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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava zavarovana območja narave, ohranjanje narave in
varstvo okolja. Osnovni namen je prikazati zavarovana območja narave in vrste
teh območij.
V prvem delu je predvsem poudarek na ohranjanju narave in varstvu okolja.
Predstavljena je zakonska podlaga varstva okolja in ohranjanja narave vse od
prvega slovenskega zakona do uskladitve slovenskih zakonov z Evropsko unijo.
Razvidna je tudi omejitev prometa z nepremičninami v zavarovanem okolju.
V glavnem delu so podrobneje predstavljena zavarovana območja narave, vrste
zavarovanih območij in splošni pomen zavarovanih območij. Poleg zavarovanih
območij so opisana tudi območja Nature 2000, kulturna dediščina v Sloveniji in
nedovoljeni posegi v zaščitena območja. Na kratko so predstavljena zavarovana
območja narave po statističnih regijah v Sloveniji.
Ključne besede: zavarovana območja, ohranjanje narave, varstvo okolja
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SUMMARY
The present graduation thesis deals with protected natural areas, preservation of
nature and environment protection. The main objective is to describe protected
areas and to establish what the types of such areas are.
In the first part, the emphasis is given mainly to the themes of nature
preservation and environment protection. There is a presentation of sectoral
legislation from the first Slovenian sector-specific law to the harmonization of
Slovenian legislation with the EU acquis communautaire. It is also mentioned
how the real estate market has been restricted in protected areas.
The main part of the paper consists of a detailed description of protected natural
areas, types of such areas and their general importance. In addition, there are
also some paragraphs that focus on Natura 2000 sites, on Slovenian cultural
heritage and on some instances of unauthorized interferences into protected
areas. Moreover, there is a brief presentation of protected areas according to the
Slovenian statistical regions.
Key words: protected areas, nature preservation, environment protection
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1 UVOD
1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Osnovni namen naloge je opredelitev pomena zavarovanih območij narave v
celotni Sloveniji. Namen naloge je predstaviti to problematiko in s tem tudi
prispevati k boljšemu razumevanju pomena varstva narave pri nas.
Objektni cilji so predvsem:
- predstaviti zakonodajo in druge predpise, ki veljajo za to področje,
- predstaviti pomen ohranjanja narave,
- opisati nacionalni program varstva narave,
- opredeliti vrste zavarovanih območij in ugotoviti, kako se delijo in koliko
različnih vrst jih je,
- predstaviti deleţ zavarovanih območij narave po statističnih regijah v
Sloveniji,
- predstaviti del kulturne dediščine v Sloveniji,
- na kratko opisati program Natura 2000.
1.2 METODE DELA
Pri izbiri literature in virov sem bila pozorna na vse, kar se nanaša na konkretno
temo diplomske naloge. Uporabljen je predvsem naravoslovni pristop. Največ
gradiva in ostalih podatkov sem našla na spletnih straneh, saj je druga literatura
teţko dosegljiva.
Podatki o zavarovanih območjih se hranijo v Registru zavarovanih območij, ki se
v obliki geografskega informacijskega sistema vodi na Agenciji Republike
Slovenije za okolje in pri Ministrstvu za okolje in prostor (Register zavarovanih
območij, 2005). Glavni del registra sestavljajo podatki o samih pravnih aktih, s
katerimi se zavaruje določena območja narave. Poleg zavarovanih območij so za
varstvo narave pomembna tudi območja Natura 2000 in ostala ekološko
pomembna območja.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Zavarovana območja se načeloma ne ustanavljajo z namenom reševanja lokalnih
ekonomskih in socialnih problemov, ampak zaradi ohranjanja narave in njenih
vrednot, ki so pomembne za njen obstoj. Varstvo narave je prvenstveno
namenjeno ohranjanju narave in usmerjanju človekovih posegov na določenem
območju. Pri teh posegih je najbolj prisotno lokalno prebivalstvo, ki močno vpliva
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na ravnovesje v naravi. Obstaja veliko naravnih rezervatov, parkov in
spomenikov, katerih obstoj je poznan le peščici ljudi. V tem diplomskem delu je v
največji meri predstavljen prav ta problem.
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2 OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO OKOLJA
2.1 USTAVNA PODLAGA VARSTVA OKOLJA IN OHRANJANJA NARAVE
Ustava RS vsebuje določbe, ki se nanašajo na obveznost varstva oziroma
ohranjanja okolja. Skladno z 72. členom ustave ima vsakdo pravico do zdravega
ţivljenjskega okolja. Za zdravo ţivljenjsko okolje skrbi drţava in v ta namen
zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
Zakonsko je tudi določeno, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je
povzročitelj škode v ţivljenjskem okolju dolţan poravnati škodo.
Zakoni v skladu z ustavo določajo tudi:
- način uţivanja in pridobivanja lastnine tako, da je zagotovljena njena
gospodarska, socialna in ekološka funkcija (67. člen),
- pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva (70. člen),
- posebne pogoje za uporabo zemljišč ter posebno varstvo kmetijskih zemljišč,
zaradi smotrnega izkoriščanja (71. člen).
V 73. členu ustave je določeno, da je vsakdo v skladu z zakonom dolţan varovati
naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Tudi drţava in lokalne
skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
2.2 SLOVENSKA OKOLJSKA ZAKONODAJA IN MEDNARODNI TEMELJI
VARSTVA OKOLJA
Leta 1972 je naraščajoča onesnaţenost okolja, ki je zavzela svetovne razseţnosti,
zlasti po drugi svetovni vojni, pripravila Organizacijo zdruţenih narodov do tega,
da je v Stockholmu organizirala svetovno konferenco, namenjeno človekovemu
okolju. Zaradi poslabšanja stanja okolja je bilo organizirano novo srečanje
najvišjih predstavnikov drţav članic OZN v Riu de Janeiru leta 1992 na temo
okolja in razvoja. Na njem je bila sprejeta deklaracija o okolju in razvoju, ki jo je
podpisala tudi Slovenija.
Na konferenci Organizacije zdruţenih narodov o okolju in razvoju v Riu de
Janeiru junija 1992 so voditelji drţav in vlad sprejeli Deklaracijo iz Ria o okolju in
razvoju. Z njo so najprej potrdili veljavo Deklaracije konference o človekovem
okolju, sprejeto v Stockholmu junija 1972, in v nadaljevanju razglasili vrsto načel,
od katerih so najpomembnejša naslednja:
1. Pravico do razvoja je potrebno uresničevati tako, da se enakopravno
uveljavljajo razvojne in okoljske potrebe.
2. Vzdrţen razvoj je mogoče doseči samo tako, da je varstvo okolja sestavina
razvojnih procesov in se ne obravnava osamljeno.
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3. Nujen pogoj za vzdrţni razvoj je izkoreninjenje revščine.
4. Drţave morajo sodelovati pri ohranjanju, varstvu in ponovnem
vzpostavljanju zdravja in celovitosti Zemljinega ekosistema.
5. Drţave bodo udejanjale učinkovito okoljsko zakonodajo. Na široko se bo
uveljavljalo načelo preventive.
6. Drţavne oblasti se bodo zavzemale za internalizacijo okoljskih stroškov in
uporabo ekonomskih vzvodov na tak način, da mora onesnaţevalec
načeloma nositi vse stroške, ki posledično izhajajo iz onesnaţevanja.
7. Presoja vplivov na okolje se bo uporabljala za nameravane dejavnosti, ki
pa bi lahko pomembneje škodovale okolju in o katerih odločajo pristojni
drţavni organi.
8. Lokalne skupnosti bodo imele pomembno vlogo pri varstvu okolja.
Konferenca v Riu je sprejela za varstvo okolja zelo pomemben dokument,
imenovan Agenda 21, v katerem so podrobneje opisane zasnove in smeri
takšnega razvoja človeške druţbe, ki bo vzdrţen oziroma trajnosten in bo
naravnan k ohranjanju okolja.
Na podlagi sprejetih mednarodnopravnih obveznosti in ustavnih določb je
Republika Slovenija z zakonom uredila varstvo raznovrstnosti in kakovosti
posameznih naravnih prvin (tal, vode, zraka, rastlinskega in ţivalskega sveta),
uporabo in izkoriščanje naravnih dobrin, zavarovanje naravnih bogastev,
okoljevarstvene pogoje za opravljanje dejavnosti ter pogoje in obseg škode, ki jih
mora poravnati povzročitelj obremenitve okolja. Zakonska ureditev varstva okolja
ureja tudi pridobivanje in uţivanje lastnine glede na njeno ustavno določeno
ekološko funkcijo.
2.3 ZAKONSKA UREDITEV VARSTVA OKOLJA
2.3.1 Prvi slovenski zakon o varstvu okolja in nacionalni program
Varstvo okolja je od junija leta 1993 do 2004 urejal in določal prvi Zakon o
varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/1993). ZVO je med drugim za del okolja
določil grajeno okolje ter uvrstil med posege v okolje tudi graditev objektov. S
takim razumevanjem so bila področja urejanja prostora in graditve objektov ter
varstva okolja in ohranjanja narave urejena s posebnim zakonom, v povezano
celoto.
Na podlagi prvega zakona o varstvu okolja je bil sprejet prvi Nacionalni program
varstva okolja (NPVO, Ur. l. RS, št. 83/1999). NPVO je bil osnovni programski
dokument varstva okolja v Sloveniji, ki je bil usmerjen k razreševanju
najpomembnejših problemov v okolju. Podajal je strokovno utemeljen izbor
ključnih problemov okolja, predlagal potencialno uspešne in učinkovite
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mehanizme njihovega razreševanja ter teţil k preusmeritvi proizvodnje in porabe
po načelih trajnosti.
Zakon o varstvu okolja se je uresničeval s pripravo, sprejemanjem in
implementacijo podzakonskih predpisov (uredb), pravilnikov in odredb ter z
nacionalnim programom varstva okolja in operativnimi programi za posamezna
področja varstva okolja. Na podlagi prejšnjega in sedanjega zakona je bilo do
sedaj izdanih več kot 260 podzakonskih aktov.
2.3.2 Novi zakon o varstvu okolja
V Sloveniji ima varstvo okolja spoštovanja vredno tradicijo. Temelji na
sistematičnem preučevanju narave, spremljanju pojavov v okolju in urejevanju
dejavnosti od izobraţevanja in varovanja narave in kulturne dediščine do
tehnoloških procesov ravnanja z odpadki.
V drugi polovici 20. stoletja sta dva razvojna procesa, industrializacija in
urbanizacija, tako hitro napredovala, da skrb za naravo in za varstvo
obdelovalnih tal ni bila dovolj učinkovito sito pri posegih v naravo in urejanju
človekovega okolja. Po eni strani se Slovenija ponaša z lepo ter biotsko in
pokrajinsko zelo pestro in ohranjeno naravo, po drugi so nekatera gosteje
naseljena območja prizadeta zaradi onesnaţevanja tal, zraka, vodovja in
neurejenega ravnanja z odpadki. To se najbolj pozna tudi na ţivljenju
prebivalstva.
V marcu 2004 je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel nov Zakon o varstvu
okolja (uradno prečiščeno besedilo, ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006, 49/2006ZMetD, 66/2006 Odl. US). Glavni razlog za nadomestitev prejšnjega zakona z
novim je bilo nadaljnje usklajevanje slovenskega okoljskega prava s pravom
Evropske unije.
Z novim zakonom o varstvu okolja in z njegovimi dopolnitvami so bile v
slovensko okoljsko pravo prenesene vsebine devetih evropskih okoljskih direktiv,
ki so uredile:
- standardiziranje in racionaliziranje poročil o izvajanju določenih direktiv o
okolju,
- celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaţevanja okolja,
- obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi,
- presojo vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje,
- oceno vplivov določenih javnih in zasebnih projektov na okolje,
- javni dostop do informacij o okolju,
- udeleţbo javnosti pri sprejemanju določenih planov in programov, ki se
nanašajo na okolje,
- trgovanje s pravicami za izpuščanje toplogrednih plinov.
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Novi zakon ni spremenil zasnove in bistvenih rešitev prejšnjega zakona,
spremenil pa je ureditev okoljevarstvenega dovoljenja, celovite presoje vplivov
na okolje in presoje vplivov na okolje v povezavi z okoljevarstvenim soglasjem,
uvedel je trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in preuredil javnost okoljskih
zadev ter ureditev gospodarskih javnih sluţb na področju varstva okolja.
Zaradi demokratizacije odločanja in vključevanja najširše javnosti v zadeve
varstva okolja ter ob upoštevanju Aarhuške konvencije, ki ureja vlogo javnosti v
zadevah varstva okolja, je novi zakon okrepil poloţaj javnosti pri dostopu do
okoljskih informacij in v postopkih prejemanja planov in programov ter izdaje
okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja. Hkrati je zakon podelil posebno vlogo
nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva
okolja. Te organizacije imajo v postopkih izdaje okoljevarstvenega soglasja in
dovoljenja poloţaj stranskega udeleţenca.
2.3.3 Nacionalni program varstva okolja Republike Slovenije
Novembra 2005 so v Drţavnem zboru RS na podlagi ZVO-1 sprejeli resolucijo o
(novem) Nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO) za obdobje od leta
2005 do 2012 (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012,
ReNPVO, Ur. l. RS, št. 2/2006). Tudi novi NPVO je osnovni strateški dokument na
področju varstva okolja.
Nacionalni program varstva okolja Republike Slovenije ima dvojni pomen, in sicer
usmerja razvoj na usklajenih sonaravnih osnovah ter povezuje vse dejavnike, ki
vplivajo na okolje. Usmerjanje pomeni koncentrirane napore in sredstva na tistih
področjih, kjer bo učinek največji tako glede racionalnosti naloţb, kakor tudi
glede izboljšanja okolja.
Splošno podporo imajo štiri prednostna področja nalog:
- očiščenje vodovja in zagotovitev trajnih virov neoporečne vode,
- ureditev ravnanja z odpadki od nastajanja do njihove moţne predelave in
uporabe ter končnega varnega odlaganja ostankov,
- varstvo biotske pestrosti s primerno zaščito narave in zadostno omejitvijo ali
preprečitvijo škodljivih vplivov nanjo,
- okrepitev, organizacija in usposobitev odgovornih dejavnikov za uspešno
izvajanje nalog, od zakonodajnih do izobraţevalnih, in to na vseh ravneh,
tako drţavni, kot tudi pokrajinski in lokalni.
Na te štiri prednosti usmerjeni napori bodo odprli številne moţnosti za izboljšanje
okolja oziroma odnosa do narave, ki jih ne kaţe zanemariti. Vsekakor je poleg
javnih sluţb in sredstev za vzdrţevanje potrebnega še veliko dela, potrebno bo
izboljšati spremljanje pojavov v okolju, pregledati in analizirati učinke ali
posledice dosedanjih posegov v naravo ali okolje. Vsem navedenim ciljem in

