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V. NAČRTOVANJE VARSTVA NATURA OBMOČIJ
12. člen
(načrtovanje varstva Natura območij)

(1) Zaradi uresničevanja varstvenih ciljev se na Natura
območjih izvajajo prilagojena raba naravnih dobrin in
upravljanja voda ter ukrepi varstva v skladu s predpisi s
področja ohranjanja narave in drugimi predpisi. Ti
ukrepi in z njimi povezane naloge ter načrti
prilagojene rabe naravnih dobrin in upravljanja voda
se določijo v programu upravljanja Natura območij (v
nadaljnjem besedilu: program upravljanja).
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V. NAČRTOVANJE VARSTVA NATURA OBMOČIJ
12. člen
(načrtovanje varstva Natura območij)
(3) Program upravljanja vsebuje zlasti:

SI NATURA 2000 MANAGEMENT

Program upravljanja z območji Natura
2000 za obdobje 2014-2020
20.08.2012 – 30.03.2015

VODILNI PARTNER: MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO IN OKOLJE – SEKTOR ZA NARAVO

- Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN
- Zavod za gozdove Slovenije - ZGS
- Zavod za ribištvo RS - ZZRS
- Inštitut za vode RS - IzVRS
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS

Cilj: Priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000
(PUN2k 2014-2020) za naslednjo EU finančno perspektivo
Aktivnosti:

• analiza ciljev in ukrepov iz PUN2k 2007-2013 in uporaba
rezultatov pri pripravi PUN2k 2014-2020
•

•
•

analiza obstoječih finančnih mehanizmov in vključitev ukrepov Natura 2000 iz
PUN2k 2014-2020 v nove operativne programe za črpanje EU finančnih sredstev
(Strukturni skladi z OPji čezmejnega in drugih sodelovanj bivšega CILJa 3, OP
Razvoj regij, Program razvoja podeželja, LIFE+, ind.)
priprava PAF (Prioritised Action Framework – Okvirni finančni načrt ukrepov za
območja Natura 2000) kot zahteva 8. člen direktive o habitatih

delavnice
zunanji strokovnjaki
obnova conacije
analiza primerov dobrih praks razvoja na območjih Natura 2000 in celostno
prikazati
storitve (predvsem
ekonomske in kulturne storitve),
ki jih območja Natura
razširitev
Naravovarstvenega
atlasa
2000 nudijo deležnikom

• Priprava Priloge 4.2
•

•
•

komunikacija območij Natura 2000 ter vključevanje deležnikov v razvoj ciljev in
ukrepov PUN2k 2014-2020
priprava PUN2k 2014-2020 in sprejem na Vladi RS
predstavitve PUN2k 2014-2020 z namenom učinkovitejše implementacije
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FAZA 1 – zagonske
aktivnosti
FAZA 2A – priprava
strokovnih podlag
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implementacija

ZAČETEK

MEJNIK OB
ZAKLJUČKU FAZE
20.8.2012 31.3.2013 Začetno poročilo
1.4.2013

KONEC

28.2.2014 Osnutek
PUN2000
pripravljen za
usklajevanje
1.2.2014 30.9.2014 Sprejet PUN2000
1.10.2014 31.3.2015 Zaključek
projekta

