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POVZETEK
V Sloveniji tako kot na globalni ravni nismo uspeli zaustaviti procesa zmanjševanja biotske
raznovrstnosti. Ohranitveno stanje številnih habitatov in vrst se je v razmeroma kratkem času
poslabšalo in brez aktivnejših in bolj usmerjenih ukrepov nadaljevanja izgube biotske raznovrstnosti
ne bomo zaustavili. V letu 2011 se je izteklo desetletno obdobje, za katero so bili določeni cilji in
usmeritve Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti. Priprava nove strategije ohranjanja biotske
raznovrstnosti tako ni le del mednarodno sprejetih obveznosti, temveč nuja, če želimo ohraniti
naravo za prihodnje generacije in z zagotavljanjem ohranjanja ekosistemskih storitev tudi njim
zagotoviti blaginjo.
Slovenija je od leta 1996 pogodbenica Konvencije o biološki raznovrstnosti. Šesti člen konvencije državam
pogodbenicam nalaga pripravo nacionalnih strategij biotske raznovrstnosti in akcijskih načrtov. Obveznost
priprave strategije je Slovenija izpolnila decembra 2001, ko je na 55. seji Vlade sprejela Strategijo ohranjanja
biotske raznovrstnosti v Sloveniji (v nadaljevanju SOBR). Pričujočo poglobljeno analizo doseganja ciljev in
usmeritev prve strategije smo pripravili kot pomoč ministrstvu pri pripravi nove strategije.
Cilji in usmeritve SOBR so združeni v tri poglavja: Usmeritve ohranjanja biotske raznovrstnosti, Dejavnosti
trajnostne rabe sestavin in trajnostnega razvoja in Podporne dejavnosti ohranjanju biotske raznovrstnosti in
trajnostni rabi.
Usmeritve ohranjanja biotske raznovrstnosti
V desetletnem obdobju so se izvajali mnogi ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti, a so se
istočasno pritiski zaradi človekovih dejavnosti tako povečali, da upadanja biotske raznovrstnosti
nismo uspeli zaustaviti. Glavni vzrok neugodnega ohranitvenega stanja vrst je izguba habitatov, ki jih z
netrajnostnim gospodarjenjem in posegi v prostor povzroča človek. Največji so pritiski na travniške habitate in
mokrišča v nižinskih delih Slovenije. Spremembe v kmetijski politiki in preusmerjanje na tržno ekonomijo se
odražajo v opuščanju kmetijsko manj zanimivih delov na eni ter intenzifikaciji zanimivejših kmetijskih površin
na drugi strani. Na območjih komasacij se izgublja krajinska pestrost, izginjanje krajinskih elementov pa vodi
tudi v zmanjševanje pestrosti habitatov in vrst. Bistveno so se povečali tudi pritiski zaradi širjenja poselitvenih
območij ter gradnje industrijskih območij in prometnic. O stanju in populacijskih trendih vrst imamo
večinoma le zelo skope podatke, saj je bil monitoring vzpostavljen šele v zadnjih letih in se sedaj izvaja le za
nekatere vrste. Iz že zbranih podatkov pa je razvidno, da populacije, predvsem vrste, vezane na tradicionalno
kmetijsko krajino, upadajo. Še vedno je večinoma ugodno stanje gozdnih habitatnih tipov, čeprav se tudi v
gozdnem prostoru pritiski povečujejo.
Kot bistven napredek na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti lahko označimo vzpostavitev
novega zakonodajnega sistema varstva narave. Leta 1999 je bil sprejet Zakon o ohranjanju narave
(ZON), ki je prinesel bistvene spremembe varstva narave na vsebinskem in organizacijskem področju.
V obdobju veljavnosti SOBR je bila sprejeta večina podzakonskih aktov, vzpostavljena je bila nova
organizacijska struktura z Zavodom RS za varstvo narave kot osrednjo strokovno organizacijo na področju
ohranjanja narave. Ugotavljamo pa, da je, kot na številnih drugih področjih, tudi na področju varstva narave,
družbeno spoštovanje predpisov nizko. Ob kadrovsko šibkih inšpekcijskih službah in le delno vzpostavljenem
neposrednem nadzoru v naravi tako sicer kakovosten sistem še ne zagotavlja učinkovitega varstva narave.
V več kot desetletnem obdobju so nekatere sistemske rešitve ZON ostale neizkoriščene. Ukrepi
pogodbenega varstva in skrbništva, s katerimi bi se lahko hitreje odzivali na ugotovljene negativne
trende, se v praksi skoraj niso uporabljali. Nekoliko boljše je stanje na področju zavarovanih območij,
čeprav so procesi ustanavljanja zavarovanih območij dolgotrajni, javna sredstva za izvajanje
konkretnih naravovarstvenih aktivnosti na obstoječih zavarovanih območjih pa so preskromna.
Načrtovana je bila ustanovitev številnih novih regijskih in krajinskih parkov, kar bi bistveno povečalo površino
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zavarovanih območij, vendar je bilo uresničevanje teh načrtov dokaj skromno. Skladno s cilji Nacionalnega
programa varstva okolja bi moral delež zavarovanih območij leta 2008 znašati 17 %, a se je v obdobju 2002–2011
povečal le za 3 % in je konec leta 2011 znašal le 12,6 %. Stanje na področju zavarovanih območij pa se je na
državnih zavarovanih območij izboljšalo v organizacijskem smislu, saj je država zagotovila upravljanje za vse
državne regijske in krajinske parke. Na teh območjih upravljavci kljub omejenim finančnim in človeškim virom
izvajajo številne varstvene in razvojne aktivnosti, ki prispevajo k ciljem ohranjanja narave. Slabše je stanje na
lokalnih zavarovanih območjih, ki večinoma nimajo urejenega upravljanja in se na njih večinoma tudi ne
izvajajo upravljavski ukrepi.
Bistvene spremembe na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti je prineslo članstvo Slovenije v
Evropski uniji. Slovenija je leta 2004 vzpostavila omrežje območij Natura 2000, ki izhaja iz obveznosti
Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Omrežje obsega 35,5 % ozemlja Slovenije in se na 10,1 %
tudi prekriva z zavarovanimi območji. Vzpostavitev omrežja Natura 2000 lahko štejemo za najpomembnejši
dosežek na področju ohranjanja narave v zadnjem desetletju, saj je v slovenski prostor prinesla večje
upoštevanje varstva narave pri prostorskem načrtovanju in načrtovanju rabe naravnih dobrin. Leta 2007 je bil
sprejet Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 2007–2013. S tem programom so
upravljavski ukrepi na območjih Natura 2000 naloženi sektorjem glede na njihove pristojnosti v prostoru, kar se
je v nekaterih primerih izkazalo za uspešno, ponekod pa se na izvedbeni ravni še pojavljajo težave.
Področje ohranjanja podzemne biotske pestrosti od leta 2004 ureja Zakon o varstvu podzemnih jam.
Na sistemski ravni je varovanje jam dobro urejeno. Vse jame so razglašene za naravne vrednote, jame so
glede na režim vstopa razvrščene v tri kategorije: odprte jame s prostim vstopom, odprte jame z nadzorovanim
vstopom in zaprte jame. Slabše je stanje na izvedbeni ravni, saj se predlagani ukrepi neposrednega
varstva, s katerimi bi uredili način upravljanja naravovarstveno pomembnejših jam še niso izvedli.
Jame najbolj ogroža onesnaževanje. Čeprav so bile v zadnjih letih v okviru prostovoljskih akcij nekatere jame
očiščene, je še vedno ocenjeno, da je v v nižinskih kraških območjih onesnaženih med 15 in 20 % jam.
Na področju ohranjanja genske pestrosti naj omenimo uspešno zgrajen zakonodajni sistem ravnanja z gensko
spremenjenimi organizmi (GSO). Vzpostavljen, in s predpisi EU usklajen, je bil celovit zakonodajni in
institucionalni sistem na področjih dela z GSO v zaprtih sistemih, namernega sproščanja GSO v okolje, dajanja
GSO izdelkov na trg in čezmejnega gibanja GSO.
Dejavnosti trajnostne rabe sestavin in trajnostnega razvoja
SOBR vsebuje podrobne cilje in usmeritve za osem dejavnosti trajnostne rabe sestavin: kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo, ribištvo, upravljanje z vodami, industrija in energetika, promet in turizem. V zadnjem desetletju se je
na teh področjih vključevanje biotske raznovrstnosti v zakonodajne mehanizme in politike nedvomno
izboljšalo, manj učinkoviti pa smo bili na ravni izvajanja ukrepov. Možnosti za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki so vgrajene v predpise, se niso dosledno uporabljale, politike drugih sektorjev pa so pogosto
sicer obravnavale biotsko raznovrstnost na deklarativni ravni, a predvsem na področjih kmetijstva, upravljanja
z vodami, industrije in energetike ter prometa z izvedenimi ukrepi nismo uspeli zmanjšati pritiskov do take
mere, da bi zaustavili upadanje biotske raznovrstnost.
Na področju vključevanja ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu je bil v zadnjem
desetletju storjen napredek, saj se je uveljavil sistem kmetijsko‐okoljskih plačil. Z njimi se ohranja
kmetijsko dejavnost in obdelanost kmetijskih zemljišč na območjih, ki so manj primerna za
kmetovanje, preprečuje se zaraščanje ter se spodbuja okolju prijaznejše kmetovanje z omejitvami, s
katerimi se blaži negativne vplive intenzivnega kmetovanja. Kmetje se v kmetijsko‐okoljske ukrepe (KO
ukrepe) vključujejo prostovoljno. Med letoma 2001 in 2007 so se površine, vključene v KO ukrepe povečevale,
nato pa je zanimanje kmetov za večino ukrepov začelo upadati, saj plačila za nekatere ukrepe niso dovolj
stimulativna in ne pokrijejo vseh stroškov prilagojene pridelave in izpada dohodka. Površine v KO ukrepih,
ki omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti so tako marsikje premajhne in ob hkratnih trendih