6

nalogam ustreza le politika usklajenih sonaravnih pristopov in razvojnih
usmeritev, ki povezuje napore in odgovornost vseh področij za kakovost okolja.
Pri pripravi Nacionalnega programa varstva okolja so bile upoštevane številne
domače strokovne podlage ter mednarodni pravni akti in programski dokumenti.
Vključeni so bili predstavniki vseh pomembnih skupin in dejavnikov slovenske
druţbe z ţeljo, da bi dosegli čim širši dogovor o smereh in ciljih razvoja v
naslednjih desetih letih.
Nacionalni program je pisan za Slovenijo in v Sloveniji. Z odločitvijo o vstopu v
Evropsko unijo smo sprejeli tudi obveznost prevzema njenega pravnega reda.
Prav zaradi tega je razumljivo, da je ta program »evropsko naravnan« in
upošteva usmeritve Petega akcijskega programa EU. Prevzem teh obveznosti
pomeni za Slovenijo samo korak naprej.
Nacionalni program je zasnovan kot dokument z usmeritvami za vse dejavnike, ki
lahko odločilno vplivajo na okoljske razmere. Zato v njem ni izoblikovanih rešitev
oziroma projektov, vsebuje pa osnove, na katerih so posamezni sektorji dolţni
graditi svoje okoljsko naravnane programe. Le na tak način lahko pričakujemo,
da bo doseţena integracija okoljskih vsebin v sektorje, kot so energetika,
kmetijstvo, industrija, transport in turizem, v katerih je veliko okoljskih
problemov, toda tudi znanja in moči za njihovo reševanje.
Z usmeritvijo na prednostne cilje in naloge ne smejo zastati druge dejavnosti,
zlasti varčevanje in skrb za red v okolju, ki jih zmorejo uresničiti posamezni
dejavniki in prebivalci. Pri vsej širini področja varstva okolja ni mogoče zagotoviti
dovolj sredstev za vse potrebe. Nacionalni program naloge sistematično razvršča
glede na vire, ki so na voljo ali dosegljivi ob ustreznih projektih.
Uresničevanje nalog bo odvisno od pravočasnih raziskav in priprav projektov ter
od tekočega zagotavljanja potrebnih sredstev. Skušajmo predvideti, kakšne bodo
razmere in potrebe čez 20 ali 30 let in več, kajti to, kar sedaj urejamo in
zagotavljamo, mora biti ohranjeno in primerno tudi za naslednje generacije.
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3 OHRANJANJE NARAVE
Vodilna misel ohranjanja in varstva narave poudarja, da smo odgovorni za
ohranitev narave, zlasti rastlinskih in ţivalskih vrst ter ekosistemov, ker so ti
naravni viri in vrednote osnova za preţivetje naroda. To pomeni, da sta kakovost
ţivljenja in tudi prihodnost odvisni od ohranjanja narave in uravnoteţenega
sonaravnega načina proizvodnje in storitev.
Slovenije je pred vstopom v Evropsko unijo preuredila in učvrstila sistem varstva
narave. Bistvo tega določa Zakon o ohranjanju narave. Predvsem je potrebno
posodobiti zaščitne ukrepe in urediti upravljanje z naravnimi dobrinami in
vrednotami, kar pomeni zlasti razširiti zavarovana območja in tudi izpopolniti
ukrepe neposrednega varstva skladno s konvencijo Zdruţenih narodov o biotski
raznovrstnosti. V Sloveniji je sedaj skladno z zakoni primerno varovanega blizu 8
% drţavnega ozemlja.
3.1 POMEN OHRANJANJA NARAVE
Leta 1999 je Drţavni zbor sprejel poseben Zakon o ohranjanju narave, ki določa
ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot
(ZON, Ur. l. RS, št. 56/1999, uradno prečiščeno besedilo ZON-UPB2, Ur. l. RS, št.
96/2004). Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi se ureja
varstvo prosto ţivečih rastlinskih in ţivalskih vrst, omogoča trajnostno rabo
sestavin biotske raznovrstnosti in zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja.
Sistem varstva naravnih vrednot je sistem, ki določa postopke in načine
podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva.
3.1.1 Določbe zakona o ohranjanju narave
Ta zakon določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in s tem varstva
naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sistem varstva
naravnih vrednot je sistem, ki določa postopke in načine podeljevanja statusa
naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva (ZON-UPB2, 1. člen).
Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot po
tem zakonu se vključujejo v urejanje prostora, rabo in izkoriščanje naravnih
dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga določa zakon (ZONUPB2, 6. člen).
Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote. Drţava, lokalne skupnosti in druge
osebe javnega prava so pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti dolţne upoštevati
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načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot ter pri tem medsebojno sodelovati (ZON-UPB2, 7. člen).
3.1.2 Nacionalni program varstva narave
V prvem odstavku 35. člena Zakon o varstvu okolja določa, da Drţavni zbor
Republike Slovenije na predlog vlade sprejme nacionalni program varstva okolja,
ki vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja. Tretji
odstavek istega člena določa, da Nacionalni program varstva okolja vsebuje tudi
nacionalni program varstva narave po predpisih o ohranjanju narave.
Zakon o ohranjanju narave v 94. členu določa, da nacionalni program varstva
narave zajema ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Z
njim se opredeli obseg javnega interesa pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in
varstvu naravnih vrednot za najmanj deset let (ReNPVO, Ur. l. RS, št. 2/2006).
Vsebina Nacionalnega programa varstva narave so cilji in usmeritve za:
- ohranitev biotske raznovrstnosti s programom ukrepov varstva rastlinskih in
ţivalskih vrst,
- varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in
obnovitve naravnih vrednot,
- način izpolnjevanja mednarodnih obveznosti,
- vzgojo in izobraţevanje na področju ohranjanja narave,
- zagotavljanje finančnih virov za izvajanje varstva narave.
Zakon o ohranjanju narave določa, da se vsebino podrobneje razčleni v
operativnih programih, ki jih sprejme vlada.
Evropska unija obravnava ohranjanje narave kot skupno nalogo. Upošteva tudi
obvezno zakonodajo in politike Evropske unije, ki se jih je Slovenija obvezala
izpolnjevati s pridruţitvenim sporazumom. To so predvsem sektorske politike
kakor Skupna kmetijska politika, Skupna ribiška politika in Politika razvoja
podeţelja ter politika Evropske unije na področju varstva narave, okolja in
genskih virov (ReNPVO, Ur. l. RS, št. 2/2006).
V obdobju preteklih petih let se je po ratifikaciji pomembnejših konvencij in
sporazumov s področja ohranjanja narave in sprejetja zakona o ohranjanju
narave s podzakonskimi predpisi postavilo ogrodje sistema ohranjanja narave. V
tem obdobju so se reorganizirale tudi sluţbe varstva narave kot ključen korak k
učinkovitemu izvajanju sistema varstva narave v praksi.
Upravljavci zavarovanih območij narave uresničujejo varstvene cilje, ki jim je s
posebnimi predpisi določeno parkovno varstvo, in ob hkratnem varovanju skrbijo
za razvoj lokalnega prebivalstva ter omogočajo spoznavanje in doţivljanje narave
širši javnosti. Upravljavske naloge izvajajo drţavni javni zavodi za upravljanje
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parkov in organizacije, kar jim je bilo zaupano s koncesijo (ReNPVO, Ur. l. RS, št.
2/2006).
3.2 PREDKUPNA PRAVICA NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH NARAVE
Drţava je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih,
za katere je sprejela akt o zavarovanju, ne glede na določbe drugih zakonov, ki
urejajo predkupno pravico na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih (ZON, 84.
člen).
Poleg tega ZON v 84. členu navaja tudi, da mora lastnik zemljišča o nameravani
prodaji obvestiti upravljavca zavarovanega območja in ministrstvo. Ponudba
mora vsebovati podatke o zemljišču, ceno in druge prodajne pogoje. Če drţava
ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako, da v 60 dneh od prejema
obvestila pisno sporoči lastniku zemljišča, da ponudbo sprejema, jo lahko
uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem redu, ki je zakonsko določen.
V primeru, da nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne
pravice, lahko prodajalec proda zemljišče drugemu kupcu, ki je njegovo ponudbo
sprejel pravočasno in na način, določen s predpisi o kmetijskih zemljiščih, pod
pogojem, da s pogodbo soglaša upravna enota. Lokalna skupnost je prav tako
predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč, razen vodnih zemljišč, na
zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o zavarovanju.
Prvi predkupni upravičenec glede zemljišč, ki sta jih skupaj zavarovali drţava in
lokalna skupnost, je drţava. Če drţava v roku 60 dni ne uveljavi predkupne
pravice, jo lahko uveljavi lokalna skupnost, na katere območju se zemljišče
nahaja, v roku 30 dni od dne poteka roka drţave za uveljavitev predkupne
pravice. Kadar drţava lokalno skupnost pred potekom 60 dnevnega roka obvesti,
da predkupne pravice ne bo uveljavljala, začne teči 30 dnevni rok od dneva, ko
lokalna skupnost prejme obvestilo.
3.3 VKLJUČENOST VARSTVA NARAVE V DRUGA PODROČJA
Drţavni zbor Republike Slovenije sprejme Nacionalni program varstva narave, ki
mora biti usklajen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Do sprejema tega
programa varstva narave se tudi za to področje uporablja Nacionalni program
varstva okolja. Predpisi, izdani na podlagi Zakona o ohranjanju narave, se
obvezno upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in varstvu
nepremične kulturne dediščine. Uvedeno je tudi presojanje sprejemljivosti
načrtov, prostorskih in drugih aktov glede na vplive njihovega uresničevanja na
naravo (Blaganje, 2007, str. 149).
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3.3.1 Omejitve prometa z nepremičninami
Nepremičnine na zavarovanih območjih in zemljišča, na katerih so naravne
vrednote, ki so v lasti drţave, niso v pravnem prometu, razen v primerih,
določenih v Zakonu o ohranjanju narave.
Upravljavci nepremičnin na zavarovanih območjih in zemljišč, na katerih so
naravne vrednote, ki so v lasti drţave, si morajo za izvedbo pravnih poslov v
zvezi z upravljanjem s temi nepremičninami, ki jih lahko sklepajo v skladu s
predpisi, pridobiti predhodno soglasje ministrstva (ZON, 85. člen).
Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli na nepremičninah na zavarovanih
območjih je moţna le s soglasjem upravne enote (ZON, 86. člen).
Soglasje upravne enote ni potrebno, če gre za pridobitev lastninske pravice na
podlagi dedovanja in s pravnim poslom, ki se sklepa med lastnikom in drţavo
oziroma lokalno skupnostjo, na katere območju leţi nepremičnina, ki se prodaja.
Odločba o soglasju upravne enote se ne izda:
- če niso bile upoštevane določbe o predkupni pravici, določene v 84. členu
Zakona o ohranjanju narave,
- če pridobitelj nepremičnine ne da izjave, da soglaša z varstvenimi reţimi in
razvojnimi usmeritvami na zavarovanem območju.
Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v javno korist lahko
odvzame ali omeji, kadar je to potrebno zaradi varstva naravnih vrednot ali
doseganja namena ustanovitve zavarovanega območja. Na zavarovanem
območju, ki ga zavaruje drţava, sproţi razlastitveni postopek ministrstvo, na
zavarovanem območju, ki ga zavaruje lokalna skupnost, pa pristojen organ
lokalne skupnosti.
Ministrstvo oziroma pristojen organ lokalne skupnosti mora najmanj tri mesece
pred vloţitvijo predloga za razlastitev poslati lastnikom pisno ponudbo za odkup
nepremičnin. Za odvzeto nepremičnino mora ministrstvo ali pristojen organ
lokalne skupnosti zagotoviti lastniku drugo enakovredno nepremičnino zunaj
zavarovanega območja ali plačati odškodnino. Višina odškodnine za odvzeto
nepremičnino se določi po vrednosti nepremičnine ob pridobitvi nepremičnine z
upoštevanjem njene vrednosti ob razlastitvi (ZON, 88. člen).
Pravna oseba, ki upravlja nepremičnino, ki je v lasti drţave, ni upravičena do
odškodnine na podlagi 89. člena Zakona o varstvu narave.
Drţava je dolţna na zahtevo fizične ali pravne osebe, ki ima v lasti nepremičnino
na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila drţava, odkupiti za primerno plačilo
nepremičnino, ki je zaradi omejitev in prepovedi iz tega zakona ni več mogoče
rabiti za dejavnost, kot se je rabila pred zavarovanjem ali pa se lahko rabi le v
neznatni meri (ZON, 90. člen).
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3.4 NATURA 2000
Spodnja slika prikazuje omreţje Natura 2000 in predstavlja območja,
najprimernejša za ohranjanje ali doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih
tipov v interesu EU, katere del je tudi Slovenija. Na teh območjih so predvideni
varstveni ukrepi in ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin.
Slika 1: Območja Natura 2000 v skupni površini ozemlja Slovenije, EU27 in nekaterih drugih držav v letu 2008

