa znanja in sodelovanja v Programu razvoja
podeželja.
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Pomen travnikov:
ciljni
Natura
• bistvo je kasna košnja, ki
KOPOP
neposredno zagotavlja ustrezen
ukrepi
življenjski prostor;
• na območjih, kjer relief oz. podnebje
vsi splošni
onemogočata intenzifikacijo, k temu km. okoljski
prispevajo že OMD plačila;
ukrepi za travinje
• nadalje se obdelanost in kasna
košnja dosegata preko KOPOP
OMD plačila
ukrepov;
• za nekatera območja in vrste /HT se
določi ciljne vrednosti (indikatorji v
PRP).

Vode v območju Natura
Vode pokrivajo načrti upravljanja voda in program
ukrepov (6 letni). Za izvajanje javnih nalog deluje javna
služba in javni zavod.
Bistvene interakcije med zagotavljanjem ugodnega
stanja zanje in upravljanjem z vodami:
• hidromorfologija vodotokov (vzdrževanje,
investicije, sanacije po naravnih nesrečah)
• določanje količin vode za rabo (odvzem)
• sanacije virov onesnaževanja
• upravljanja z manjšimi zajezitvami
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Način vključevanja varstvenih ukrepov
‐ izvedba
‐
‐
‐
‐
‐

Ukrepi varstva narave v programe dela javnih
zavodov in MKO;
Ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin v
sektorske načrte (npr. GGN);
Ukrepi upravljanja voda v načrt upravljanja
voda in program ukrepov (2015‐2021);
Ukrepi prilagojene kmetijske rabe v ukrepe
programa razvoja podeželja 2015‐2020;
Ukrepi investicij in storitev (projektni) v druge
OP za črpanje EU sredstev in finančne
instrumente EU.
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Kazalci in njihovo spremljanje
Cilji in ukrepi so opredeljeni na merljiv način, kjer je bilo to
glede na raven poznavanja mogoče. Kazalci so tako
povezani z vrednostmi v samem cilju oz. ukrepu.
Kazalci so dveh tipov in na to je vezan tudi monitoring:
‐ stanja vrst in habitatnih tipov
‐ kazalci spremljanja izvajanja ukrepov (npr. obseg
površin v določenem ukrepu, št. določenih ukrepov)
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Drugi ukrepi – horizontalni ukrepi
Program obravnava tudi horizontalne ukrepe, ki prispevajo
k boljšemu in bolj ciljnemu izvajanju ukrepov. To sta
izvajanje monitoringa in raziskav.
Monitoring odgovarja na vprašanje ali so vrste in habitatni
tipi v ugodnem stanju. Nadalje prispeva k:
‐ bolj natančnemu postavljanju ciljev in ugotavljanju
njihovega doseganja;
‐ ciljnemu izvajanju ukrepov.
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Raziskovanje
Program navaja tudi skupine raziskovalnih aktivnosti
bazičnih in aplikativnih znanosti, ki so potrebne za
izboljšanje poznavanja ekologije Natura vrst ter
habitatnih tipov.
Mehanizmi usmerjanja raziskav skozi financiranje so
drugačni od ostalih in temeljijo pretežno na bottom‐up
pristopu.
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Več na:
http://www.natura2000
.gov.si/index.php?id=21
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