intenzifikacije kmetijstva ne zagotavljajo ohranjanja habitatov in vrst. Nekateri vplivi kmetijstva so se v
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zadnjem obdobju zmanjšali kot posledica uveljavitve navzkrižne skladnosti, ki jo morajo kmetje v celoti
upoštevati od leta 2007. Nekatere zahteve standardov navzkrižne skladnosti, posredno pomembno prispevajo k
ohranjanju biotske raznovrstnosti, predvsem na področjih zmanjševanja vnosa gnoji in fitofarmacevtskih
sredstev.
Kot pozitivno lahko ocenimo izvajanje ukrepov za ohranjanje avtohtonim pasem in sort, saj se je
stanje v zadnjem desetletju izboljšalo. Uspešno je bila vzpostavljena javna služba ohranjanja slovenskih
kmetijskih živalskih genskih virov, ki zagotavlja izvajanje neposrednih in posrednih ukrepov za zavarovanje
avtohtonih in tradicionalnih pasem. Genska banka na področju rastlinskih virov zaenkrat deluje še
programsko, a je delovanje različnih institucij razmeroma usklajeno, potekajo pa tudi aktivnosti za
vzpostavitev javne službe.
Kot dobro lahko ocenimo izvajanje ukrepov na področju gozdarstva, kar se odraža tudi v dobrem
ohranitvenem stanju večine gozdnih habitatov in vrst. Trajnostna raba gozdov ima v Sloveniji dolgo
tradicijo in skrb za ohranjanje narave se je v zadnjem desetletju dobro izkazovala na vseh ravneh
načrtovanja gospodarjenja z gozdovi. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se povečujejo pritiski na
nekatere tipične gozdne vrste (npr. gozdni jereb, divji petelin, triprsti in belohrbti detel), ki že veljajo
za ogrožene. K ohranjanju narave prispevajo tudi gozdni rezervati in varovalni gozdovi, postopoma se
vzpostavlja tudi mreža ekocelic. V zadnjih letih se je izboljšalo tudi vključevanje konkretnih ukrepov za varstvo
varstveno pomembnih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Povečali pa so se pritiski na gozdni
prostor v nižinskih območjih, predvsem zaradi širjenja infrastrukture in poselitvenih območij. Zaradi pravil
izračunavanja površine, upravičene do plačil kmetijsko‐okoljskih ukrepov, so pod velikim pritiskom tudi
posamezna drevesa, gozdni robovi, mejice in vetrozaščitni pasovi na kmetijskih zemljiščih. V zadnjih treh letih
zaznavamo tudi večje težnje po izkoriščanju gozdov (povečanje letnega poseka, odpiranje novih odsekov
gozdov, čiščenje sečnih ostankov zaradi predelave v pelete), za katere lahko pričakujemo, da se bodo v
prihodnjih letih odrazili tudi na stanju ohranjenosti narave.
Na področju ribištva je še posebej v zadnjih petih letih zaznati postopen napredek pri vključevanju
ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti na ravni predpisov in sektorskih politik. V leta 2006
sprejetem novem Zakonu o sladkovodnem ribištvu je varstvu biotske raznovrstnosti namenjene več
pozornosti, kar se sedaj že odraža tudi v politikah in izvedbenih ukrepih. Na področju ribištva so
problem predvsem pretekla preseljevanja in naselitve tujerodnih vrst, ki so ponekod bistveno spremenila
vrstno sestavo in razmerja med vrstami. Ohranjanje ribjih populacij marsikje otežujejo tudi neustrezno
izvedeni vodovarstveni ukrepi in neizvedeni omilitveni ukrepi pri gradnji objektov na vodotokih.
Tudi na področju lovstva je bil v zadnjem desetletju sprejet nov temeljni zakon. Načrtovanje na
področju lovstva ima že ustaljeno prakso in izhaja iz podatkov o dejanskem stanju divjadi.
Vključenost naravovarstvenih usmeritev in ukrepov v načrte s področja lovstva se je v zadnjih letih
izboljšala. Podatki kažejo, da je stanje vrst, ki so opredeljene kot divjad, ugodno. Število osebkov
določenih vrst divjadi (rastlinojedi parkljarji in divji prašič), ki imajo pomemben vpliv na ekosistem (rastlinska
gozdna biomasa, poljski pridelki), se je s povečanim odvzemom znižalo. Zaskrbljujoče pa je naraščanje izgub,
predvsem v prometu. V zadnjih treh letih so bile zaznane tudi večje krčitve gozda, ki lahko pomembno vplivajo
na divjad.
Analiza SOBR je pokazala, da vključevanje ohranjanja biotske raznovrstnosti v upravljanje z vodami
še ni zadovoljivo urejeno. Čeprav je ohranjanje biotske raznovrstnosti pri upravljanju z vodami na
načelni ravni razmeroma dobro urejeno in vključeno v različne predpise, je v praksi na tem področju
še veliko težav. Zakonodaja se pogosto ne upošteva, čeprav bi bilo v sodelovanju med institucijami možno
najti rešitve za sonaravne ureditve. Vodnogospodarska dela se pogosto izvajajo v neprimernem obdobju ali pa
na način, ki ne omogoča ohranitve habitatov. Ti posegi imajo velike negativne vplive na vodne in obvodne vrste
in habitate. V prihodnjih letih lahko na tem področju pričakujemo postopno izboljšanje, saj v zvezi z
implementacijo Vodne direktive potekajo številne aktivnosti. Leta 2011 je bil sprejet Načrt upravljanja voda
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(NUV) za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Ta vključuje številne ukrepe, ki bodo posredno
prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti, vendar pa je njegovo izvajanje še povsem na začetku, tako da
vidnih učinkov načrta še ni. V preteklem desetletju so se izrazito povečali pritiski pozidave na poplavnih
območjih, kar povečuje tudi težnje po spreminjanju vodnih režimov in urejanju vodotokov. Izboljšanje na tem
področju bo prineslo izvajanje evropske Direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti – t. i.
Poplavne direktive.
Področje industrije in energetike je v strategiji obravnavano zaradi posrednih vplivov na biotsko
raznovrstnost, ki jo povzročata onesnaževanje in degradacija prostora zaradi umeščanja objektov ter
posrednih vplivov na podnebne spremembe. Usmeritve SOBR za področje energetike niso bile
uresničene. Kljub nekaterim ukrepom za izboljšanje energetske učinkovitosti (razmerje med skupno rabo
energije in domačim proizvodom), raba energije še vedno narašča. Še posebej po letu 2007, ko je bil na ravni
Evropske unije sprejet obsežen paket energetsko‐podnebnih ukrepov, se je okrepil pomen obnovljivih virov
energije. Sprejet je bil zavezujoč cilj, da bo do leta 2020 20 % energije v EU pridobljene iz obnovljivih virov
energije. Prav tako je bil sprejet zavezujoč minimalni cilj 10 % deleža biogoriv v transportu do leta 2020. V
Sloveniji obnovljivi viri energije (najpomembnejša sta lesna biomasa in vodna energija) že pomembno
prispevajo k proizvodnji električne energije ter k pokrivanju potreb po električni energiji. Kljub temu, da se je
proizvodnja energije iz OVE v obdobju 2000–2008 povečala za 10 %, se je v tem obdobju kar za 20 % povečala
bruto raba električne energije, zato zastavljeni cilji niso bili doseženi. Neučinkovita raba energije ob
zavezanosti k uresničevanju evropskih ciljev sta pripeljala do velikih pritiskov po izkoriščanju naravnih virov,
pri čemer prihaja pri umeščanju energetskih objektov v prostor do navzkrižij s cilji ohranjanja narave.
Promet na biotsko raznovrstnost vpliva z degradacijo in fragmentacijo habitatov, povečevanjem
smrtnosti živali na selitvenih poteh ter posredno tudi z onesnaževanjem. V zadnjem desetletju je bilo
v Sloveniji zgrajeno obsežno avtocestno omrežje. Čeprav je to bistveno izboljšalo mobilnost
prebivalcev in varnost na cestah, pa z vidika varstva narave avtoceste in hitre ceste pomenijo bistven
pritisk na okolje. Ti so še večji na odsekih cest, kjer niso bili (ustrezno) izvedeni omilitveni ukrepi (zeleni
mostovi, usmerjevalne ograje in podhodi, nadomestni habitati). Usmeritve SOBR, ki se nanašajo na zmanjšanje
onesnaževanja iz prometa, večinoma niso bile uresničene. Popolnoma neuspešna je bila preusmeritev prometa
na železnice, saj se je v zadnjih desetletjih vlagalo predvsem v cestno infrastrukturo, zelo malo pa v železniško
infrastrukturo. Neuspešni smo tudi pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje cestnega prometa. V zadnjem
desetletju je število potnikov v medkrajevnem avtobusnem prometu upadlo, osebni promet pa se je bistveno
povečal. Še posebej po vstopu Slovenije v EU se je močno povečal cestni tovorni promet, zaradi česar okoljska
škoda zaradi prometa narašča. Prav zaradi neučinkovitih ukrepov za zmanjševanje cestnega prometa, kljub
tehničnim izboljšavam vozil in goriv, izpusti toplogrednih plinov iz prometa naraščajo.
V leta 2008 izdelani analizi učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij je bila opravljena tudi analiza
pritiskov in groženj na zavarovana območja. V večini upravljanih zavarovanih območij je bil turizem
prepoznan kot dejavnost z bistvenimi vplivi na naravo. Na ravni politike turizma je ohranjena narava
pogosto izpostavljena kot primerjalna prednost, vendar se je to v zadnjem obdobju šibko odražalo na
konkretnih politikah in aktivnostih. Ukrepi za uresničevanje politike trajnostnega in regionalnega razvoja
turizma, ki so bili določeni v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007–2011, niso bili
izvedeni. V novi strategiji turizma za obdobje 2012–2016 bi morali dati večji poudarek usklajevanju razvoja
turizma s cilji varstva narave, pri čemer bi bilo nujno razvoj turistične infrastrukture usmerjati ob zavarovana
območja (še posebej v manjših krajinskih parkih) ali v njihove robne dele.