Vir: Register območij Natura 2000, Agencija RS za okolje,2008, Natura 2000
Barometer, European Topic Centre for Biodiversity, 2008.
S pridruţitvijo EU je bila Slovenija obvezana določiti in vzdrţevati vsa Natura
2000 območja, ki predstavljajo nekaj več kot 7202 km2 ali 35,5 % ozemlja
Republike Slovenije. Okrog 70 % slovenskega ozemlja Nature pokrivajo gozdovi,
kar kaţe na njihovo splošno dobro ohranjenost. Od negozdnih površin je v
ozemlju Nature 2000 okrog 20 % kmetijskih zemljišč.
Za ta območja veljajo določene varstvene usmeritve in pravila ravnanja, ki se
morajo upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin, pri čemer za
gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000,
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zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni
naravovarstvenih pogojev in soglasja (Agencija RS za okolje).

treba

pridobiti

Strokovna izhodišča, ki vzpostavljajo omreţja Natura 2000, so nastajala od leta
2001 dalje. Prva je bila izdelana študija Razširjenost evropsko pomembnih vrst
(Boris Kryštufek idr., Prirodoslovni muzej Slovenije), ki so ji sledile študije za
posamezne taksonomske skupine in habitatne tipe. Določena je bila metoda
opredeljevanja potencialnih območij po direktivi o habitatih. Vlada Republike
Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o
posebnih varstvenih območjih.
Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o
habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja zajemajo 36 odstotkov
površine Slovenije. Območja se preteţno prekrivajo, saj je 60 odstotkov površin,
predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih
varstvenih območij po direktivah o pticah. V zavarovanih območjih je 25 %
skupne površine Natura 2000 območij (Natura 2000).
Slika 2: Območja Natura 2000 v Sloveniji

Vir: Spletna stran Natura 2000
Evropska unija več kot desetletje oblikuje mreţo posebej varovanih območij
Natura 2000. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da
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varuje naravne habitate ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst, pomembnih za
Evropsko unijo. Tako kot vse drţave članice je tudi Slovenija dolţna določiti
območja Natura 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati. Pravno podlago za
vzpostavljanje teh območij predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto ţivečih ţivalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju
prosto ţivečih ptic.
Izbira načina varovanja območij Natura je prepuščena presoji vsake drţave
članice. V evropskih drţavah za biotsko raznovrstnost najpogosteje skrbijo s
pogodbenim varstvom ali skrbništvom, na habitatnih tipih s kmetijsko rabo so to
pogodbe v okviru kmetijsko-okoljskega programa. Za območja Natura 2000 so na
razpolago finančni programi Evropske unije za sofinanciranje naravovarstvenih
projektov, naravi prijaznih oblik kmetovanja in drugih dejavnosti trajnostnega
razvoja.
Oblikovanje mreţe posebej varovanih območij Natura pravno ureja Zakon o
ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/1999, 31/2000-popravek, 119/2002 in
41/2004). Ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropskih skupnosti
pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov, zakon poimenuje »območje Natura 2000« ali »posebno
varstveno območje«.
Za celotno Slovenijo območja Natura 2000 določi vlada po predhodnem mnenju
lokalnih skupnosti. Vlada tudi:
- določi varstvene cilje na teh območjih,
- predpiše varstvene usmeritve za ohranitev in doseganje ugodnega stanja
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov,
- z ukrepi zagotavlja njihovo varstvo (Natura 2000).
Mreţa območij Natura je ključni steber varstva narave v Evropski uniji. Do
decembra 2006 je bilo v Evropski uniji razglašenih 4.617 območij po direktivi o
pticah, s skupno površino več kot 254.000 kvadratnih kilometrov. Površine na
kopnem so presegale velikost Nemčije. Opredeljenih je bilo tudi 20.862 območij
po habitatni direktivi, skupne površine 560.445 kvadratnih kilometrov. Različne
drţave so opredelile različno število območij, odvisno od ohranjenosti narave.
Poleg Slovenije imajo tudi naše sosednje drţave območja Natura 2000. V Avstriji
so razglasili 210 teh območij. Po Habitatni direktivi jih je zavarovanih 160 in 95
po Direktivi o pticah. Vsa predstavljajo 16 % celotne površine Avstrije. V Italiji so
do konec leta 2006 določili 2543 območij, obsegala so 19 % površine drţave. Po
velikosti so ta območja skoraj trikrat večja od površine Slovenije. Februarja 2007
so dodali še nova območja, med drugim tudi na Trţaškem Krasu. Na Madţarskem
so po Direktivi o pticah določili 55 območij, ki obsegajo 14 % površine drţave, po
Habitatni direktivi pa 467 območij, kar je 15 % površine drţave (Natura 2000).
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3.5 VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI
Varovanje kulturne dediščine je v Sloveniji zaščiteno z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/1999). Kulturna dediščina (v nadaljnjem
besedilu: dediščina) so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani
objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela
kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, druţbenega
razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem
prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in
civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Kulturna dediščina je z zavarovanimi območji narave zelo povezana, saj se
nekako dopolnjujeta. V Sloveniji je veliko zavarovanih območij in v teh območjih
najdemo tudi razne kulturne spomenike. Dediščina so predvsem arheološka
najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra,
oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb
umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti, ki
so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in
kulturne zgodovine; arhivsko gradivo; knjiţnično gradivo; predmeti ali skupine
predmetov
zgodovinskega,
umetnostno
zgodovinskega,
arheološkega,
umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega
pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem.
Dediščina so po tem zakonu nepremičnine ali njihovi posamezni deli, skupine
nepremičnin in območja (v nadaljnjem besedilu: nepremična dediščina) ter
premičnine in njihove zbirke (v nadaljnjem besedili: premična dediščina) (ZVKD,
2. člen).
Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov,
skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljena kot dediščina
iz zgoraj navedenega člena zakona, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter
poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina
sodobnega ţivljenja.
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so:
- vzdrţevanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroţenosti;
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije
dediščine, ne glede na njeno namembnost;
- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega
preučevanja in raziskovanja;
- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina,
oblike in s tem vrednost dediščine;
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine.
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Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh ljudi. Dediščino je treba varovati
in ohranjati v vseh okoliščinah. Kadar ima dediščina elemente, s katerimi je
dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega
razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni doseţek ustvarjalnosti, lahko ta dediščina
dobi status kulturnega spomenika.
Dediščina, ki je vrhunski doseţek ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko
ohranjeno dokazilo določenega obdobja zgodovinske preteklosti, lahko zaradi
svojega posebnega ali izjemnega pomena dobi status spomenika drţavnega
pomena. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega
pomena za oţje oziroma širše lokalno območje, lahko dobi status spomenika
lokalnega pomena.
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe,
naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem: arheološki
spomeniki, zgodovinski spomeniki, umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in
arhitekturni spomeniki, naselbinski spomeniki, etnološki spomeniki, tehniški
spomeniki, spomeniki oblikovane narave in kulturna krajina (ZVKD, 6. člen).
Arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne
sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z
naravnim okoljem, ter posebno pomembni predmeti iz teh obdobij.
Zgodovinski spomeniki so stavbe, območja, predmeti ali zbirke predmetov, ki
značilno ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in
vojaštva, socialno zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter
povezav, razvoj sodstva, kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko
zgodovino na naših tleh.
Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki
so posamezne stavbe in skupine stavb, prostorski in javni spomeniki, umetnostno
pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni detajli,
slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški in oblikovani predmeti ter izdelki
umetne obrti, ki se štejejo za posebne doseţke umetnosti, oblikovanja in
arhitekture pri nas.
Naselbinski spomeniki so vaška ali mestna naselja ter deli naselij, ki so
najznačilnejši in posebej pomembni doseţki v oblikovanju in urejanju prostora.
Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje
rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način ţivljenja in dela Slovencev,
pripadnikov italijanske in madţarske narodnosti ter drugih ljudstev na območju
Slovenije.
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Tehniški spomeniki so območja, stavbe in skupine stavb, orodja, naprave in
stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in
tehnične kulture v Sloveniji.
Spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti vrtnega in parkovnega
oblikovanja, navadno povezani z drugimi kulturnimi spomeniki, z estetsko in
kulturno namembnostjo.
Kulturna krajina je spomeniško območje, katerega strukturo, razvoj in funkcijo
preteţno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru.
Knjižnično gradivo, ki po strokovnih merilih in mednarodnih priporočilih
predstavlja knjiţno dediščino, in arhivsko gradivo sta spomenik v skladu s
posebnim zakonom.
3.5.1 Pristojnost države in lokalnih skupnosti, ter naloge javne službe
Na področju varstva dediščine ima drţava naslednje pristojnosti:
- vzpostavlja, organizira in financira javno sluţbo varstva dediščine ter
zagotavlja strokovni nadzor nad izvajanjem javne sluţbe;
- zagotavlja financiranje drugih oblik varstva dediščine v skladu z zakonom;
- ustanavlja javne zavode za varstvo dediščine;
- izdaja dovoljenja za izvajanje dejavnosti varstva dediščine fizičnim in pravnim
osebam zasebnega prava;
- podeljuje strokovne nazive;
- zagotavlja razvoj informacijskega sistema dediščine in vodenje baz podatkov;
- izvaja inšpekcijski nadzor;
- razglaša spomenike drţavnega pomena;
- izdaja odločbe v upravnih postopkih v zvezi z razglasitvenimi akti, s posegi,
prometom, izvozom in uvozom dediščine ter raziskovanjem na področju
varstva dediščine;
- zagotavlja obnovo in prezentacijo spomenikov drţavnega pomena.
Drţava lahko skladno z zakonom prispeva javna sredstva tudi za nujne odkupe
nacionalno pomembnih predmetov premične dediščine za izpopolnitev racionalnih
zbirk.
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Lokalne skupnosti na področju varstva dediščine zagotavljajo:
- razglašanje spomenikov lokalnega pomena;
- izdajanje odločb v zvezi z razglasitvenimi akti, ki so jih sprejele;
- sredstva za ohranjanje in vzdrţevanje spomenikov lokalnega pomena in
druge dediščine.
Lokalne skupnosti lahko ustanavljajo javne zavode za upravljanje z dediščino in
spomeniki lokalnega pomena.
Naloge javne sluţbe na področju varstva dediščine so naslednje:
- evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v register dediščine;
- priprava strokovnih podlag za razglasitvene akte in soglasij za upravne
postopke;
- vključevanje v sistem varstva dediščine v primeru oboroţenega spopada in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- izvajanje raziskovalnih projektov z metodami, ki pomenijo poseg v dediščino;
- spremljanje vzdrţevanja, posegov, rabe in prometa dediščine;
- spremljanje upravljanja dediščine v lasti drţave oziroma lokalne skupnosti;
- priprava smernic s področja dediščine v postopkih sprejemanja prostorskih in
planskih aktov;
- usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti varstva dediščine na
podlagi dovoljenja oziroma koncesije;
- priprava restavratorskih in konservatorskih programov;
- izdajanje navodil lastnikom spomenikov oziroma dediščine.
Za izvajanje javne sluţbe na področju varstva nepremične dediščine in premične
dediščine, ki je njen sestavni del, ustanovi drţava javni zavod za varstvo
dediščine, ki s svojimi organizacijskimi enotami pokriva celotno območje
Republike Slovenije.
Za izvajanje javne sluţbe na področju varstva premične dediščine drţava
ustanavlja drţavne muzeje, skupaj z lokalnimi skupnostmi pa določi mreţo
pokrajinskih muzejev, ki pokrivajo vse vrste premične dediščine in celotno
območje Slovenije. O kompetenčnih sporih med izvajalci javne sluţbe odloča
minister (ZVKD, 20. člen).
Poleg drţave in lokalnih skupnosti ima tudi zavod za varstvo dediščine svoje
pristojnosti, ki so:
- preučuje, raziskuje, inventarizira in dokumentira nepremično dediščino
oziroma spomenike;
- zagotavlja valorizacijo nepremične dediščine;
- pripravlja elaborate za varovanje, obnavljanje in revitalizacijo dediščine;
- oblikuje metode in standarde, usklajuje in spremlja njihovo izvajanje;
- usmerja izobraţevanje in usposabljanje kadrov na področju varstva dediščine;

18

-

sodeluje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje in rabo dediščine,
in pripravlja strokovne podlage za upravne postopke, ki jih vodi ministrstvo;
sodeluje z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki imajo interese v
zvezi s posameznim spomenikom, ter jim posreduje pojasnila, nasvete in
navodila;
popularizira dediščino in njeno varstvo;
načrtuje in vodi posamezna najzahtevnejša konservatorska dela.

Na področju restavratorske dejavnosti opravlja zavod še druge naloge, kot so:
- usklajuje restavratorsko dejavnost, skrbi za razvoj restavratorske stroke in ga
usmerja;
- organizira pripravo restavratorskih projektov, usmerja in spremlja
restavratorske posege in zagotavlja dokumentacijo restavratorske dejavnosti;
- sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in spomenikov;
- izvaja zahtevnejše restavratorske posege na spomenikih;
- sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju kadrov na področju
restavratorstva;
- sodeluje z drugimi javnimi zavodi na področju varstva dediščine, posebej s
tistimi, ki opravljajo tudi restavratorske naloge.
3.5.2 Varstvo dediščine
Dediščina je po tem zakonu varovana na podlagi vpisa v register dediščine ali
pridobitve statusa spomenika skladno z zakonom. Register dediščine je zbirka
listin in podatkov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za področje kulturne dediščine
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Podatki iz registra so javni, razen osebnih
podatkov o lastnikih.
Namen registra je uresničevanje javnih koristi na področju varstva dediščine.
Register dediščine obsega naslednje podatke: identifikacijo, opis in lokacijo ter
varstveni reţim enote dediščine in njeno povezavo z drugimi enotami, za
spomenik pa še osebne podatke o lastniku. Pobudo za vpis v register dediščine
da lahko vsaka fizična ali pravna oseba (ZVKD, 11. člen).
Na podlagi mnenja javnega zavoda ministrstvo sporoči odgovor pobudniku za
vpis v register dediščine. Predlog za vpis dediščine v register da pristojni javni
zavod. Postopek vpisa v register in vodenje registra podrobneje določi minister,
ki je pristojen za področje kulturne dediščine. Odločbo o vpisu v register izda
minister. Pri uporabi podatkov iz registra dediščine mora vsak uporabnik navesti
register kot vir podatkov.
Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi. Akt o razglasitvi obsega
identifikacijo spomenika, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
varstveni reţim spomenika in njegovega vplivnega območja, pri katerem se
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upoštevajo zlasti zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti, ter pomen
spomenika. Akt o razglasitvi spomenika drţavnega pomena sprejme Vlada
Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o
razglasitvi spomenika lokalnega pomena sprejme pristojni organ lokalne
skupnosti in se objavi v uradnem listu te skupnosti (ZVKD, 12. člen).
3.6 VRSTE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Zavarovana območja v Sloveniji so razdeljena na širša in oţja zavarovana
območja. Širša zavarovana območja so sestavljena iz narodnih, regijskih in
krajinskih parkov. Oţja zavarovana območja pa so sestavljena iz strogih naravnih
rezervatov, naravnih rezervatov in naravnih spomenikov.
3.6.1 Širša zavarovana območja
Širša zavarovana območja so območja narave, kjer se pojavljajo velika abiotska,
biotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih
vrednot, ki so lahko tudi kompleksno in funkcionalno med seboj povezane. Pri
ustanavljanju širših zavarovanih območij se upoštevajo in omogočajo tudi
razvojne moţnosti prebivalstva ter duhovna sprostitev in bogatitev človeka.
Širša zavarovana območja se ustanavljajo tudi za uresničevanje mednarodno
priznanih oblik varstva območij narave. V širših zavarovanih območjih se lahko
ustanovijo tudi oţja zavarovana območja (ZON, 67. člen).
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Slika 3: Širša zavarovana območja

Vir: Naravni parki Slovenije
Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem
območju glede na vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo
ali drugače uredijo:
1. izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroţa prvobitnost narave;
2. gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, ribolovu,
turizmu in športu, razen na za to določenih krajih;
3. gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov;
4. gradnja sekundarnih bivališč;
5. gradnja novih objektov;
6. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč;
7. povzročanje eksplozij ali vibracij;
8. gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem
območju;
9. odvzemanje naplavin;
10. spreminjanje vodnega reţima, razen pri nujnih vzdrţevalnih delih;
11. promet z vozili in plovili;
12. letenje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov;
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13. letenje z jadralnimi padali, jadralnimi zmaji ali drugimi toplozračnimi
ladjami ali ultralahkimi jadralnimi napravami zunaj za to določenih
območij;
14. voţnja z zrakoplovi pod 300 m od najvišje točke zavarovanega območja;
15. kmetijsko obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko povzročili
bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in vrste ekosistemov
ali bistveno spremenili površinsko plast prsti;
16. vznemirjanje, ubijanje ali odvzem ţivali iz narave, razen zaradi ekoloških in
drugih opravičljivih razlogov;
17. lov in izvajanje lovskogojitvenih ukrepov;
18. ribolov in izvajanje ribogojnih ukrepov;
19. nabiranje rastlin in njihovih delov;
20. postavljanje obor in objektov za rejo ţivali;
21. vnašanje rastlin ali ţivali tujerodnih vrst;
22. spreminjanje vegetacije;
23. umetno zasneţevanje in dosneţevanje;
24. odlaganje odpadkov, ki ne izvirajo iz zavarovanega območja;
25. šotorjenje in kurjenje zunaj določenih mest;
26. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave;
27. prirejanje mnoţičnih športnih, turističnih ali drugih javnih prireditev;
28. izvajanje vodnih in drugih športov zunaj za to določenih območij;
29. opravljanje vojaških dejavnosti;
30. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
Pri določitvi prepovedi ali omejitvi dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka
se upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja (ZON,
68. člen).

3.6.1.1 Narodni park
Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami in veliko
biotsko raznovrstnostjo. V preteţnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna
narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega
parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo
skladno povezan.
V narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji tako,
da je v preteţnem, povečini sklenjenem delu opredeljeno varstveno območje s
stroţjim varstvenim reţimom ob upoštevanju mednarodnih varstvenih standardov
in kriterijev. Narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve, varstvena
območja, varstveni reţimi, upravljavec in drugo se določijo z zakonom (ZON, 69.
člen).
V Sloveniji imamo en sam narodni park, in sicer Triglavski narodni park, katerega
površina se razprostira na 83.807 hektarjih. Leta 1981 je Skupščina republike
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Slovenije sprejela Zakon o Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park
po zakonu upravlja javni zavod s sedeţem na Bledu. Celoten park je predlagan
kot varovano območje za Naturo 2000. Komite za dejavnosti varstva narave pri
Svetu Evrope je 18. januarja 2004 v Madridu podelil Triglavskemu narodnemu
parku evropsko diplomo. Ta prestiţni naslov dobijo za dobo pet let evropsko
pomembna zavarovana območja s primernim upravljanjem (Mencinger, 2004,
str. 13).

3.6.1.2 Regijski park
Regijski park je obseţno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z
večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli
narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnoteţen.
V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji tako, da
je varstveno območje s stroţjim varstvenim reţimom opredeljeno v manjšem
obsegu in točkovno. Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju regijskega parka (ZON, 70. člen).

3.6.1.3 Krajinski park
Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.
Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju
krajinskega parka (ZON, 71. člen).
3.6.2 Ožja zavarovana območja

3.6.2.1 Strogi naravni rezervat
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotopov, ţivljenjskih
prostorov ogroţenih, redkih ali značilnih rastlinskih ali ţivalskih vrst ali območje,
pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi
brez človekovega vpliva.
Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati
dejavnosti, ki ogroţajo ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati
rastline in ţivali, prepovedano pa je tudi zadrţevanje oseb, razen tistih, ki
izvajajo nadzor.
Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo izjemoma dovoli
zadrţevanje na zavarovanem območju zaradi izvajanja znanstvenoraziskovalnega
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in učno-vzgojnega dela. Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju naravnega rezervata (ZON, 65. člen).

3.6.2.2 Naravni rezervat
Naravni rezervat je območje geotopov, ţivljenjskih prostorov ogroţenih, redkih ali
značilnih rastlinskih ali ţivalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteţenim delovanjem človeka v naravi tudi
vzdrţuje.
Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na
način, ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture
in funkcije ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogroţen
obstoj rastlin ali ţivali.
Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepovejo ali omejijo:
1. izvajanje posegov v prostor;
2. odkopavanje in zasipavanje zemljišč;
3. spreminjanje vodnega reţima;
4. odvzemanje naplavin;
5. povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij;
6. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov;
7. plovba in sidranje;
8. promet z motornimi vozili in plovili;
9. letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov;
10. izvajanje argo- in hidromelioracij;
11. spreminjanje kemičnih značilnosti tal;
12. spreminjanje vegetacije;
13. odstranjevanje ţivih meja, posameznih dreves in drugih drobnih naravnih
struktur;
14. zasajanje monokultur;
15. nabiranje plodov, gob ali rastlin ter njihovih delov;
16. vznemirjanje, ubijanje ali jemanje ţivali iz narave;
17. naseljevanje in doseljevanje ţivali prosto ţivečih vrst;
18. lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali ţivali;
19. umetno zasneţevanje in osneţevanje;
20. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave;
21. športno-rekreativne dejavnosti;
22. obiskovanje in ogledovanje;
23. opravljanje vojaških dejavnosti;
24. kurjenje;
25. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
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Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka
se upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja (ZON,
66. člen).

3.6.2.3 Naravni spomenik
Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo
izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote.
Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki
lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in
spreminjati razmere ali stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna
vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen.
Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepovejo ali omejijo:
1. izvajanje posegov v prostor;
2. odkopavanje ali zasipavanje terena;
3. odkopavanje ali odnašanje kamnin, mineralov ali fosilov;
4. odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda;
5. spreminjanje vodnega reţima;
6. odvzemanje naplavin;
7. povzročanje vibracij in eksplozij;
8. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov;
9. plovba in sidranje;
10. promet z motornimi vozili in plovili;
11. letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov;
12. lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali ţivali;
13. spreminjanje vegetacije;
14. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave;
15. športnorekreativne dejavnosti;
16. postavljanje reklamnih in drugih označb;
17. obiskovanje in ogledovanje;
18. kurjenje;
19. opravljanje vojaških dejavnosti;
20. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
Pri določitvi prepovedi ali omejitve dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka
se upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja (ZON,
64. člen).
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4 ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE V SLOVENIJI
Slika 1 prikazuje površino zavarovanih območij narave v Sloveniji glede na
kategorijo in način zavarovanja skladno s kriteriji Svetovne zveze za ohranitev
narave (IUCN). Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in oţja (strogi
naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana območja, na
območju katerih veljajo predpisani varstveni reţimi.
Trenutno imamo v Sloveniji 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 krajinskih
parkov, 1 strogi naravni rezervat, 51 naravnih rezervatov in 1185 naravnih
spomenikov, ki so zavarovani z drţavnimi ali občinskimi akti.
Slika 4: Delež zavarovanih površin po kategorijah v Sloveniji

Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008
Podatki za obdobje do leta 2004 kaţejo stalno večanje deleţa zavarovanih
območij, pri čemer pomemben deleţ teh območij predstavlja Triglavski narodni
park, edini narodni park v Sloveniji, v obstoječi velikosti razglašen ţe leta 1981.
Zavarovana površina se je v zadnjih letih nekoliko povečala predvsem zaradi
razglasitve dveh večjih parkov, in sicer Notranjskega regijskega parka leta 2002
in Krajinskega parka Goričko leta 2003. Od leta 2004 se deleţ zavarovanih
območij praktično ne spreminja.
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Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor sta v zaključni fazi ustanovitve še dva
parka. To sta Krajinski park Ljubljansko barje in Regijski park Kamniško-Savinjske
Alpe, katerih cilj je ohranitev ugodnega stanja redkih in ogroţenih vrst in
ekosistemov ter zagotavljanje nadaljnjega trajnostnega razvoja območja s
povezovanjem in usmerjanjem različnih dejavnosti oziroma aktivnim
upravljanjem z območjem. Z razglasitvijo obeh parkov se bo v Sloveniji površina
zavarovanih območij povečala za dobra dva odstotka (Agencija RS za okolje).
Slika 2 kazalec prikazuje površino varovanih območij narave v Sloveniji in njihov
deleţ v skupni površini drţave. Varovana območja narave vključujejo varstvena
območja (Natura 2000) in tista, ki izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000,
ter zavarovana območja narave (parki, naravni rezervati in naravni spomeniki).
Prikazana je torej površina varstvenih območij, ni pa s tem zagotovljena
neposredna informacija o doseganju ugodnega stanja prosto ţivečih rastlinskih in
ţivalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov na teh območjih. Zavarovana
območja se z varstvenimi območji Natura 2000 ne prekrivajo v celoti. Zavzemajo
manjšo površino, imajo pa višjo stopnjo organiziranosti z izdelanimi
upravljavskimi načrti in določenimi upravljavci (Agencija RS za okolje).
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Slika 5: Delež zavarovanih območij skupne površine Slovenije v
obdobju od 1992 do 2008 leta in delež vseh varovanih območij v letu
2008

Vir: Register zavarovanih območij, Agencija Republike Slovenije za okolje 2008
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Slika 6: Razmerje med območji Natura 2000, območji, ki izpolnjujejo
pogoje za območja Natura 2000 in zavarovanimi območji, območji
sovpadanja vseh kategorij ter nevarovanih območij v Sloveniji v letu
2008

Vir: Register zavarovanih območij, Register območij Natura 2000, Agencija
Republike Slovenije za okolje, 2008
Do leta 2004 se je v Sloveniji prostor posebne vrednosti varovalo v okviru
zavarovanih območij narave. Leta 2005 je bilo na tak način zavarovanih okrog 12
% celotnega ozemlja in deleţ se do danes ni bistveno spreminjal. Pomemben
deleţ teh območij predstavlja Triglavski narodni park, v zadnjih letih se je
zavarovana površina povečala predvsem zaradi razglasitve dveh večjih parkov
(Notranjski regijski park in Krajinski park Goričko). V letu 2004 so se zavarovanim
območjem pridruţila območja Nature 2000. V ta območja je vključeno skoraj
7203 km2 ali 35,5 % celotnega ozemlja Republike Slovenije. 2008 leta so bila
določena še območja, ki izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000, ki
pokrivajo 340km2 oziroma 1,7 % drţave. Zavarovana območja se z območji
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Nature 2000 in območji, ki izpolnjujejo pogoje Nature, le delno prekrivajo, skupaj
pa so v letu 2008 predstavljala 39,8 % ozemlja Slovenije, kar je skoraj šestkrat
več kot leta 1992.
V Sloveniji je deleţ zemljišč v območjih Nature 2000 v primerjavi z drugimi
evropskimi drţavami velik. Tako po Direktivi o habitatih kot po Direktivi o pticah
varujemo pribliţno 2,5-krat večji deleţ ozemlja kot v drţavah EU-27.
Velik deleţ varovanih območij izhaja iz okolju dokaj prijazne rabe prostora, kar se
kaţe v veliki gozdnatosti in velikem deleţu travinja v strukturi kmetijske zemlje. K
velikemu deleţu varovanih zemljišč prispevajo tudi precejšnje površine delno
poraslih ali neporaslih zemljišč nad gozdno mejo (Agencija RS za okolje).
4.1 SPLOŠNI POMEN ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE V SLOVENIJI
Zavarovana območja so obseţne ekosistemske celote z visoko stopnjo biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Namen varstva teh območij je ohranjanje
naravnih vrednot, biotske raznolikosti in krajinske pestrosti ter ohranjanje kulture
in kulturne krajine, ki jo je skozi stoletja ustvaril človek.
Na zavarovanih območjih se daje prednost trajnostno naravnanemu razvoju.
Človekovo delovanje in posegi v prostor so na tovrstnih območjih regulirani in
usmerjeni. Raba naravnih virov je bolj ali manj določena omejevalno, odvisno od
vrste območja in varstvenega reţima v njem.
Podatke o zavarovanih območjih vodi Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje
narave, na podlagi 111. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Ur. l. RS,
št. 96/2004) in 105. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS,
št.39/2006) v podatkovni zbirki Register zavarovanih območij.
Podatke o območjih Natura 2000 vodi Agencija RS za okolje, Sektor za
ohranjanje narave, na podlagi 34. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2,
Ur. l. RS, št. 96/2004) in 5. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Ur. l.
RS, št. 49/2004, 110/2004, 59/2007 in 43/2008) v podatkovni zbirki Register
območij Natura 2000 v okviru evidenc območij, ki so pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti (Agencija RS za okolje).
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) je izdelala Upravljavske kategorije
zavarovanih območij. To je kategorizacijski sistem, s katerim je IUCN
sistemizirala različna svetovna območja zavarovane narave. Merila, določena za
razvrščanje po posameznih kategorijah, upoštevajo tako stopnjo ohranjenosti
naravnega okolja kot tudi namen, s katerim je neko območje zavarovano in od
katerega je odvisen varstveni reţim. Te kategorije so rezultat zgodovinskega
razvoja pojmovanja vloge lokalne skupnosti pri varstvu narave. Zavarovano
območje ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti skupaj
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ali skupaj vlada in pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: ustanovitelj). Če več ustanoviteljev skupaj ustanovi zavarovano
območje, začne akt o zavarovanju veljati, ko ga sprejmejo vsi ustanovitelji v
enakem besedilu (ZON, 55. člen).
Način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti se določi z aktom o
zavarovanju. Na podlagi tega akta ustanoviteljice s pogodbo podrobneje uredijo
medsebojna razmerja.
Zavarovana območja, ki jih ustanovi drţava, in zavarovana območja, ki jih
ustanovi lokalna skupnost, se lahko prekrivajo. Če se zavarovana območja iz
prejšnjega odstavka med seboj prekrivajo, ukrepi varstva ne smejo biti med
seboj v nasprotju. Na zavarovanih območjih, ki se med seboj prekrivajo, skrbi za
upravljanje zavarovanih območij drţava v soglasju z lokalno skupnostjo. Ne glede
na določbo prejšnjega odstavka se lahko drţava in lokalna skupnost glede na
velikost zavarovanih območij, ki se prekrivajo, dogovorita drugače (ZON, 56.
člen).
Ustanovitelj mora pred sprejemom akta o zavarovanju seznaniti javnost z
vsebino osnutka akta o ustanovitvi oţjega zavarovanega območja. Osnutek akta
o zavarovanju se objavi vsaj v enem javnem glasilu, ki vsebuje tudi naznanilo o
tem, kje si lahko zainteresirani ogledajo kartografsko in drugo dokumentacijo v
zvezi s predlaganim zavarovanjem, koliko časa bo dokumentacija na vpogled, rok
za sprejemanje pripomb ter navedbo organa, ki sprejema pripombe. Rok iz
prejšnjega odstavka ne sme biti krajši od 30 dni (ZON, 57. člen).
Ustanovitelj seznani javnost z osnutkom akta o zavarovanju, s katerim se
ustanavlja širše zavarovano območje, na javni predstavitvi. Javna predstavitev se
opravi z javno obravnavo in z javno predstavitvijo razlogov za zavarovanje,
osnutka akta o zavarovanju in kartografske dokumentacije. Javna obravnava in
javna predstavitev se opravita v lokalnih skupnostih, v katerih so predvidena
zavarovana območja. V soglasju z vsemi lokalnimi skupnostmi se lahko javna
predstavitev opravi za vse lokalne skupnosti na enem mestu. Javna predstavitev
mora trajati najmanj 60 dni. Iz gradiva, na podlagi katerega se ustanovitelj odloči
za sprejem akta o zavarovanju, morajo biti razvidni potek javne obravnave, dane
pripombe na javni obravnavi in med javno predstavitvijo ter strokovna stališča do
danih pripomb (ZON, 58. člen).
Do leta 2004 se je v Sloveniji prostor posebne vrednosti varovalo v okviru
zavarovanih območij narave. V naslednjem letu je bilo na tak način zavarovanih
okrog 12 % celotnega ozemlja in se deleţ do danes ni bistveno spreminjal.
Pomemben deleţ teh območij predstavlja Triglavski narodni park, v zadnjih letih
se je zavarovana površina povečala predvsem zaradi razglasitve dveh večjih
parkov (Notranjski regijski park in Krajinski park Goričko).
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Leta 2004 so se zavarovanim območjem pridruţila območja Natura 2000. Pod ta
območja je vključenih skoraj 7203 km2 ali 35,5 % celotnega ozemlja Republike
Slovenije. V letu 2008 so bila določena še območja, ki izpolnjujejo pogoje za
območja Natura 2000, ki pokrivajo 340 km2 oziroma 1,7 % drţave. Zavarovana
območja se z območji Nature 2000 in območji, ki izpolnjujejo pogoje za območja
Natura 2000, delno prekrivajo, vsa območja skupaj pa so v letu 2008
predstavljala 39,8 % ozemlja Slovenije, kar je v primerjavi z letom 1992 skoraj
šestkrat več.
Zavarovana območja so instrument varstva narave, katerega cilj je ohraniti
biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost na določenem območju. Zavarovana
območja dosegajo svoje cilje z reguliranjem človekovega poseganja v naravo in s
tem nujno vplivajo na lokalni razvoj. Posegi v naravo se morajo planirati,
načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave, zato je treba usmeritve,
izhodišča in pogoje za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot obvezno upoštevati pri urejanju prostora, kar se prikaţe v
naravovarstvenih smernicah (Krajinski park Sečoveljske soline).
4.2 NEDOVOLJENI POSEGI V ZAŠČITENA OBMOČJA
Z nedovoljenimi posegi v prostor se pogosto srečujejo okoljevarstveniki in
inšpektorji za okolje in prostor. Največ nedovoljenih posegov v zaščitena
območja predstavljajo črna odlagališča, goloseki in kamnolomi. V prihodnosti naj
bi se z načrtovano gradnjo hidroelektrarn, vetrnih elektrarn, turističnih naselij in
avtocest število okolju neprijaznih posegov še povečalo.
V Sloveniji za nedovoljene posege v okolje in naravo ter za varstvo naravnih
vrednot skrbi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. Slednji je leta
2007 izdal poročilo o delu inšpektorata, kjer so navedeni vsi nedovoljeni posegi v
naravo.
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Slika 7: Primer kamnoloma