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

13

Podporne dejavnosti ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostni rabi
V tem poglavju SOBR so obravnavane različne horizontalne dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ukrepov
ohranjanja biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe njenih sestavin.
V Sloveniji je urejanje prostora v pristojnosti lokalnih skupnosti, kar ob veliki razdrobljenosti in
neusklajevanju potreb pogosto vodi v neracionalno rabo prostora. V zadnjem desetletju smo tako
beležili velike pritiske po širitvi nakupovalnih središč in industrijskih con, pogosto tudi na območja,
velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Po drugi strani se je na račun uveljavitve presoj
vplivov izboljšalo upoštevanje ciljev varstva narave pri prostorskem načrtovanju. Po letu 2004 se je na podlagi
evropske direktive tudi v Sloveniji uveljavila celovita presoja vplivov na okolje, na območjih Natura 2000 in
zavarovanih območij, pa so se uveljavili postopki presoj sprejemljivosti planov in posegov v naravo.
Na področju regionalnega razvoja se je v zadnjem desetletju okrepila vloga zavarovanih območij kot
nosilcev trajnostnega razvoja, vendar ostajajo številne možnosti za sodelovanje z nosilci regionalnega
razvoja še neizkoriščene. Na zavarovanih območjih se kažejo tudi priložnosti za uveljavitev dopolnilih
dejavnosti na kmetiji. Upravljavci številnih zavarovanih območij že izvajajo različne aktivnosti, s katerimi
kmete spodbujajo k registraciji dopolnilnih dejavnosti. Nekateri upravljavci so že registrirali tudi blagovne
znamke.
Stanje na področju monitoringa se je v zadnjih letih izboljšalo. Sedaj je monitoring, ki ga izvajajo
različne strokovno usposobljene inštitucije, vzpostavljen za ptice, netopirje, dvoživke, hrošče,
metulje, rake in mehkužce. Monitoring pa je v celoti usmerjen v spremljanje stanja evropsko
pomembnih vrst. Spremljajo se predvsem vrste Dodatka II in IV Direktive o habitatih ter Dodatka I Direktive
o pticah, za zavarovane vrste, ki nimajo statusa po evropskih direktivah pa monitoring še ni zagotovljen. Izmed
monitoringov, ki so predvideni v OPNatura, do konca leta 2011 še ni bil vzpostavljen monitoring negozdnih
habitatnih tipov in mahov, med živalskimi skupinami pa manjkajo predvsem monitoringi za plazilce in kačje
pastirje. V zvezi z naravovarstvenimi podatki je bil vzpostavljen učinkovit spletni Naravovarstveni atlas, ki
omogoča dostop javnosti do podatkov o naravovarstveno pomembnih območjih. Slabše pa je stanje na
področju dostopnosti do podatkov o razširjenosti vrst v Sloveniji, saj še vedno nimamo celovite, javno dostopne
zbirke.
Slovenija na nacionalni ravni še ni oblikovala programa za raziskovanje biotske raznovrstnosti, niti
za njegovo oblikovanje ni sistemskih podlag. Pomanjkanje usmerjenega delovanja na področju
raziskovanja se odraža tudi v skromnem podpiranju raziskovalnih projektov s področja biotske
raznovrstnosti. Edini dokument, ki nekoliko konkretneje opredeljuje raziskovalne prioritete, je OPNatura, ki
podaja nekaj področij prednostnih raziskav kvalifikacijskih habitatov in vrst območij Natura 2000.
Ozaveščanje in komuniciranje je ena ključnih podpornih dejavnosti, s katero zagotavljamo
razumevanje in podporo ukrepom ohranjanja biotske raznovrstnosti. Analiza je pokazala, da
usmeritve SOBR na teh področjih niso bile dosežene. Na tem področju nimamo izdelanega celovitega
nacionalnega načrta in usmeritev. Predvsem ZRSVN, upravljavci zavarovanih območij in nevladne
organizacije izvajajo številne izobraževalne in komunikacijske aktivnosti, a se aktivnosti izvajajo razpršeno,
večinoma na projektni ravni, zato njihova trajnost ni zagotovljena. Da bi na področju varstva narave
potrebovali celovit sistem ozaveščanja, pričajo tudi rezultati ankete, ki jo je v državah EU v letih 2007 in 2010
izvedelo podjetje The Gallup Organisation. V teh raziskavah je več kot polovica Slovencev odgovorila, da so že
slišali za biotsko raznovrstnost, vendar jih od teh skoraj tretjina ni vedela, kaj izraz pomeni. Več kot polovica
anketirancev meni, da so o izgubi biotske raznovrstnosti slabo informirani ali neinformirani. Ta delež se je med
letoma 2007 in 2010 še povečal, kar kaže na neuspešnost doseganja javnosti s komunikacijskimi aktivnostmi.
Posredovalnica informacij o biotski raznovrstnosti (CHM), ki bi morala služiti kot osrednje spletno središče za
podajanje aktualnih informacij, je bilo sicer leta 2008 prenovljena, a se od takrat skoraj ni vzdrževala in vsebuje
nepopolne in zastarele informacije.
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Tudi s stanjem na področju izobraževanja o biotski raznovrstnosti ne moremo biti zadovoljni. Stanje
se je izrazito poslabšalo v osnovnih šolah (OŠ) in poklicnih srednjih šolah. Pri prehodu OŠ na
devetletne programe se je število učnih ur samostojnega predmeta biologije zmanjšalo kar za 40 %. Skupno
število naravoslovnih predmetov se je sicer povečalo, vendar v sklopu teh predmetov varstvu narave ni
namenjena večja pozornost in je obravnava teh vsebin zelo skopa. Stanje na področju poučevanja biologije je
razmeroma dobro v gimnazijah, bistveno slabše pa v poklicnih srednjih šolah, kjer je bila v številnih programih
biologija kot samostojni predmet ukinjena. Po drugi strani pa v zadnjih letih opažamo v poklicnih šolah trend
naraščanja števila okoljskih programov, čeprav to ni v celoti usklajeno z dejanskimi zaposlitvenimi potrebami.
Nekoliko boljše je stanje na področju univerzitetnega izobraževanja, saj se je število programov s področja
varstva narave povečalo in je sedaj na voljo na vseh treh stopnjah študija.
Zaključek
Po opravljeni poglobljeni analizi SOBR ugotavljamo, da so se v preteklem desetletju izvajali številni ukrepi in
aktivnosti, ki so neposredno ali posredno prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Izvajali so se
predvsem ukrepi za izvajanje evropskih direktiv. Na področjih, ki se ne urejajo na ravni EU, je bilo ukrepov
bistveno manj.
Čeprav se strategija ni nikoli celovito izvajala in zanjo tudi ni bil sprejet izvedbeni akcijski načrt, so številni
ukrepi prispevali k uresničitvi usmeritev in izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Kljub temu so se v istem obdobju
kot posledica družbenih in razvojnih sprememb bistveno povečali človekovi vplivi in pritiski na biotsko
raznovrstnost. Zato tudi v Sloveniji, tako kot na globalni ravni, nismo uspeli zaustaviti procesa zmanjševanja
biotske raznovrstnosti. Ohranitveno stanje številnih habitatov in vrst se je v razmeroma kratkem času
poslabšalo in brez aktivnejših in bolj usmerjenih ukrepov nadaljevanja izgube biotske raznovrstnosti ne bomo
zaustavili. Priprava nove strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti tako ni le del mednarodno sprejetih
obveznosti, temveč nuja, če želimo ohraniti naravo za prihodnje generacije in z zagotavljanjem ohranjanja
ekosistemskih storitev tudi njim zagotoviti blaginjo.
V desetletnem obdobju je bil vzpostavljen nov zakonodajni in organizacijski okvir varstva narave, spremenjeni
so bili tudi temeljni predpisi na področjih dejavnosti trajnostne rabe. Tudi na ravni načrtovanja in sektorskih
politik se je stanje bistveno izboljšalo. Težave pa se pojavljajo na izvedbeni ravni. Upoštevanje predpisov je
šibko, kar ob kadrovsko šibkih inšpekcijskih službah in le delno vzpostavljenem neposrednem nadzoru v
naravi ne prinaša zadovoljivih rezultatov.
Izvajanje nove strategije bo uspešno le, če bodo zagotovljeni podpora politike in družbe ter sodelovanje med
sektorji. V zadnjih letih politika na splošno ni bila naklonjena ohranjanju narave. Čeprav se v svetu radi
ponašamo z ohranjeno naravo, in se na načelni ravni zavzemamo za trajnostni razvoj, temu na domačih tleh ne
namenjamo dovolj podpore. To se odraža tudi v skromnih finančnih virih. Družbeno podporo lahko zgradimo
le z okrepljenim in bolj usmerjenim ozaveščanjem o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti zaradi narave
same in kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij.
Analizo zaključujem z mislijo evropskega komisarja dr. Janeza Potočnika, ki naj bo popotnica prizadevanjem
ohranjanja biotske raznovrstnosti v prihodnje:
» Imamo pravzaprav izjemno srečo. Živimo v državi, ki ima skoraj vse – čudovito neokrnjeno naravo, bistre
vode, bogato biotsko raznovrstnost, rodovitno zemljo, mogočne gozdove, pridne in sposobne ljudi. Imamo
svojo državo in sami odločamo o svoji usodi. Vse to ni samoumevno in pogosto tega ne znamo ceniti dovolj.«
(Mladina, 6. maj 2011)
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A IZHODIŠČA ZA IZVEDBO ANALIZE

1

Uvod

1.1 POLITIKA OHRANJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Negativni pritiski na ekosisteme, habitate in vrste se zaradi človekovega delovanja v zadnjih desetletjih
povečujejo. Izumiranje živalskih in rastlinskih vrst je v sedanjem obdobju hitrejše kot kadarkoli prej. Hkrati pa
so nas nova spoznanja o delovanju ekosistemov pripeljala do postopnega spreminjanja odnosa do narave.
Danes prizadevanja za ohranjanje narave niso več omejena le na peščico posameznikov, temveč so postala nuja
človeštva, če želimo zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov in ohraniti blaginjo za naš dolgoročen obstoj.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je tako preraslo tudi v politično temo, še posebej po uveljavitvi Konvencije o
biološki raznovrstnosti (Convention on Biological Diversity) (v nadaljevanju CBD) leta 1993.
Slovenija je konvencijo ratificirala leta 1996 (Uradni list RS‐MP, št. 7/1996), s čimer so njena določila postala
pravno zavezujoča, država pa se je zavezala k izpolnjevanju ciljev konvencije. Šesti člen konvencije državam
pogodbenicam nalaga pripravo nacionalnih strategij biotske raznovrstnosti in akcijskih načrtov, s katerimi bi
zagotavljali izvajanje konvencije na ravni pogodbenic. Poleg tega imajo nacionalne strategije pomembno vlogo
pri usmerjanju načrtovanja in aktivnosti drugih sektorjev, ki imajo (negativne ali pozitivne) vplive na biotsko
raznovrstnost.
Obveznost priprave strategije je Slovenija izpolnila decembra 2001, ko je na 55. seji Vlade sprejela Strategijo
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (v nadaljevanju SOBR) (MOP, 2002a). Čeprav v strategiji ni jasno
določeno obdobje trajanja, lahko iz konteksta razberemo, da so cilji strategije postavljeni za obdobje desetih
let. Ker je bila sprejeta tik pred koncem leta 2001, za obdobje veljavnosti privzemamo obdobje 2002–2011.
Leto 2010 je bilo za področje ohranjanja biotske raznovrstnosti prelomno. Pogodbenice konvencije so namreč
leta 2002 sprejele cilj, da se do leta 2010 bistveno zmanjša trenutna stopnja upadanja biotske raznovrstnosti na
globalni, regionalni in nacionalni ravni (t.i. Cilj 2010). Evropska unija si je zastavila še ambicioznejši cilj in je v
6. Okoljski akcijski načrt EU (COM (2006) 216) vključila cilj ohranjanja, obnavljanja in delovanja naravnih
sistemov in habitatov, prostoživečih rastlin in živali, s ciljem zaustavitve procesa dezertifikacije in upadanja
biotske raznovrstnosti do leta 2010. Že pred letom 2010 je postalo jasno, da cilj 2010 ne bo dosežen. To je
potrdila tudi analiza stanja biotske raznovrstnosti – Global Biodiversity Outlook 3, ki je bila končana leta 2010
(CBD, 2010). Ta raziskava je na podlagi številnih znanstvenih podatkov jasno pokazala, da cilj 2010 ni bil
dosežen, prav tako ni bil dosežen niti eden od enaindvajsetih podrobnejših ciljev. Kljub povečanim
prizadevanjem za ohranjanje biotske raznovrstnosti, se pritiski nanjo še vedno povečujejo, zato se trendi ne
izboljšujejo. Le za nekatere ekosisteme je bilo ugotovljeno, da so se negativni trendi upočasnili ali obrnili na
bolje. (CBD, 2010)
Na 10. konferenci pogodbenic CBD (COP 10, Nagoja, Japonska, oktober 2010) je bil sprejet nov Strateški načrt
konvencije za obdobje 2011–2020 (UNEP/CBD/COP/X/2, 2010), ki vsebuje vizijo do leta 2050 ter pet strateških
ciljev in 20 podrobnih ciljev – t.i. Aichi ciljev za biotsko raznovrstnost (Aichi Biodiversity Targets). Ti
mednarodno dogovorjeni cilji so tudi temelj za pripravo nacionalnih in regionalnih ciljev pogodbenic. V sklepu
X/2 so pogodbenice pozvane, da pregledajo nacionalne strategije in akcijske načrte in jih po potrebi posodobijo
ter uskladijo s Strateškim načrtom konvencije.
S Strateškim načrtom CBD je skladna tudi nova Strategija biotske raznovrstnosti Evropske unije (EU) za
obdobje 2011–2020, z naslovom Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital (COM (2011) 244), ki so jo je
junija 2011 s sklepom št. 11827/11 potrdil tudi Svet EU za okolje. Strategija vsebuje šest osrednjih ciljev in dvajset
ukrepov. Osrednji cilj strategije je "Zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih storitev
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v EU do leta 2020 in jih, kolikor je mogoče, obnoviti ter obenem povečati prispevek EU k preprečevanju
svetovne izgube biotske raznovrstnosti." Cilj se uresničuje s šestimi izvedbenimi cilji:


Popolno izvajanje zakonodaje EU s področja varovanja biotske raznovrstnosti;



Boljše varovanje ekosistemov, večja uporaba zelene infrastrukture;



Kmetijstvo in gozdarstvo usmeriti v bolj trajnostno rabo;



Boljše upravljanje staležev rib;



Strožji nadzor na področju invazivnih tujerodnih vrst;



Večji prispevek EU k zmanjšanju upadanja biotske raznovrstnosti na svetovni ravni.

V letu 2011 se je izteklo desetletno obdobje, za katerega so bili določeni cilji in usmeritve Strategije ohranjanja
biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Pričujočo poglobljeno analizo doseganja ciljev in usmeritev prve strategije
smo pripravili kot pomoč ministrstvu pri načrtovanju nove strategije, ki bo ena pomembnejših nalog v letu
2012.
V SOBR je bilo predvideno, da bo v letu dni po njenem sprejemu, pripravljen še akcijski načrt kot izvedbeni
dokument strategije. Ta ni bil nikoli sprejet, zato za usmeritve niso bili oblikovani celoviti izvedbeni ukrepi.
Nekatere usmeritve so bile v obliki ukrepov vključene v Nacionalni program varstva okolja (ReNPVO, 2006) (v
nadaljevanju NPVO), katerega del je tudi Nacionalni program ohranjanja narave (NPVN). Leta 2007 pa je Vlada
RS sprejela Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 2007–2013 (MOP, 2007) (v
nadaljevanju OPNatura), ki določa podrobnejše cilje in ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih
vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Za nekaj živalskih vrst in skupin so bili izdelani podrobni
akcijski načrti. Številne usmeritve strategije so bile obravnavane v predpisih, programih ter strategijah drugih
sektorjev.
Zaradi odsotnosti akcijskega načrta se strategija ni nikoli celovito izvajala, zato lahko analiziramo le doseganje
ciljev in uresničevanje usmeritev skozi različne politike, programe in projekte. Ker v strategiji zapisani cilji in
usmeritve niso količinsko opredeljeni, tudi ni mogoče ugotavljati stopnje njihovega doseganja. Namesto tega se
v poročilu naslanjamo na kazalnike1 okolja, katerih pripravo koordinira Agencija RS za okolje (v nadaljevanju
ARSO), saj lahko iz večletnih trendov kazalnikov sklepamo na uspešnost doseganja ciljev in uresničevanja
usmeritev. Predvsem za tiste usmeritve, pri katerih so bile izvedene številne aktivnosti, trendi za biotsko
raznovrstnost pa so negativni, bomo morali za prihodnje programsko obdobje dobro razmisliti o učinkovitejših
ukrepih. Pri tem bo nujno le‐te še učinkoviteje povezati s sektorskimi politikami.

1.2 VIRI INFORMACIJ ZA VREDNOTENJE
V preteklih letih so bile že opravljene nekatere analize uspešnosti izvajanja politike ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji. Leta 2005 je bila dokončana Ocena izvajanja Konvencije o biološki raznovrstnosti v
Sloveniji (Kus Veenvliet & Kotarac, 2005), v letih 2005 in 2011 pa je Slovenija izpolnila poročevalsko dolžnost in
Sekretariatu CBD predložila 3. in 4. nacionalno poročilo o izvajanju konvencije (Ministrstvo za okolje in
prostor, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor, 2010). Leta 2011 je bila izdelana tudi podrobna analiza izvajanja
politike na področju zavarovanih območij (Kus Veenvliet & Sovinc, 2011). Vsa ta poročila pa ne zadoščajo za
celovito analizo strategije. Zato smo uporabili tudi številne druge vire: pravne akte, strategije, sektorske načrte,
znanstvene članke … Številne pomembne neobjavljene informacije in podatke so nam posredovali zaposleni na
pristojnih institucijah. Vsi viri so navedeni v besedilu in zbrani v zadnjem poglavju poročila. Ker so podatki o
stanju biotske raznovrstnosti, še posebej pri dejavnostih trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti, zelo
razpršeni, kljub velikemu naporu zagotovo nismo zajeli vseh dogajanj v zadnjem desetletju.

1

ARSO jih sicer navaja pod imenom Kazalci stanja okolja, vendar je po mnenju lektorjev pravilen izraz
kazalnik.
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Trudili smo se v razpoložljivem času in glede na omejene vire, uravnoteženo obravnavati vse cilje in usmeritve
strategije. Nekatere informacije, ki jih navajamo v poročilu, se dnevno spreminjajo, zato smo za mejnik analize
postavili 1. marec 2012.

1.3 STRUKTURA POROČILA
Zaradi obsežnosti analize smo pripravili dva dokumenta. V dokumentu s podnaslovom Končno poročilo je
objavljena celotna analiza s podrobnimi opisi stanja po vseh usmeritvah strategije. V tem dokumentu, s
podnaslovom Povzetki končnega poročila, pa smo strnili le povzetke posameznih poglavij strategije ter tabele s
kazalniki in ocenami uresničevanja usmeritev. Kjer je mogoče, se pri vrednotenju uresničevanja ciljev in
usmeritev SOBR sklicujemo na ustrezne kazalnike ARSO, ki so poudarjeni z modro barvo in vsebujejo
povezavo na spletno stran portala ARSO Kazalci okolja v Sloveniji (KOS). V zadnjem stolpcu so podane ocene
uspešnosti izvajanja usmeritev po štiristopenjski lestvici:

♦♦♦♦

Zelo dobro uresničevanje cilja/usmeritve, izvedeni ukrepi so bistveno prispevali k ohranjanju
biotske raznovrstnosti.

♦♦♦

Dobro uresničevanje cilja/usmeritve, izvedeni ukrepi so pomembno prispevali k ohranjanju
biotske raznovrstnosti

♦♦

Nezadostno uresničevanje/cilja usmeritve, izvedeni ukrepi niso v dovolj veliki meri prispevali
k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

♦

Neuresničevanje cilja/usmeritve, ukrepi se niso izvajali, zato se je stanje raznovrstnosti
poslabšalo.