Vir: spletna stran podjetja Kraški Zidar
Inšpektorji so leta 2007 nadzor opravili 250-krat in pri tem izrekli 75 ukrepov ter
12 postopkov o prekršku. V obdobju od maja do septembra 2007 je potekala
akcija Nadzor nad varovanimi območji, katere osnovni namen je bila vzpostavitev
sistematičnega nadzora in pregleda nad stanjem varovanih območij v Sloveniji. V
akcijo je bilo vključenih 11 inšpektorjev, njihovo delo je obsegalo neposredni
nadzor na terenu in posredni nadzor preko pridobivanja informacij od
upravljavcev varovanih območij oziroma od Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave. Skupno so pregledali 29 varovanih območij.
Ugotovljeno je, da je večina pregledanih varovanih območij v ugodnem stanju.
Upravljavski načrti za varovana območja (VO) v glavnem še niso izdelani, prav
tako večina teh območij nima določenega upravljavca oziroma so bili ti določeni
ţe pred izdajo Zakona o ohranjanju narave. Izvajanje varstvenih ukrepov se
izvaja v več kot polovici pregledanih območij, vendar gre bolj ali manj za
posamične varnostne ukrepe in ne za celovito, ţeleno naravovarstveno prakso, ki
bi izhajala iz upravljavskih načrtov.
Najpogostejši dejavniki, ki ogroţajo varovana območja, so prekomerno gnojenje
okoliških kmetijskih površin, neprimerna košnja, poţiganje, onesnaţevanje s
svetlobo, črne gradnje, gradnja gozdnih vlak in drugih prometnic ter odlaganje
gradbenih odpadkov. V okviru akcije je bilo s strani inšpektorjev za okolje
izrečenih 11 ukrepov, od katerih so bila štiri opozorila, tri ureditvene odločbe, tri
odločbe o prekršku in en plačilni nalog.
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Primerjava z ugotovitvami iz akcije, izvedene leta 2006, pokaţe podobno stanje
naših varovanih območij, ki je bolj ali manj ugodno, niso pa še vzpostavljeni
mehanizmi upravljanja in strokovni nadzor, določen z Zakonom o ohranjanju
narave.
Pri obravnavanju zadev v zvezi s posegi fizičnih in pravnih oseb v varovana
območja izstopa predvsem problematika nepoznavanja ali neizvajanja določb
Zakona o ohranjanju narave in podzakonskih aktov pri izdajanju lokacijskih
informacij in gradbenih dovoljenj za posege v prostor, tako na lokalni kot na
drţavni ravni. To omogoča naloţbenikom, da odlagajo zemeljski izkop, gradbene
in druge odpadke na varovana ter zavarovana območja, ne da bi bilo za to
pridobljeno naravovarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje. Še posebej
se ta problem kaţe pri varovanem območju Natura 2000 na Ljubljanskem barju.
Kot primer je navedeno nezakonito ravnanje samostojnega podjetnika, ki je brez
ustreznih dovoljenj na območju Natura 2000 na Ljubljanskem barju v bliţini
vodotoka Iščica odlagal gradbene odpadke in jih predeloval. Izdana mu je bila
odločba za odstranitev nasutega materiala in vzpostavitev zemljišča v prvotno
stanje. Ker zavezanec ni sledil inšpekcijskim ukrepom, se je pričel izvršilni
postopek po drugi osebi.
Izvršba je bila prekinjena zaradi oviranja izvršiteljev s strani zavezanca, delno pa
tudi zaradi razmočenega terena. Pred nadaljevanjem izvršbe je nato inšpekcijski
zavezanec sam izvršil odrejena dela in zemljišče uredil v barjanski travnik. V zvezi
z izdanimi inšpekcijskimi odločbami in sklepi je zavezanec sproţil pritoţbe, katere
je pristojni drugostopenjski organ zavrnil kot neutemeljene.
Razen za zakonsko določene izjeme je v Sloveniji voţnja v naravnem okolju
prepovedana. Inšpekcija za okolje in naravo (na celjskem območju) vsako leto
prejme kar nekaj prijav občanov in različnih društev v zvezi z izvajanjem voţnje v
naravi, ki se odvija v glavnem po varovanih območjih. Gre predvsem za voţnje z
različnimi motornimi vozili. Pozimi so to voţnje z motornimi sanmi, poleti pa z
motornimi vozili na štiri kolesa in motornimi kolesi. Vsem tem prijavam, tudi
policijskim obvestilom, je skupno, da ne navajajo imen kršiteljev oziroma
izvajalcev voţnje, ampak na splošno opisujejo problem voţnje in škodo, ki jo leta povzroča naravi.
Problem kršitev pravil voţnje v naravnem okolju pa ni v neučinkovitem nadzoru
in ukrepanju, ampak v pomanjkljivi ter nasprotujoči si zakonodajni ureditvi.
Nujno potrebno je spremeniti višino kazni in zakonodajno natančneje določiti
postopek zasege predmetov in ravnanja z njimi, kar določa Zakon o ohranjanju
narave (Inšpektorat RS za okolje in prostor).
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4.3 REGISTER ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Zbirni seznam zavarovanih območij na ozemlju Republike Slovenije se vodi na
Agenciji RS za okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Ta
zbirni seznam imenujemo Register zavarovanih območij, kjer so zbrani podatki o
aktih, ki pomenijo pravno podlago za zavarovanje določenih delov površin v
Sloveniji tako na občinski kot na drţavni ravni. Predpisi o zavarovanju se glede
na vsebino lahko precej razlikujejo. Osnovna razlika je v tem, da lahko en akt
zavaruje le eno območje, lahko pa je v njem naveden cel seznam območij. Te
druge akte imenujemo zbirni akti. Primeri takih predpisov so razni odloki.
Odloki se razlikujejo tudi po času svoje veljavnosti. Glede na veljavnost so odloki
lahko začasni (zavarujejo neko območje za eno ali dve leti), ali pa čas veljavnosti
ni omejen. Pogosti so primeri, ko prvotnemu aktu čez nekaj časa sledi še
dopolnilni akt. Dopolnilni akti lahko posegajo tako v varstveni reţim kot tudi v
samo površino območja.
Ob vsakem novem izidu nekega pravnega akta o zavarovanju se le-ta vnese v
Register, kar pomeni, da se ta sproti obnavlja in da imamo na voljo vedno
najnovejše podatke o zavarovanjih. Poleg trenutno veljavnih aktov so na voljo
tudi podatki o vseh preostalih aktih, ki jim je veljavnost ţe potekla. Na ta način
imamo pregled nad zgodovino zavarovanih območij oziroma zavarovanj.
4.3.1 Seznam zavarovanih parkov
Seznam zavarovanih parkov v Sloveniji zajema zavarovana območja, kot so
narodni park, regijski park in narodni park (Wikipedia prosta enciklopedija). To
so naravni parki različnih velikosti. Lahko se raztezajo na območju od nekaj
hektarjev pa vse do več milijonov hektarjev (Afrika, Amerika).
Na teh območjih drţava uvede poseben varstveni reţim za ohranitev pokrajin ali
manjših okolij izjemnega pomena oziroma reţim, ki zagotavlja usmerjen
gospodarski razvoj v interesu lokalnega prebivalstva, a ne na škodo naravne in
kulturne dediščine (Mencinger, 2004, str.8).
Narodni parki v Sloveniji:
- Triglavski narodni park.
Regijski parki v Sloveniji:
- Kozjanski regijski park,
- Notranjski regijski park,
- Škocjanske jame.
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Predlagani regijski parki:
-

Mura,
Sneţnik.

Krajinski parki v Sloveniji:
- Beka, Glinščica,
- Boč, Plešivec, Donačka gora,
- Drava,
- Golte,
- Goričko,
- Grad Sneţnik,
- Jareninski dol,
- Jeruzalemske gorice,
- Kamenščak, Hrastovec,
- Kolpa,
- Kopališče Banovci,
- Kopališče v Moravcih,
- Kopitnik,
- Kum,
- Lahinja,
- Ljubljansko barje,
- Logarska dolina,
- Mariborsko jezero,
- Mašun,
- Mrzlica,
- Nanos,
- Negova in Negovsko jezero,
- Planinsko polje,
- Polhograjski Dolomiti,
- Ponikovski kras,
- Porezen, Davča,
- Rački ribniki, Poţeg,
- Rakov Škocjan,
- Robanov kot,
- Sečoveljske soline,
- Spominski park Domţale,
- Strunjan,
- Štanjel,
- Štatenberg,
- Štrumovci,
- Tivoli, Roţnik, Šišenski hrib,
- Topla s Peco,
- Trnovski gozd,
- Udin boršt,
- Zajčja dobrava,
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-

Zgornja Idrijca,
Ţabljek.

Predlagani krajinski parki:

- Čemšeniška planina in Krvavica,
- Dobravlje,
- Dragonja,
- Kraški rob,
- Menina,
- Šmarna gora,
- Zaplana in hudičev boršt.
(Mencinger, 2004, str.6, Wikipedia prosta enciklopedija)
4.3.2 Seznam zavarovanih rezervatov
Zavarovane naravne rezervate delimo na naravne rezervate in stroge naravne
rezervate. Naravni rezervat in strogi naravni rezervat sta tisti kategoriji
zavarovanih območij, ki jiu je določila Svetovna zveza za varstvo narave
(Wikipedia prosta enciklopedija).
Strogi naravni rezervat v Sloveniji:
- Hrastova loza znotraj Krajinskega parka Kolpa.
Naravni rezervati v Sloveniji:
- Blato na Jelovici ali Za Blatom na Jelovici,
- Dolina Triglavskih jezer,
- Golaki in Smrekova draga – botanična lokaliteta, mrazišče in gozdni rezervat v
Trnovskem gozdu,
- Goriški mah,
- Gozdni rezervat Boč,
- Gozdni rezervat Bukovţlak,
- Gozdni rezervat Kozlerjeva gošča – Barski gozd na Ljubljanskem barju,
- Gozdni, delno pragozdni rezervat Boč – Plešivec,
- Gozdni rezervat Šumik – gozdni rezervat ob Lobnici na Pohorju,
- Greben Smrekovec – Komen,
- Hrastov gozd v Krakovem pri Kostanjevici,
- Izvir Save – Zelenci,
- Jezerc pri Logatcu,
- Log pod Mangrtom: sestoj črnega bora,
- Mala Pišenca pri Kranjski gori,
- Mali Roţnik,
- Melišče pod Planjavo,
- Meljski hrib,
- Moreţ: juţna pobočja,
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- Mostec,
- Naravni rezervat Bukov vrh,
- Naravni rezervat Huda luknja, Špehovka, Pilanca,
- Naravni rezervat Lahinjske luge,
- Naravni rezervat Mali plac – v bliţini kraja Bevke na Ljubljanskem barju,
- Naravni rezervat Nerajske luge,
- Naravni rezervat Struga,
- Naravni rezervat Strunjan,
- Naravni rezervat Zlatoličje,
- Notranjski Sneţnik,
- Obreţ,
- Orlek – Orleška draga,
- Pragozd Trdinov vrh in Pragozd Ravna gora na Gorjancih,
- Pragozd Pečke,
- Rastišče rumenega sleča,
- Rezervat Ormoško jezero,
- Škocjanski zatok – v neposredni bliţini Kopra.
(Wikipedia prosta enciklopedija)
4.3.3 Seznam posebnih varstvenih območij Natura 2000 v Sloveniji
To je seznam posebnih varstvenih območij Natura 2000 v Sloveniji, ki je bil
narejen leta 2006.
Posebna varstvena območja Natura 2000 v Sloveniji:
- Banjščice,
- Cerkniško jezero,
- Doli Slovenskih goric,
- Dolina Reke,
- Dravinjska dolina,
- Goričko,
- Jelovica,
- Julijske Alpe – Triglav,
- Juţni rob Trnovskega gozda in Nanos,
- Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke,
- Kobariški stol – Planja,
- Kočevsko – Kolpa,
- Kozjansko – Dobrava – Jovsi,
- Krakovski gozd – Šentjernejsko polje,
- Kras,
- Ljubljansko barje,
- Ostenja Posavskega hribovja,
- Planinsko polje,
- Pohorje,
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- Porečje Nanoščice,
- Reka Drava,
- Reka Mura,
- Sečoveljske soline,
- Sneţnik – Pivka,
- Škocjanski zatok,
- Trnovski gozd – juţni rob.
(Wikipedia prosta enciklopedija)
4.4 ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE PO STATISTIČNIH REGIJAH V
SLOVENIJI
V Sloveniji je 12 statističnih regij, od katerih ima vsaka del zavarovanega
območja. Površina zavarovana območja je od regije do regije različna, ni pa
nujno, da ima manjša regija manj zavarovanega območja.
Statistične regije so naslednje:
1. Pomurska,
2. Podravska,
3. Koroška,
4. Savinjska,
5. Zasavska,
6. Spodnjeposavska,
7. Jugovzhodna Slovenija,
8. Osrednjeslovenska,
9. Gorenjska,
10. Notranjsko-kraška,
11. Goriška,
12. Obalno-kraška.
Naslednja tabela prikazuje, koliko površine ima posamezna statistična regija
zavarovane, kolikšen deleţ zavzema zavarovana površina v posamezni statistični
regiji, v zadnji koloni je razviden deleţ zavarovane površine glede na celotno
Slovenijo.
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Preglednica 1: Površine zavarovanih območij in njihovi deleži glede na
površine statističnih regij in celotne Slovenije
STATISTIČNA
REGIJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

POMURSKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
SPODNJEPOSAVSKA
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
OSREDNJESLOVENSKA
GORENJSKA
NOTRANJSKOKRAŠKA
GORIŠKA
OBALNO-KRAŠKA
Skupaj

Površina
statistične
regije v
km2

Površina
zavarovanega
območja v
km2

Delež
zavarovane
površine v
stat. regiji
v%

Delež
zavarovane
površine
v SLO
v%

1338
2170
1041
2384
264
885
2675

478
104
15
230
24
71
52

36
5
1
10
9
8
2

16,5
3,6
0,5
8,0
0,8
2,4
1,8

2555
2137
1456

129
532
620

5
25
43

4,4
18,4
21,5

2325
1044
20273

526
113
2894

23
11

18,2
3,9
100,0

Vira: Pečar, 2002, Register 2005
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima največji deleţ zavarovane površine glede na
celotno Slovenijo Notranjsko-kraška regija, ki predstavlja dobro petino
zavarovane površine. Sledita ji Gorenjska in Goriška regija, ki vsaka posebej
prispevata nekaj manj kot petinski deleţ k tem površinam. Za njima se na četrto
mesto uvrsti Pomurska regija s 16,5 %. Savinjska regija, ki ji sledi, prispeva k
zavarovanju Slovenije le polovico te vrednosti oziroma 8 %.
Ta deleţ se prepolovi pri Osrednjeslovenski (4,4 %), Obalno-kraški (3,9 %) in
Podravski regiji (3,6 %). V zadnjo tretjino med statističnimi regijami se uvrstijo
Spodnjeposavska regija z 2,4 %, Jugovzhodna Slovenija z 1,8 % in Zasavska
regija z 0,8 % zavarovane površine Slovenije. Na zadnjem mestu je Koroška
regija, ki prispeva le 0,5 % k zavarovanim površinam Slovenije.
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Slika 8: Delež zavarovane površine posamezne statistične regije glede
na celotno površino zavarovanih območij v Sloveniji
Delež zavarovane površine v Sloveniji v %
POMURSKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
SPODNJEPOSAVSKA
JUGOVZHODNA
OSREDNJESLOVENSK
A
GORENJSKA
NOTRANJSKOKRAŠKA
GORIŠKA REGIJA
OBALNO KRAŠKA

Iz zgornjega strukturnega kroga je razviden deleţ zavarovanih površin po
posameznih statističnih regijah. Celoten krog pomni skupno zavarovano površino,
vsa zavarovana območja v Sloveniji. Ta območja se pojavljajo na ozemlju
Republike Slovenije povsod tam, kjer se pojavljajo redki, dragoceni in znameniti
naravni pojavi, tako v ţivi kot tudi neţivi naravi. Strokovna merila za oblikovanje
zavarovanih območij pa so: izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost,
ohranjenost, redkost, ter ekosistemska, znanstvenoraziskovalna in pričevalna
pomembnost (ZON – UPB2, 2004).
Iz navedena prikaza lahko ugotavljamo, v kateri regiji se pojavljajo in kako velika
so območja, ki zadoščajo tem strokovnim merilom. Poudariti moramo, da
pomembnost vseh zavarovanih območij ni določena samo na drţavni ravni,
temveč deloma tudi na lokalni oziroma občinski.
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4.5 BIOSFERNI REZERVAT
Program Človek in biosfera, za katerega se uporablja kratica MAB (Man and the
Biosphere Programme), je Unescov medvladni raziskovalni program, ki potrjuje
biosferne rezervate kot koncept in sredstvo za uresničitev trajnostnega
ravnovesja med pogosto nasprotujočimi si cilji ohranjanja biološke pestrosti,
spodbujanja razvoja človeških virov z vzdrţevanjem kulturnih vrednot. Biosferni
rezervati so lokacije, kjer se ti cilji preizkušajo, prikazujejo in izvajajo.
Ta interdisciplinarni program je bil ustanovljen 1971. leta. Program vodi
Mednarodni koordinacijski svet, sestavljen iz predstavnikov drţav članic, ki jih
izvoli Generalna konferenca Unesca. Program izvajajo nacionalni komiteji ali
informacijske točke programa MAB.
To so območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki so mednarodno priznani
znotraj UNESCO MAB programa za spodbujanje in prikazovanje uravnoteţenega
odnosa med ljudmi in naravo. Biosferni rezervat so območja, na katerem se
uresničujejo trije glavni cilji: ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti,
trajnostni razvoj ter znanstveno raziskovanje in spremljanje stanja.
Osrednja območja teh rezervatov so pod stroţjim reţimom varovanja in so
običajno zavarovana s posebno nacionalno zakonodajo drţav, na katerih ozemlju
leţijo. Zelo pogosto gre za narodne parke ali naravne rezervate, nemalokrat pa
tudi za območja, zavarovana z mednarodnimi konvencijami. To so na primer
območja mednarodno pomembnih mokrišč ali območja, vpisana v Unescov
seznam naravne in kulturne dediščine človeštva.
Marca leta 1995 sta bila na mednarodni konferenci v Sevilli sprejeta strategija in
statutarni okvir za razvoj svetovnega omreţja biosfernih območij. Isto leto je oba
dokumenta potrdila Generalna konferenca UNESCO (Wikipedia prosta
enciklopedija).
Eden osrednjih ciljev programa je ustanoviti omreţje biosfernih rezervatov. Pri
tem je nujno sodelovanje lokalnih skupnosti, ki naj bi v območjih MAB laţe
uveljavljale svoje interese. Hkrati bi v teh območjih potekala znanstvena
raziskovanja, spremljanje stanja, izobraţevanje in usposabljanje.
Ureditev biosfernih rezervatov
Podobna je urejanju narodnih parkov:
- bistveni del vsakega parka je njegovo jedro, zato je nujno strokovno
preudarno varovanje biotske raznovrstnosti z odvračanjem vsega, kar moti
naravo;
- osrednji del parka naj obdaja varovalni pas, v katerem so dopuščene le
sonaravne dejavnosti stalnega prebivalstva, ekoturizem in rekreacija,
raziskovanja in okoljsko izobraţevanje, ne pa naseljevanje;
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-

zunanje prilagodljivo prehodno območje, v katerem so gospodarske
dejavnosti in turistična središča z agencijami ter širokim zaledjem za turizem.

Biosferni rezervati so poznani tudi drugod po svetu, prvi je bil priznan leta 1976.
Leta 2006 je bilo na svetu v program UNESCO MAB vpisanih 482 biosfernih
rezervatov v 102 drţavah.
Biosferni rezervati v Sloveniji:
- Julija 2003 je UNESCO razglasil Julijske Alpe oziroma Triglavski narodni park
za biosferni rezervat svetovnega pomena - Biosferni rezervat Julijske
Alpe.
- 29. oktobra 2004 je bil v svetovno mreţo biosfernih rezervatov sprejet tudi
Park Škocjanske jame – imenuje se Kraški biosferni rezervat (Wikipedia
prosta enciklopedija).
4.5.1 Biosferni rezervat Julijske Alpe
-

Je prvi biosferni rezervat v Sloveniji in obsega 195.723 hektarov v občinah
Bled, Bohinj, Bovec, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in
Ţirovnica. Osrednje in robno območje v Julijskih Alpah sta določeni z zakonom
o Triglavskem narodnem parku, prehodno območje pa obsega širši del
Julijskih Alp (Wikipedia prosta enciklopedija).

Glavni del tega rezervata je Triglavski narodni park z najvišjo točko Triglavom, ki
je visok 2864 metrov, in najniţjo površinsko točko Tolminko s 180 metri. Park je
bil poimenovan po Triglavu, ki je najvišja slovenska gora in leţi skoraj v središču
parka.
Poleg zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP) varujejo ta edinstveni alpski
svet tudi Ustava Republike Slovenije v 71., 72. in 73. členu, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Kmetijsko-gozdarski in drugi
zakoni ter Alpska konvencija s svojimi protokoli. Najnovejša usmeritev pa izhaja
iz Seviljske strategije za biosferne rezervate, kjer je UNESCO julija 2003 razglasil
Julijske Alpe za biosferni rezervat.
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4.5.2 Kraški biosferni rezervat
V Kraški biosferni rezervat sodijo Škocjanske jame, ki so svetovno znana kulturna
dediščina. Škocjanske jame so bile leta 1986 vpisane v seznam pri Unescu zaradi
svojega izjemnega pomena za svetovno naravno dediščino. S tem je
mednarodna strokovna javnost priznala njihov izjemen pomen.
Te jame so najpomembnejši podzemeljski pojav na Krasu in v Sloveniji ter sodijo
med najpomembnejše jame na svetu. Ţe od nekdaj se vsem zdijo privlačni
soteska, na koncu katere Reka izgine v podzemlje, in skrivnostni jamski vhodi.
Reka ponika pod skalno steno, vrh katere je vas Škocjan, ki je jamam tudi dala
ime.
Arheološke raziskave dokazujejo, da človek prebiva v jamah in njihovi okolici ţe
od davnine – od mezolitika, neolitika, bronaste in ţelezne dobe prek antike in
srednjega veka do danes, torej več kot 5000 let. Najdbe na tem območju nam
dokazujejo, da ţe v prazgodovinskih časih pomen Škocjanskih jam ni bil le
lokalen ampak tudi regionalen. Tu so se pričele tudi bazične raziskave krasa in
kraških pojavov v 19. stoletju. Od tod izvirata mednarodna geomorfološka
termina »kras« in »dolina« (Park Škocjanske jame).
V začetku devetdesetih so se začele priprave za ustanovitev Regijskega parka
Škocjanske jame, zakon o parku pa je bil sprejet 1996. leta. Leto kasneje je kot
upravljavec parka pričel delovati javni zavod. Poleg tega, da sprejema programe
varstva in razvoja parka ter stalno spremlja in analizira stanje naravne in
kulturne dediščine, ima še mnoge druge naloge. Skrbi za prepoznavnost,
raziskovalno dejavnost, izobraţevanje, vzdrţevanje infrastrukture, kar so le
najbolj bistvene naloge.
Velik pomen ima sodelovanje z domačini, ki ţivijo na območju parka, predvsem s
tistimi, ki znajo ustanovitev parka izkoristiti kot prednost. Hiter razvoj parka, ki je
še do nedavnega sodil med demografsko in gospodarsko ogroţena območja, se
med drugim odraţa v številnih vključevanjih v razne mednarodne ustanove, s
čimer pridobiva vse pomembnejšo vlogo pri sooblikovanju kakovostnejšega
ekonomskega razvoja, tako znotraj divaške občine kot tudi Krasa in Slovenije
nasploh. Park je bil ob prestopu v novo tisočletje vključen v Mreţo zavarovanih
območij v Alpah, v organizacijo Europarc (Park Škocjanske jame).
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Slika 9: Škocjanske jame

Vir: spletna stran Parka Škocjanske jame
Zgodovina raziskovanja Škocjanskih jam
Prvi pisni viri o Škocjanskih jamah izvirajo iz 2. stoletja pred našim štetjem. Ţe
Valvazor leta 1689 opisuje ponor Reke in njen podzemeljski tok. V devetnajstem
stoletju so začeli z načrtnimi raziskavami jam in leta 1890 prišli do Mrtvega
jezera. Večji dogodek je bilo odkritje Tihe jame leta 1904, do katere so preplezali
domačini prek 60 metrov visoke stene iz Mullerjeve dvorane. Naslednji
pomembnejši dogodek se je zgodil leta 1990, kar je skoraj 100 let po odkritju
Mrtvega jezera. Slovenski potapljači so preplavali sifon Ledeni dihnik in odkrili
več kot 20 metrov novih jamskih rovov.
V devetnajstem stoletju so se lotili raziskav Škocjanskih jam in jih do konca
stoletja končali. Prva spodbuda za raziskovalce, da so skušali slediti toku Reke v
podzemlje, je bilo iskanje vode za oskrbo Trsta. Tako so na eni strani raziskovali
globoka brezna po Krasu, na drugi Škocjanske jame in s tem sledili Reki.
Prelomnica v raziskovanju jam je bila ustanovitev jamarskega odseka pri
Primorski sekciji nemškega in avstrijskega planinskega društva v Trstu leta 1884.
Istega leta je Primorska sekcija dobila v zakup Škocjanske jame (Park Škocjanske
jame).

45

Slika 10 : Osrednje območje parka z vasjo Škocjan

Vir: spletna stran Parka Škocjanske jame
Še vedno so Škocjanske jame ene najlepših in najbolj obiskanih jam na svetu.
Turistično zanimive so predvsem v poletnih mesecih, zato jih prav takrat obišče
največ turistov iz vsega sveta. To obdobje traja pribliţno od meseca maja pa do
septembra, v zimskem času pa je jama za obiskovalce zaprta.
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5 PRIMERI ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE V SLOVENIJI
5.1 TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Slika 11: Triglavski narodni park