V zadnjem poglavju so navedeni vsi uporabljeni viri. Viri so z orodjem Zotero zbrani v spletni podatkovni
zbirki, do katere lahko dobite dostop pri avtorici poročila. To poročilo in neskrajšano poročilo, v katerem je
podan podroben opis stanja po ciljih in usmeritvah strategije, sta na voljo na spletni strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje.
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B ANALIZA URESNIČEVANJA CILJEV IN USMERITEV STRATEGIJE

2

Usmeritve ohranjanja biotske raznovrstnosti

2.1 OHRANJANJE EKOSISTEMOV
Slovenija je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo vzpostavila omrežje območij Natura 2000. Omrežje obsega
35,5 % ozemlja Slovenije in se na 10,1 % tudi prekriva z zavarovanimi območji. Vzpostavitev omrežja Natura
2000 lahko štejemo za najpomembnejši dosežek na področju ohranjanja narave v zadnjem desetletju. Natura
2000 je v slovenski prostor prinesla večje upoštevanje varstva narave pri prostorskem načrtovanju in
načrtovanju rabe naravnih dobrin. Leta 2007 je bil sprejet tudi Operativni program – Program upravljanja
območij Natura 2000 2007–2013 (OPNatura), ki je upravljavske ukrepe na območjih Natura 2000 naložil
sektorjem glede na njihove pristojnosti v prostoru. V nekaterih primerih se je to izkazalo za uspešno, težave pa
se pojavljajo predvsem na področju kmetijstva, ki nima strateškega načrtovanja na prostorski ravni. Ukrepi za
ohranjanje evropsko pomembnih habitatov na kmetijskih zemljiščih temeljijo na vključevanju kmetov v
kmetijsko‐okoljske ukrepe. Čeprav so bili v Program razvoja podeželja 2007–2013 uspešno vključeni novi ukrepi
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, in je njihovo število bistveno večje kot ob uveljavitvi kmetijsko‐okoljskih
ukrepov, je vključevanje kmetov v te ukrepe še vedno premajhno. Razlogi za to so predvsem: strukturne težave
slovenskega kmetijstva, premajhna promocija ukrepov, pogosto spreminjanje zahtev ter prenizko ovrednotene
spodbude glede izgube dohodka in stroškov za kmeta (Žvikart, 2010).
Podatki o stanju habitatnih tipov, ki so bili večinoma zbrani leta 2004, niso ugodni. V alpski biogeografski regiji
je bilo v ugodnem ohranitvenem stanju 55,5 % habitatnih tipov, 26,7 % habitatnih tipov je v nezadostnem in
17,8 % v slabem stanju. Še nekoliko slabše je stanje v celinski biogeografski regiji, v kateri je v ugodnem stanju le
34,1 % habitatnih tipov, 40,9 % jih je v nezadostnem, 25 % pa v slabem stanju. Stanje je najbolj pereče pri
skupinah habitatnih tipov, ki se pojavljajo vzdolž sladkih voda, habitatnih tipov grmišč in travišč, predvsem v
celinski regiji pa tudi habitatnih tipov barij in močvirij. Stanje gozdnih habitatnih tipov je večinoma ugodno
(Petkovšek, 2011a). Novejše podatke o trendih stanja habitatnih tipov lahko ugotavljamo le na redkih območjih,
na katerih so že bila ponovljena kartiranja. Na Ljubljanskem barju, se je v prvem varstvenem območju v zadnjih
desetih letih delež njiv povečal za skoraj 7 % (Trčak, Erjavec, Govedič, & Grobelnik, 2010). Hitro zmanjševanje
naravnih habitatov zaznavamo tudi na Goričkem, kjer ustanovitev Krajinskega parka Goričko očitno ni
zaustavila intenzifikacije kmetijstva. Na delu Goričkega se je med letoma 2003–2009 število mokrotnih
travnikov zmanjšalo kar za 65,2 % (iz 112,9 ha na 39,3 ha) (Paušič, Somodi, & Čarni, 2011).
Po letu 1999 je bila v različnih nacionalnih programskih dokumentih načrtovana ustanovitev novih regijskih in
krajinskih parkov in bistveno povečanje površine zavarovanih območij, vendar je bilo uresničevanje teh načrtov
dokaj skromno (Ogorelec, 2012). Skladno s cilji Nacionalnega programa varstva okolja (ReNPVO, 2006) bi moral
delež zavarovanih območij leta 2008 znašati 17 % in se do leta 2014 povečati na 22 %. Do konca leta 2011 so bila
zavarovana območja ustanovljena na 12,6 % državnega ozemlja. Med letoma 2002–2011 se površina zavarovanih
območij povečala le za 3 % (I. Turk & Mežan, 2011). Številna lokalna zavarovana območja še vedno nimajo
urejenega upravljana, tako da je delež upravljanih zavarovanih območij okrog 75 % od vseh zavarovanih površin
oz. 9,6 % ozemlja Slovenije (Kus Veenvliet & Sovinc, 2011). Upravljana zavarovana območja pa se soočajo s
finančno šibkostjo, ki se v zadnjih treh letih še povečuje in resno ogroža izvajanje nujnih varstvenih ukrepov.
Zaradi kadrovske podhranjenosti so upravljavci tudi v velikem zaostanku s pripravo načrtov upravljanja, čeprav
je večina upravljavcev že pristopila njihovi pripravi.
Kot dober napredek ocenjujemo ukrepe gozdarske politike, s katero se zagotavlja vzdrževanje odmrle lesne
biomase v gozdovih, v zadnjih letih se v državnih gozdovih vzpostavljajo tudi ekocelice.
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Leta 2009 je vlada RS ustanovila Službo Vlade RS za podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 49/2009), ki je
uspešno usmerjala sektorske in medsektorske politike na področjih blaženja, prilagajanja in tehnološko‐
razvojnega prehoda v nizkoogljično družbo ter usmerjanja pri oblikovanju razvojnih politik za doseganje ciljev
blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. V začetku leta 2012 bila služba ukinjena, področje podnebnih
sprememb pa je prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Tabela 1: Ocena uresničevanja usmeritev strategije na področju ohranjanja ekosistemov.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Evropsko pomembni
habitatni tipi (NB12)
• KOS: Površina gozda (GZ04)
• KOS: Pokrovnost in raba
zemljišč (TP01)
• KOS: Zavarovana območja
(NV02)
• Površina odkupljenih
zemljišč na zavarovanih
območjih (glej celo poročilo −
Graf 2 in Graf 3)
• KOS: Varovana območja
narave (NV01)
• KOS: Natura 2000 (NV03)

♦♦

• KOS: Odmrla lesna biomasa
(GZ06)

♦♦♦

• število kmetijsko‐okoljskih
ukrepov, ki so namenjeni
ohranjanju biotske
raznovrstnosti (glej celo
poročilo – Tabela 4)
‐‐

♦♦♦

2 USMERITVE OHRANJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
2.1 OHRANJANJE EKOSISTEMOV
→

Ohranitev ekosistemov skozi ohranjanje
ugodnega stanja habitatnih tipov.
2.1.a Zavarovanje in varovanje območij, ključnih za
ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov.

2.1.b Vzpostavitev mreže zavarovanih območij ob
upoštevanju omrežja NATURA 2000 in
zagotavljanje ustreznih mehanizmov za
ohranjanje in trajnostno rabo, vključno s
finančnimi mehanizmi.
2.1.c Vzpostavitev in učinkovito upravljanje
ekološkega omrežja z namenom izboljšati stanje
ogroženih oziroma ključnih vrst in njihovih
habitatov ter ekosistemov.
2.1.d Podpreti in promovirati ohranjanje značilnih
struktur in funkcij ogroženih ekosistemov.
2.1.e Zvišati družbeno in ekonomsko uporabnost
mehanizmov za ohranjanje BR ter odpravljati
podpore, ki spodbujajo zmanjševanje BR in
netrajnostno rabo njenih sestavin.
2.1.f

2.1.1

Vzpostavitev ustrezne koordinacije med
različnimi pobudami za ustavljanje podnebnih
sprememb in tanjšanja ozonske plasti za
doseganje njihove sinergije v skladu z Okvirno
konvencijo ZN o spremembah podnebja.

♦♦

♦♦♦

♦♦♦

Obalni in morski habitatni tipi

Pas slovenske obale je danes gosto poseljen, pritiski pa se še povečujejo, predvsem zaradi želja po gradnji
počitniških hiš in turističnih objektov ter marin. Le še 25 % slovenske obale je v naravnem stanju, 38 % je
zmerno spremenjene, 37 % pa je občutno do močno spremenjene (pristanišča, marine, urbana območja) (ARSO,
2007). Podrobne raziskave so pokazale, da se je med letoma 1991 in 2007 v Mestni občini Koper površina
urbaniziranih območij povečala kar za 39,2 % (749 ha) (Berdavs, 2010). Ker je obalno biogeografsko območje v
Sloveniji zelo majhno, lahko sklepamo, da so bile posledice za biotsko raznovrstnost zaradi urbanizacije zelo
velike.
Ocenjujemo, da cilj preprečitve vnosa tujerodnih vrst v naravno okolje in širjenja že vnesenih tujerodnih vrst na
ekološko pomembna območja ni bil dosežen. Obalno območje je pod velikim pritiskom zaradi tujerodnih vrst.
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Čeprav za večino tujerodnih vrst nimamo sistematično zbranih podatkov, lahko na podlagi analitične
primerjave podatkov o taksonih, ki jih tuji podatkovni zbirki Neobiota in Österreich in zbirka DAISIE navajata
kot tujerodne, vidimo, da so zgostitve teh vrst na Obali in vzdolž doline Soče, v širši okolici Ljubljane ter v
večjih rekah in na njihovih brežinah (Sava, Drava, Mura) (Kotarac, 2009). Veliko število tujerodnih vrst na
Obali je posledica naslednjih dejavnikov: (1) submediteransko podnebje z milimi zimami omogoča preživetje
več tujerodnim vrstam, ki izvirajo iz toplejših predelov, (2) Obala je brez večjih geografskih preprek (gorstev)
povezana s Padsko nižino, od koder se lahko tujerodne vrste hitreje razširijo, (3) le v tem delu Slovenije imamo
morsko okolje, v katerem je kar nekaj morskih tujerodnih organizmov, (4) na Obali je zaradi pristanišča v
Kopru precej več transporta iz oddaljenih krajev kot v drugih delih Slovenije.
Na osnovi podatkov monitoringa kemijskega stanja morja v letih 2006–2008, ki ga obravnava kazalnik MR06:
Kemijsko in ekološko stanje morja, je pet vodnih teles uvrščenih v slabo kemijsko stanje, zaradi previsoke
vsebnosti tributilkositrovih spojin. Ekološko stanje vodnih teles morja je določeno za tri vodna telesa, ki so v
dobrem ali zelo dobrem stanju (Mateja Poje & Sever, 2010). Po izgradnji sodobnih čistilnih naprav v obalnih
občinah lahko pričakujemo postopno izboljšanje kakovosti voda.
Slovenija še ni dosegla cilja CBD o ustanovitvi zadostnega števila morskih zavarovanih območij. Velik delež
redkih in ogroženih habitatov in vrst obale je sicer zajet v različnih območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti,
vendar je večina območij razglašenih le za naravne vrednote/območja Natura 2000, niso pa zavarovana
območja, zato nimajo določenih upravljavcev in se na njih ne izvajajo usmerjeni ohranitveni ukrepi. Še slabše je
stanje za morsko okolje. V zavarovana območja je vključenega le 0,4 % slovenskega morja. V obalnem pasu so
pritiski po razvoju infrastrukture veliki, zato bi morali skozi politiko ohranjanja narave zagotoviti, da bi se na
vseh zavarovanih območjih in naravnih vrednotah pri razvojnih načrtih prednostno upoštevalo cilje varstva
narave (Vidmar & Turk, 2011). Temu sedaj ni tako. Tudi na območju Krajinskega parka (KP) Sečoveljske soline,
za katerega je bil leta 2011 sprejet načrt upravljanja (Uradni list RS, št. 53/2011), se povečujejo pritiski po širjenju
različnih dejavnosti v park.
Na Obali smo bili v preteklem desetletju priča uspešni sanaciji Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Območje
zatoka je bilo konec devetdesetih let prejšnjega stoletja na robu popolnega uničenja. Leta 1998 je bil Škocjanski
zatok zavarovan kot naravni rezervat (Uradni list RS, št. 20/1998). Med letoma 2001 in 2007 je potekal projekt
Obnova in ohranjanje habitatov ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok. S sanacijo so se bistveno izboljšale
ekološke razmere, povečalo se je tudi število gnezdečih in prezimujočih ptic.
Leta 2010 se je v Krajinskem parku Sečoveljske soline začel izvajati petletni LIFE+ projekt MANSALT – Človek in
narava v Sečoveljskih solinah, v katerem bodo obnovili čelne in morske vodne nasipe v parku. To bo omogočilo
nadzor vodnega režima in s tem ohranjanje gnezdišč redkih ptic, rastišč slanoljubnih rastlin in kulturne
dediščine solinarstva.
Zavarovanje KP Strunjan je bilo preneseno na državno raven leta 2004 (Uredba o Krajinskem parku Strunjan,
Uradni list RS, št. 107/2004 (113/2004 popr.), spremembe 83/2006, 71/2008, 77/2010). Leta 2008 je država za
upravljanje ustanovila javni zavod (Uradni list RS, št. 76/2008, spremembe 100/2008). Priprava načrta
upravljanja za to zavarovano območje je še v teku.
Tabela 2: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja obalnih in morskih
habitatnih tipov.
Cilji in usmeritve
2.1.1.