Vir: spletna stran Triglavskega narodnega parka
Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) je 1981 leta ustanovila drţava na
podlagi Zakona o Triglavskem narodnem parku. Zakon opredeljuje osnovni
namen in cilj ustanovitve parka, ki je v ohranitvi izjemnih naravnih in kulturnih
vrednot, varovanju avtohtonega rastlinskega in ţivalskega sveta, ekosistemov ter
značilnosti neţivega sveta. Obenem je z zakonom določen namen parka, da se
skladno s primarnimi varstvenimi cilji in naravnimi danostmi zagotovi moţnosti za
naravi in kulturni krajini prijazen trajnostni razvoj in ţivljenje v parku in njegovi
okolici. Namen parka je nuditi moţnost za doţivljanje narave v vsej njeni
polnosti.
Zakon o triglavskem narodnem parku opredeljuje zunanje meje Triglavskega
narodnega parka, park pa ločuje na osrednje in robno območje, ki se razlikujeta
v reţimu varstva. Opredeljeni so varstveni reţimi in hkrati s tem tudi prepovedi
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nekaterih aktivnosti v parku, kršitev katerih predstavlja prekrške po zakonu, ki jih
ugotavljajo naravovarstveni nadzorniki TNP. Prav tako zakon opredeljuje
delovanje zavoda Triglavski narodi park.
Republika Slovenija ima sistem varstva narave uzakonjen v Zakonu o ohranjanju
narave, ki določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva
naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Delovanje TNP
opredeljujejo še številni drugi zakoni kot na primer Zakon o gozdovih, Zakon o
varstvu kulturne dediščine, Zakon o vodah, Zakon o graditvi objektov in na
podlagi teh zakonov sprejeti podzakonski akti, pa tudi mednarodne konvencije in
predpisi Evropske Unije (Triglavski narodni park).
Javni zavod parka skrbi za različne publikacije s katerimi ţeli pridobiti več
obiskovalcev. Največ turistov park obišče prav v poletnih mesecih, ker je v tem
obdobju narava skoraj najlepša. Zelo se trudijo z označevanjem planinskih poti,
da jih nebi turisti zgrešili. Včasih se zasledi kakšno reklamo o Triglavskem
narodnem parku na televizijskih sprejemnikih, predvsem v oddajah o turizmu.
Kratka zgodovina nastanka Triglavskega narodnega parka
Zamisel za nastanek se je porodila avgusta leta 1908, ko je skupinica moţ
prehodila del Doline Triglavskih jezer. To so bili uradni udeleţenci ogleda, ki ga je
na pobudo seizmologa in naravoslovca Albina Belarja razpisalo Drţavno
gozdarsko oskrbništvo v Radovljici. Do uresničitve njegovega predloga za
ustanovitev Naravovarstvenega parka nad Komarčo ni prišlo, ker za to ni bilo
pravne podlage. Tedanji zakonski predpisi tudi niso dopuščali omejevanja paše.
Tako se je s tem neuresničenim predlogom zamudilo imeti prvi narodni park v
Evropi.
Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu je leta
1920 Pokrajinski vladi za Slovenijo predloţil znamenito Spomenico, katere
zahteva je bila ustanovitev varstvenih parkov po zgledu drugih drţav.
Ustanovitev Alpskega varstvenega parka s površino 1400 hektarjev se je leta
1924 posrečila Odseku za varstvo prirode in prirodnih znamenitosti in
Slovenskemu planinskemu društvu za samo 20 let.
Prvič je bilo uporabljeno ime Triglavski narodni park leta 1926, za kar gre zasluga
profesorju Franu Jesenku. On je 30. maja v dnevniku »Jutro« spregovoril o
znamenitostih Triglavskega narodnega parka. Po izteku 20-letne pogodbe so
ponovno ustanovitev parka ovirali predvsem pašniški interesi in nedorečenost v
zvezi s prisojnostjo razglašanja parka.
Ljudska skupščina Ljudske Republike Slovenije je 26. maja 1961 sprejela Odlok o
razglasitvi Doline Triglavskih jezer za narodni park pod imenom Triglavski narodni
park. Takrat je njegova površina obsegala 2000 hektarjev (Triglavski narodni
park).
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5.2 KOZJANSKI REGIJSKI PARK
Ustanovljen je bil leta 1981 s posebnim zakonom kot Spominski park Trebče. Od
1996 leta pa nosi ime Kozjanski park. Površina danes meri 19.600 hektarov in
sega v več občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Breţice in Krško). Leţi na
vzhodnem delu Slovenije, kje je hribovit, gričevnat in ravninski svet.
Za ta park je značilna kulturna krajina prepletena s številnimi cerkvami,
kapelicami, gradovi, hišami in gospodarskimi objekti, ki skriva značilnosti, tipiko,
posebnosti in izjemnosti iz sveta ţive in neţive narave. Kozjanski regijski park
ima svojega upravljavca, javni zavod.
5.3 SEČOVELJSKE SOLINE
Nastanek Sečoveljskih solin sega v 13.stoletje, ko so v piranskem statutu prvič
omenjene. Natančneje sega nastanek solin v leto 804, takrat je zabeleţen prvi
zapis o Piranskih solinah. So največje delujoče slovenske soline, ki se raztezajo
na pribliţno 650 hektarjih površine ob ustju Dragonje pri Sečovljah na meji s
Hrvaško.
Slika 12: Sečoveljske soline

Vir: spletna stran Sečoveljskih solin
Piranska občina je območje solin in polotoka Seče leta 1989 razglasila za krajinski
park. Krajinski park se deli na severni in juţni del, v severnem delu še vedno
poteka pridelovanje soli po tradicionalnih srednjeveških postopkih, juţni del
parka pa meji na Hrvaško.
Leta 2002 je postal Mobitel d.d. lastnik podjetja SOLINE Pridelava soli d.o.o., ki
leta 2000 dobilo koncesijo za upravljanje in skrbništvo Krajinskega parka
Sečoveljske soline. V tistem obdobju so soline začele dobivati sedanjo podobo.
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Natančen nastanek Krajinskega parka Sečoveljske soline in vse kar se je do
današnjih dni dogajalo z njimi predstavlja spodnja preglednica.
Preglednica 2: Zgodovina Krajinskega parka Sečoveljske soline
Leto

Dogodek

804

Prvi zapis o Piranskih solinah.

933

Vzhodno primorska mesta podpišejo dogovor o obvezni prodaji soli Beneški republiki.
Le-ta je v boju za ekonomsko prevlado v Sredozemlju uničevala soline na zahodu, v
Istri in na severu Jadrana.
Da bi povečali ekonomski učinek pridobivanja soli, v Piranu modernizirajo postopek po
zgledu Paških solin.
V novem valu rušenja solin po Sredozemlju, s katerim so Benečani spet hoteli okrepiti
svojo moč, ostanejo Piranske soline nedotaknjene. Z znatnimi mestnimi prihodki
Pirančani izvedejo velika infrastrukturna dela v solinah.
Beneška republika propade, istrske soline preidejo pod avstrijsko upravo.
Avstrijska monarhija razglasi sol za drţavni monopol
Avstrijska vlada odkupi solinske fonde od malih lastnikov in začne inetnzivneje
gospodariti, da bi premagala konkurenco sicilijanskih solin.
Zaradi razpada Avstro-Ogrske monarhije Piranske soline prevzame Italija, kar pozitivno
vpliva na kakovost in količino soli
Dobra sezona z visokim izkoristkom solin.
V bivši republiki Jugoslaviji soline dogradijo.
Nastane idejni projekt rekonstrukcije Piranskih solin za industrijsko pridobivanje soli.
Zdruţitev podjetja Piranske soline z Drogo Portoroţ.
Trajno ukinejo pridobivanje soli v sektorjih v Luciji.
Začetek desetletja v katerem nastajajo študije in se dograjujejo infrastrukture.
Ustanovljeno je hčerinsko podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Občinski odlok o razglasitvi krajinskega parka.
Aktu o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije glede konvencij, ki jih je ratificirala
bivša drţava, so Sečoveljske soline vključene v seznam mokrišč mednarodnega
pomena pod okriljem Ramsarske konvencije
Občinski izvršni svet v resoluciji o pomenu Krajinskega parka Sečoveljske soline izrazi
interes, da Droga Portoroţ upravlja krajinski park in je nosilec proizvodnje soli na tem
območju.
Droga Portoroţ na podlagi zakona o ohranjanju narave izloči pridelavo soli v podjetje
SOLINE Pridelava soli d. o. o.
SOLINE Pridelava soli d. o. o. se prijavi na razpis za upravljavca Krajinskega parka
Sečoveljske soline in postane njegov skrbnik
Vlada Republike Slovenije sprejme Uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline z
namenom, da zavaruje območje naravne vrednote in ohrani biotsko raznovrstnost
tipičnega solinskega ekosistema.
Podjetje SOLINE Pridelava soli d. o. o. postane last druţbe Mobitel d.d.
12. julija 2003 sta minister za okolje prostor in energijo g. Kopač in direktor podjetja
SOLINE Pridelava soli d.o.o. g. Jurjec v Sečoveljskih solinah podpisala koncesijo za 20 letno upravljanje s Krajinskim parkom Sečoveljske soline.
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Vir: spletna stran Krajinskega parka Sečoveljske soline
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Odkar so soline pod okriljem druţbe Mobitel d.d. se večkrat pojavljajo v njihovih
reklamnih akcijah. Prav zaradi teh akcij in oddaj po televiziji so soline kar precej
obiskane. Največ ogledov se odvija prav v poletnih mesecih, ko je turistična
sezona na višku.
5.4 HRASTOVA LOZA ZNOTRAJ KRAJINSKEGA PARKA KOLPA
Hrastova loza je edini strogi naravni rezervat v Sloveniji in je del Krajinskega
parka Kolpa. Hrastova loza je del ozemlja kjer raste drevje katero je gnezdišče
sive čaplje. V Uradnem listu Republike Slovenije je hrastova loza definirana kot
»sestoj bukev z gnezdišči sive čaplje«.
5.5 NARAVNI REZRVAT STRUNJAN
Naravni rezervat Strunjan je del Krajinskega parka Strunjan in obsega štiri
kilometre dolgo severno obalo Strunjanskega polotoka med Simonovim in
Strunjanskim zalivom. Celotna površina rezervata meri 160 hektarjev. Največja
značilnost rezervata so prepadne stene, visoke do 80 metrov, zgrajene iz mehkih
plasti, ki jih morje, veter in deţ z lahkoto neprestano spreminjajo in oblikujejo.
Naravni rezervat Strunjan je zaradi svojih geoloških značilnosti, zaradi velike
biotske pestrosti in zaradi dejstva, da obsega najdaljši neprekinjen del naravne
obale v celotnem Trţaškem zalivu, izjemnega pomena z vidika varovanja naše
naravne dediščine, poleg tega pa tudi za ohranjanje ekološke stabilnosti
celotnega zaliva.
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6 ZAKLJUČEK
Zavarovana območja narave imajo pravno podlago v Zakonu o ohranjanju narave
(ZON). Prvič je bil sprejet leta 1999 v Uradnem listu št. 56, zatem je sledilo še
nekaj popravkov in sprememb. Zadnje uradno prečiščeno besedilo zakona je bilo
objavljeno v uradnem listu št. 96 iz leta 2004. Tudi kasneje po tej objavi je
sledilo še nekaj sprememb zakona.
Namen zakona je določati ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem
varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Naravne
vrednote so osnovni element varstvenega sistema ZON. Fizične in pravne osebe
morajo ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo
naravne vrednote. Naravne vrednote so lahko lokalnega ali drţavnega pomena.
Vrste naravnih vrednot določi vlada, minister pa jih razvrsti na naravne vrednote
lokalnega pomena in drţavnega pomena.
Zavarovana območja ustanovi vlada in jih deli na širša in oţja. Nekatera območja
so lokalnega, druga pa drţavnega pomena. Obe vrsti zavarovanih območij se
med seboj lahko prekrivata. Glede na velikost Slovenije je pri nas kar precej
zavarovanih območij narave. Večjim zavarovanim območjem, predvsem
narodnemu parku, regijskim parkom in krajinskim parkom vlada oziroma
ministrstvo določi skrbnika ali upravitelja. Seveda pa to ne more biti vsak, tem
skrbnikom se dodeli koncesija in ti se morajo drţati vsega, kar je v koncesijski
pogodbi ali kako drugače določeno.
Poskrbljeno je tudi za nadzor nad izvajanjem del in nalog skrbnikov parkov, ki si
prizadevajo, da bi zavarovana območja ostala taka, kot so. Z inšpekcijskim
nadzorom, katerega tudi določa zakon, je poskrbljeno za spremljanje dejavnosti
in za sankcije v primeru nepravilnosti. Inšpektorji skrbijo, da ne prihaja do
nedovoljenih gradenj, posegov v naravo ali kakršnih koli dejanj, ki bi škodovala
zavarovanim območjem. Za vse fizične in pravne osebe so ob morebitnih
prekrških določene denarne kazni, ki so odvisne od vrste prekrška.
Zakon o ohranjanju narave je kot podlaga za ravnanje z zavarovanimi območji
narave popolnoma primeren, in sicer z vidika razumljivosti, saj je vsebina dobro
napisana in jasno podana tudi za neukega bralca.
V zvezi z uresničevanjem zakona bi bilo potrebno še kaj ukreniti, saj se še vedno
dogajajo taki posegi v naravo, ki se ne bi smeli. Očitno so kazni za prekrške
prenizke oziroma se pojavlja vprašanje, ali te kazni v enaki meri veljajo za vse
kršitelje zakona. Spomnimo se samo na to, koliko novih avtocest, stanovanjskih
naselij in podobne infrastrukture se gradi deloma tudi na tovrstnih območjih.
Resnica je, da imamo v naši drţavi veliko zavarovanih območij, vendar bi se
lahko kljub temu izognili spreminjanju še neokrnjene narave.
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Zdi se, da se naši drţavni uradniki ne zavedajo, kakšne posledice bodo njihova
dejanja imela za naslednje generacije. Sama ţivim na enem od zavarovanih
območij. Iz osebnih izkušenj lahko povem, kakšne posledice za naravo ima
gradnja cest. Izpostavim lahko zanimiv in za prebivalce neprijeten atmosferski
pojav, ki je nastal kot posledica izgradnje »novega« odseka avtocestne povezave
Ljubljana-Koper. Na območju Vremske doline ni bilo nikoli megle, odkar pa je
avtocesta zgrajena, se megla velikokrat pojavi. To je posledica gradbenega
posega, s katerim je bil prebit hrib Čebulovec, kjer je speljana trasa avtoceste.
Zaradi tega se je spremenila smer in jakost zračnih tokov, ki s seboj prinašajo
meglo, najverjetneje iz ljubljanske kotline.
Podobnih primerov je zagotovo še vedno veliko, to pa zato, ker premalo skrbimo
za naravo oziroma ne preučimo dovolj vseh posledic svojih posegov vanjo.. Da bi
preprečili nadaljnje uničevanje narave, je potrebno bolj dosledno upoštevati
področne zakone. Obenem bo potrebno poostriti inšpekcijski nadzor nad prekrški,
ki se dogajajo v naravi. Prepričana sem, da bomo tako prispevali k večjemu
ohranjanju narave. Ne le, da nam bodo prihodnje generacije gotovo hvaleţne,
tudi sami bomo ţiveli v lepšem, čistejšem, bolj zdravem in prijaznejšem okolju.
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