Kazalniki

Ocena

• KOS: Kemijsko in ekološko
stanje morja (MR06)
• KOS: Evropsko pomembni
habitatni tipi (NB12)
• površina urbaniziranih delov
obale

♦♦♦

OBALNI IN MORSKI HABITATNI TIPI

→

Na Obali in v zaledju zmanjšanje industrijskega,
kmetijskega in komunalnega onesnaževanja
voda in morja na raven, ki ne ogroža biotsko
izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih
habitatnih tipov ter habitatov ogroženih ali
endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst.
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→

Preprečitev vnosa tujerodnih vrst v naravno
okolje in širjenja že vnesenih tujerodnih vrst na
ekološko pomembna območja.
2.1.1.a Dosledno upoštevanje in izvajanje varstvenih
režimov zavarovanih območij in izkoriščanje
razvojnih možnosti, ki jih ta ponujajo pri razvoju
Obale.
2.1.1.b Prednostno izvajanje sprejetih programov obnove
degradiranih habitatnih tipov.
2.1.1.c Načrtovanje in izvajanje posegov in dejavnosti na
zavarovanih območjih in v njihovem vplivnem
območju morata zagotavljati ohranjanje ugodnega
stanja habitatnih tipov, z naravno zgradbo in
strukturo morskega dna, obale in rečnih ustij vred.

2.1.2

glej
2.1.1.b

Vrnitev v ugodno stanje degradiranih
habitatnih tipov, kjer je to izvedljivo.

→
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• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦

• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• 5 % okrnjenih delov narave do
leta 2014 (NPVO) – ni podatkov
za analizo
• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦
♦♦♦

Celinske vode, barja in močvirja

Zadnji popis mokrišč v Sloveniji je bil izdelan leta 2000, zato konkretnih podatkov o trendih v zadnjem
desetletju nimamo. Iz ocene stanja habitatnih tipov iz skupin sladkih voda ter barij in močvirij pa lahko
sklepamo, da stanje ni zadovoljivo in se še slabša. Izmed osmih habitatnih tipov celinskih voda, je v ugodnem
stanju le eden, pri habitatnih tipih barij in močvirij pa je od šestih stanje petih ocenjeno kot nezadostno, enega
pa kot slabo (Petkovšek, 2011a). V zadnjih letih so bile s sredstvi programa LIFE narava izvedene obnove
mokrišč na Obali (Škocjanski zatok, Sečoveljske soline – obnova je v teku), na Goričkem, Cerkniškem jezeru ter
na Muri. Za ohranjanje mokrišč sta pomembni tudi ustanovitvi zavarovanih območij Notranjski regijski park, ki
obsega tudi Cerkniško jezero (leta 2003), in Krajinski park Ljubljansko barje (leta 2008).
K boljšemu varovanju mokrišč zagotovo prispeva Skupna politika Evropske skupnosti na področju voda.
Ohranjanje voda in vodnih virov ureja več direktiv, med katerimi je najpomembnejša Vodna direktiva
(Direktiva št. 2000/60/ES). Ta direktiva je tudi pospešila prehod k celostnemu pristopu načrtovanja upravljanja
z vodami, ki površinske in podzemne ter celinske in obalne vode obravnava kot enotne ekosisteme. Pomen
direktive in njeno izvajanje opisujemo v poglavju 3.5.
V zadnjih letih se z implementacijo direktiv EU izboljšuje tudi stanje na področju zmanjševanja vplivov
kmetovanja na vodne vire. V Sloveniji že od leta 2002 velja prepoved gnojenja ali uporabe sredstev za varstvo
rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda, in 5 metrov od meje brega
voda 2. reda, vendar se ta pogosto ne spoštuje. Po spremembah Nitratne direktive v letih 2003 in 2008 se je
zaostrila tudi nacionalna zakonodaja. Področje od leta 2010 ureja Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009), zahteve pa so postale tudi del navzkrižne skladnosti. V
zadnjih letih na podlagi Zakona o vodah postopoma poteka tudi določitev vodovarstvenih območij (VVO). Do
konca leta 2011 so bile sprejete uredbe za osem VVO. Kmetje so na najožjih VVO, ki so namenjena za varstvo
vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo, upravičeni do nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti.
Čeprav so na poplavnih območjih že vse od leta 2002 veljale omejitve gradnje, raba prostora pogosto ni bila
skladna s strokovnimi smernicami. Konec leta 2007 je bila sprejeta t.i. Poplavna direktiva (Direktiva
2007/60/ES), katere namen je vzpostaviti okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti v Evropski
skupnosti s ciljem zmanjšanja škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in
gospodarske dejavnosti. V zadnjih štirih letih je Slovenija že sprejela nekatere predpise za implementacijo
direktive. Konec leta 2011 je bila izdelana tudi Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije
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(MOP, 2011c). Do konca leta 2013 je treba pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, do
konca leta 2015 pa načrte zmanjševanja poplavne ogroženosti (MOP, 2011b).
Tabela 3: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja celinskih voda, barij in
močvirij.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

2.1.2. CELINSKE VODE, BARJA IN MOČVIRJA

2.1.2.a

→

Ohranitev obstoječih ekološko pomembnih
mokrišč in ugodnega stanja habitatnih tipov na
njih ter obnova ekološkega značaja
degradiranih celinskih voda, barij in močvirij,
kjer je to izvedljivo.

• KOS: Evropsko pomembni
habitatni tipi (NB12)

♦♦

→

Celovita obravnava voda kot sistema, v katerem
podzemne in površinske vode ter pripadajoči
habitatni tipi sestavljajo enovito celoto.

• uporaba kazalnika ni smiselna

♦♦♦♦

→

Doseči raven stanja voda, ki ne ogroža biotsko
izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih
habitatnih tipov ter habitatov ogroženih ali
endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst,
predvsem z zmanjšanjem industrijskega,
kmetijskega in komunalnega onesnaževanja
voda.

• KOS: Kakovost podzemne vode
(VD11)
• KOS: Kemijsko in ekološko
stanje površinskih voda (VD12)
• KOS: Čiščenje odpadnih voda
(VD02)

♦♦♦

→

Preprečitev vnosa tujerodnih vrst v celinske
vode in širjenja že vnesenih tujerodnih vrst na
ekološko pomembna območja.

• KOS: Rastline – invazivne vrste
(NB09)

♦♦

→

Spodbuditev rabe zemljišč na obrežju in v
aluvialnem pasu rek za ohranjanje habitatnih
tipov, ki vzdržujejo vodni ciklus in so
pomembni za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ter zmanjšanje in preprečevanje
škodljivega delovanja voda.

• KOS: Nitrati v podzemni vodi
(VD05)
• KOS: Pesticidi v podzemni vodi
(VD06)

♦♦♦

→

Prilagajanje rabe prostora naravnim
zakonitostim voda ter njeno usmerjanje zunaj
območij z intenzivnimi hidrodinamičnimi
procesi in zunaj območij, ki so strateško
pomembni vodni viri.

• KOS: Ocenjena škoda po
elementarnih nesrečah (PS01)

♦♦♦

Učinkovito izvajanje skupne politike Evropske
unije do voda kot orodja za ohranjanje in
trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti.
To zahteva analizo količin in kakovosti vode za
zadovoljevanje potreb po njej na vsakem
povodju, med katerimi je treba upoštevati
potrebe po vodi za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, za pitno vodo in drugo rabo (npr.
namakalno, energetsko, industrijsko).

glej
poglavje
3.5
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2.1.3
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Habitatni tipi v kmetijski krajini

V tem delu strategije sta bila zastavljena le dva cilja, usmeritve pa so opisane v poglavju Kmetijstvo.
Kot smo poudarili že v prvem poglavju, stanje evropsko pomembnih travniških habitatov ni ugodno. Še posebej
slabo je stanje v celinski biogeografski regiji, v kateri je večji del nižinskih območij. V tej regiji je od osmih
habitatnih tipov travišč in grmišč v ugodnem stanju le eden, trije imajo nezadostno ohranitveno stanje, štirje pa
slabo (Petkovšek, 2011a). V alpski biogeografski regiji, je v dobrem stanju polovica travniških habitatnih tipov,
vendar gre pretežno za tiste habitatne tipe, ki so na visokih nadmorskih višinah in na njih ni mogoča intenzivna
kmetijska raba. Travniški habitati v nižinskih predelih alpske regije so prav tako ogroženi. Ker monitoring
habitatnih tipov še ni vzpostavljen, imamo podatke o trendih le za maloštevilna območja. Na teh območjih pa
ekstenzivni travniki hitro izginjajo na račun spreminjanja v intenzivne travniške površine ali v njive.
Tudi drugi cilj na področju ohranjanja habitatnih tipov v kmetijski krajini ni bil dosežen. Kljub temu, da so za
varstvo mejic v različnih predpisih določene omejitve in prepovedi, v praksi ti krajinski elementi hitro izginjajo.
Proces se je še pospešil po letu 2009, ko se je spremenil način izračunavanja površin, ki so upravičene do
kmetijsko‐okoljskih plačil. Sprva je veljalo, da so lahko posamezna drevesa in grmovne površine vključene v
grafično enoto rabe kmetijstva (GERK), in s tem v površino, upravičeno do kmetijsko‐okoljskih plačil, če ta
površina ne presega določenega odstotka celotnega GERK oz. določene širine. Januarja 2009 je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) dalo navodilo, da morajo GERK izključevati tiste vrste dejanske
rabe kmetijskih zemljišč, ki niso upravičene do kmetijskih plačil. Zato so morali kmetje bodisi popraviti GERK,
kar je zmanjšalo površino, upravičeno do plačila, oziroma so drevesa, grmovje in mejice posekali ter ohranili
obstoječi GERK in plačilo za celotno površino. Iz opažanj v naravi ocenjujemo, da se je veliko kmetov odločilo
za posek, vendar za analizo zmanjšanja površine mejic na voljo ni primernih podatkov.
Spreminjanje kmetijske krajine je še posebej hitro na območjih, kjer so bile izvedene komasacije. Po
komasacijah se spremembe kulturne krajine v največji meri odrazijo prav na območjih preteklih parcelnih mej.
Parcele običajno ločujejo obmejki – ekološki elementi v kmetijski krajini, ki so kot linijske strukture umeščeni
med parcelami različnih lastnikov. Z večanjem parcelnih kompleksov pri postopkih komasacij se zmanjša
skupna dolžina mej med zemljiškimi parcelami, s tem pa se zmanjša skupna površina obmejkov. Ohranjanje
ekoloških/krajinskih elementov zakonsko ni ustrezno urejeno. (Lisec idr., 2011)
Za komasacije, krčenje ali odstranjevanje mejic ter skupin drevja in grmovja na območjih Natura 2000 je od
maja 2010 dalje potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo. Ker se zdaj izvajajo komasacije, za katere so
bila dovoljenja pridobljena že pred uveljavitvijo spremembe pravilnika, bomo lahko njene učinke ocenili šele
čez nekaj let.

Tabela 4: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije za ohranjanje habitatnih tipov v kmetijski krajini.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Evropsko pomembni
habitatni tipi (NB12)

♦♦

• dolžina obmejkov na območjih
komasacij (Lisec idr., 2011)

♦

2.1.3. HABITATNI TIPI V KMETIJSKI KRAJINI

→

→

2.1.3.a

Ohranitev sedanjega obsega vlažnih in suhih
travišč ter travniških sadovnjakov prednostno
na območjih ogroženih ali endemičnih živalskih
ali rastlinskih vrst.
Ohranitev sedanje dolžine omejkov oziroma
njeno povečanje, prednostno na ekološko
pomembnih območjih.
Usmeritve, ki pomembno prispevajo k tema
ciljema, so opisane v poglavju Kmetijstvo.

glej
poglavje
3.1
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Gozdni habitatni tipi

2.1.4

V tem delu strategije je bil zastavljen le en cilj, usmeritve pa so opisane v poglavju Gozdarstvo (poglavje 0).
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji poteka trajnostno in sonaravno, kar se kaže tudi v pretežno ugodnem
stanju gozdnih habitatnih tipov. Stanje osmih od enajstih habitatnih tipov je ugodno (Petkovšek, 2011a), kar je
potrdila tudi podrobnejša študija (Kutnar, Matijašić, & Pisek, 2009), v kateri so kot kazalce ohranjenosti
upoštevali lesno zalogo, odmrlo lesno maso in drevesno sestavo. Ogroženi so predvsem poplavni in drugi
nižinski gozdovi ter nekateri gozdni habitatni tipi, ki se pojavljajo le na majhnih površinah.
Največje grožnje gozdnim ekosistemom v Sloveniji so naravne katastrofe in širjenje bolezni (predvsem
smrekovega lubadarja), gozdni požari, krčenje gozdov in fragmentacija zaradi urbanizacije in kmetijstva,
odstranjevanje starih in trhlih dreves, spreminjanje vodnega režima, tujerodne vrste ter poškodbe, ki jih
povzroča divjad z objedanjem mladja in lupljenjem debel. Med živalskimi vrstami so v gozdovih še posebej
ogrožene gozdne kure (gozdni jereb (Bonasa bonasia), divji petelin (Tetrao urogallus), ruševec (Tetrao tetrix),
triprsti detel (Picoides tridactylus) ter belohrbti detel (Dendrocopos leucotos). Populacije gozdnih kur upadajo
zaradi zaraščanja gozdih jas, gorskih pašnikov in gozdnih robov ter zaradi vznemirjanja s strani človeka. Detle
pa ogroža zmanjševanje gozdov, bogatih z odmrlo lesno maso (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010).

Tabela 5: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja gozdnih habitatnih tipov.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Evropsko pomembni
habitatni tipi (NB12)

glej
poglavje
0

2.1.4. GOZDNI HABITATNI TIPI

→

Ohranitev ugodnega stanja gozdnih habitatnih
tipov in povečevanje območij v takšnem stanju.

2.1.4.a

Usmeritve, ki pomembno prispevajo k temu cilju,
so opisane v poglavju Gozdarstvo.

2.1.5

Podzemeljski habitatni tipi

glej
poglavje
0

Leta 2004 je bil sprejet Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/2004). Skladno s tem zakonom so
vse jame naravne vrednote in naravno javno dobro in so v lasti države. Leta 2006 so bile s Pravilnikom o
določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 70/2006) jame tudi formalno določene kot naravne
vrednote in glede režima vstopa razvrščene v tri kategorije: odprte jame s prostim vstopom, odprte jame z
nadzorovanim vstopom in zaprte jame. Z zadnjo spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
(Uradni list RS, št. 93/2010) je bilo kot naravne vrednote, ki imajo lastnosti jame, določenih 9083 jam. Od teh je
6 zaprtih jam, 211 je jam z nadzorovanim vstopom, preostalih 8866 jam ima režim prostega vstopa.
Jame so skladno z Direktivo o habitatih (Direktiva št. 92/43/EGS) tudi evropsko pomemben habitatni tip.
Zaradi obsežnosti kraškega ozemlja v Sloveniji, je v omrežju Natura 2000 določenih kar 65 območij (s približno
100 jamami), na katerih se varuje podzemeljske habitatne tipe. Poleg habitatnega tipa, so jame pomembne tudi
kot bivališče človeške ribice (Proteus anguinus), jamskega hrošča drobnovratnika (Leptodirus hochenwarti),
jamske školjke Kuščerjeve kongerije (Congeria kusceri) ter številnih vrst netopirjev.
Podatki spremljanja stanja podzemnih voda v letih 2006–2008 kažejo, da so podzemne vode prekomerno
obremenjene in v slabem stanju predvsem v severovzhodni in v vzhodni Sloveniji. Obremenitve teh
vodonosnikov so posledica intenzivnih človekovih dejavnosti, kot so kmetijstvo, industrija, promet, gosta
poseljenost in odlagališča odpadkov (M. Krajnc, 2009a). Vsebnost pesticidov v podzemni vodi se znižuje, toda v
ravninskih predelih vzhodne Slovenije, za katere je značilna intenzivna kmetijska dejavnost, še vedno pa
presega standard kakovosti (M. Krajnc & Simončič, 2011). Z nitrati je obremenjena predvsem podzemna voda v
aluvialnih vodonosnikih (Dravska kotlina, Murska kotlina, Sorško polje). Kljub ukrepom na vodnih telesih še ni
zaznati trenda zniževanja vsebnosti nitratov. (M. Krajnc, 2009b)
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V letih 2006 in 2007 je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) pripravil analizo jam, določil naravovarstveno
pomembnejše jame in jih razdelil v skupine glede na znanstveni pomen ter način njihovega varstva. Na podlagi
tega je bil izdelan predlog jam, za katere bi se varstvo uredilo s skrbništvom oziroma koncesijo (ZRSVN,
2008b). Za jame, ki so vključene v omrežje Natura 2000, je bil v Operativnem programu – Programu
upravljanja območij Natura 2000 2007–2013 določen tudi ukrep, da se sklene vsaj 33 skrbniških pogodb, a do
decembra 2011 ni bila sklenjena še nobena.
ZRSVN je v letih 2007, 2008, 2009 in 2010 poročal o stanju zaprtih jam, onesnaženih jamah, novih jamah in
zaklenjenih jamah. Stanje zaprtih jam je zelo slabo poznano. Čeprav je teh jam le šest, je stanje poznano le za
dve jami, za ostale štiri jame so podatki o stanju stari osem ali več let. ZRSVN sicer v poročilih poudarja
potrebo po zagotovitvi sredstev za izvedbo ocene stanja v teh jamah (ZRSVN, 2008c, 2009a, 2010a). Iz poročil
ZRSVN je razvidno, da se je število onesnaženih jam v teh letih povečalo (leta 2008 86 jam, leta 2009 97 jam,
leta 2010 100 jam). Iz poročil ni razvidno ali gre za novo onesnažene jame ali zgolj zabeleženo ugotovitev
starejših onesnaženj (ZRSVN, 2008c, 2009a, 2010a), zato iz teh podatkov ne moremo sklepati o trendih
onesnaževanja jam. Ocenjeno je, da je v nižinskih kraških območjih onesnaženih med 15 in 20 % jam (Inga
Turk & Mežan, 2011).
Na probleme varstva jam je v letnem poročilu za leto 2008 opozoril tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor
(IRSOP). Po mnenju inšpektorata se neurejen upravljavski status odraža v slabem stanju jam, v njihovem
poškodovanju ali onesnaženju. Povzročitelji poškodovanja oz. kršitev ostajajo neznani, ker gre za zatečeno
stanje, zato tudi ni možno nikomur naložiti bremena sanacije niti izreči kazni za storjene kršitve (IRSOP,
2009).
Tabela 6: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja podzemeljskih habitatnih
tipov.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Kakovost podzemne vode
(VD11)
• KOS: Nitrati v podzemni vodi
(VD05)
• KOS: Pesticidi v podzemni
vodi (VD06)
• število onesnaženih jam
• število očiščenih jam
• število sklenjenih skrbniških
pogodb
• število zaprtih jam z vrati

♦♦

2.1.5. PODZEMELJSKI HABITATNI TIPI

→

2.1.5.a

Ohranitev ugodnega stanja podzemeljskih
habitatnih tipov na ekološko pomembnih
območjih in ugodnega varstvenega statusa
celotne podzemeljske favne.

Dovoljevati rabo jam le za oblike turizma in
rekreacije, ki ustrezno upoštevajo veliko
občutljivost teh habitatov in ne uničujejo
življenjskega prostora živali.

♦♦

2.2 OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI
Osnova za obravnavo krajine kot elementa biotske raznovrstnosti v okviru ohranjanja narave je v 35. členu
ZON, ki določa ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter v 37. in 38. členu zakona, ki, skupaj
z Uredbo o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/2002, spremembe in dopolnitve 67/2003) določa
varstvo naravnih vrednot, med drugim tudi krajinskih vrednot. Varstvo krajine je zajeto tudi v posameznih
aktih o zavarovanih območjih.
Zaradi zavedanja pomena krajine z vidika kakovosti življenja na zemlji je v Evropi sprejeta Evropska konvencija
o krajini, ki je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin. Slovenija je Evropsko
konvencijo o krajini podpisala 2001 in ratificirala 2003 (Uradni list RS, št. 19/2003).
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Ohranjanje krajine in krajinske pestrosti je še posebej poudarjeno v zavarovanih območjih, ki so sicer
prednostno ustanovljena s ciljem ohranjanja narave. Tako novejši akti o zavarovanju med razvojnimi
usmeritvami navajajo tudi spodbujanje trajnostnega razvoja, ki je skladen s cilji posameznega zavarovanega
območja, ohranjanje krajinske pestrosti in značilnih krajinskih prvin pa je eden od splošnih varstvenih
režimov. Na zavarovanih območjih, ki imajo upravljavca v zadnjem desetletju zaznavamo postopen napredek,
saj upravljavci z raznovrstnimi aktivnostmi spodbujajo lokalne prebivalce k trajnostni rabi prostora. Ponekod
pa se zaradi ekonomskih interesov še vedno pojavlja tudi izrazito netrajnostna raba (npr. intenzivno sekanje
gozdov, intenzivno kmetijstvo) ali dejavnosti, ki niso skladne z varstvenimi cilji ali celo resno ogrožajo njihovo
doseganje. Na nekaterih zavarovanih območjih se krepijo interesi po širjenju infrastrukture, poselitvenih
območji, monokultur v kmetijstvu, ki bodo nedvomno zmanjševali krajinsko pestrost.
Krajina in krajinska pestrost sta v veliki meri odvisni od naravnih procesov in socialno‐ekonomskih razmer. Na
razporeditev krajinskih elementov in njihovo strukturo najbolj vpliva kmetijska dejavnost. Spremembe v
kmetijski politiki in preusmerjanje na tržno ekonomijo se odražajo v opuščanju kmetijsko manj zanimivih
delov na eni ter intenzifikaciji zanimivejših kmetijskih površin na drugi strani. Tako se spreminja podoba krasa
ali pa visokogorskih planin (zaraščanje), poplavnih ravnic (melioracije, npr. regulacija ter melioracija Vipavske
in Pesniške doline). Dodatna posebnost slovenske krajine je drobna členitev prostora, ki daje zelo zanimivo
krajinsko sliko, ki pa je za sedanje oblike kmetovanja neprimerna, zato je potrebna zložba zemljišč, kar se prav
tako odraža v krajinski pestrosti.
V letih 2007 in 2008 je bil izdelan Ciljni raziskovalni projekt z naslovom Trajnostni razvoj varovanih območij –
celostni pristop in aktivna vloga države: trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja
skladnejšega regionalnega razvoja (Plut idr., 2008). Namen projekta je bil opredeliti možnosti trajnostnih oblik
razvoja v različnih tipih varovanih območij in raziskati poti za povečanje aktivnejše vloge države na področjih,
ki predstavljajo razvojne potenciale (za)varovanih območij ob njihovem sočasnem varovanju.
Plut in sodelavci (2008) med razvojne možnosti (za)varovanih območij navajajo predvsem ekološko
kmetovanje ter sonaravne oblike turizma (ekoturizem, geoturizem, kulturni in izobraževalni turizem) ter tiste
oblike rekreacije, ki imajo minimalne okoljske učinke.
Z usmerjanjem razvoja v zadnjem desetletju marsikje nismo uspeli preprečiti negativnih vplivov prostorskih
posegov na krajino. Leta 2004 je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št.
76/2004) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004), ki sta nacionalna dokumenta za usmerjanje
prostorskega razvoja. Strategija vsebuje tudi usmeritve za poselitev, infrastrukturo in krajino, ki jih je treba
upoštevati pri pripravi prostorskih aktov na različnih ravneh. Za področje kulturne krajine so v poglavju
Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine navedene prioritete in
usmeritve za ohranjanje kulturne krajine.
Tabela 7: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja krajinske pestrosti.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

2.2 OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI
→

Ohranitev tradicionalne ekstenzivne in
trajnostne rabe prostora, ki ohranja visoko
biotsko raznovrstnost, krajinsko pestrost in
kulturno identiteto krajine, v delih zavarovanih
območij in na območjih izjemnih krajin.

• Indeks ptic kmetijske krajine
(DOPPS, 2011)
• KOS: Varovana območja narave
in kmetijstvo (KM06)

♦♦

→

Ohranitev obstoječe krajinske pestrosti ter
naravnih in kulturnih vrednot v njej.

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦
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2.2.a V delih zavarovanih območjih in na območjih
izjemnih krajin usmerjanje razvoja, razvoj
trajnostnih modelov rabe prostora, spodbujanje
domače obrti, usmerjanje turistov za
zmanjševanje neželenih obremenitev okolja in
zviševanje lokalnih prihodkov.
2.2.b Zmanjševanje škodljivih učinkov prostorskih
posegov na krajino ter njene naravne in
kulturne vrednote s prostorskim načrtovanjem
in nadzorom nad nezaželenimi oblikami
razvoja.
2.2.c Podpiranje tradicionalne rabe prostora, kjer je
možno, zlasti pa v povezavi s kmetijsko‐
okoljskimi programi.
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• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦

• KOS: Površine zemljišč s
kmetijsko‐okoljskimi ukrepi
(KM03)

♦♦♦

2.3 OHRANJANJE VRST
Na področju ohranjanja vrst ugotavljamo, da so bili v zadnjem desetletju sprejeti številni predpisi, s katerimi se
varujejo vrste in njihovi habitati. Čeprav imamo o populacijskih trendih razmeroma skope podatke, ti kažejo,
da se stanje številnih vrst slabša, nekaterim grozi celo izumrtje. Po podatkih, ki jih je za potrebe poročanja po
17. členu Direktive o habitatih zbral ZRSVN, je bilo leta 2008 le 20 % evropsko pomembnih vrst v ugodnem
ohranitvenem stanju (o pticah se poroča ločeno, zato tu niso bile zajete). Glavni vzrok neugodnega stanja
ohranjenosti vrst v Sloveniji je izginjanje habitatov vrst, ki jih z netrajnostnim gospodarjenjem in posegi v
prostor povzroča človek. Stanje ohranjenosti je najslabše pri ribah, dvoživkah, plazilcih in nekaterih
členonožcih (rakih, metuljih, hroščih in kačjih pastirjih). Ugodno stanje ohranjenosti imajo predvsem vrste iz
skupin praprotnice in semenke (> 40 %) ter sesalci (> 30 %). Številne od teh vrst so vezane na gozdne habitatne
tipe, ki so večinoma dobro ohranjeni (Petkovšek, 2011b). Za ptice je bilo zadnje poročilo, ki vključuje tudi ocene
ohranitvenega stanja, pripravljeno leta 2009 in se nanaša na stanje v obdobju 2005–2007. Ocene ohranitvenega
stanja so bile podane za 321 vrst ptic na 26 območjih SPA. Za 69 vrst (22 %) na 22 območjih SPA je bilo
ugotovljeno ugodno, za 62 vrst (19 %) na 19 območjih pa neugodno ohranitveno stanje. Za 190 vrst (59 %) na 25
območjih SPA je bilo ugotovljeno vprašljivo ohranitveno stanje, saj zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo
mogoče podati ocene (MOP, 2009a). Najbolj zaskrbljujoče je stanje nekaterih ptic kmetijske krajine, pa tudi
nekaterih vrst, ki so vezane na celinske vode in mokrišča. V gozdovih so ogrožene predvsem tiste vrste ptic, ki
so občutljive na človekovo vznemirjanje ali pa so vezane na gozdove z visokim deležem odmrle lesne mase.
V zadnjem obdobju je bilo veliko storjenega na področju upravljanja s populacijami velikih zveri. Pripravljene
so bile strategije in akcijski načrti za medveda, volka in risa. Čeprav vseh teh dokumentov vlada RS (še) ni
potrdila, se številne naloge ustrezno izvajajo. Z uporabo novih metod se je v zadnjih letih bistveno izboljšalo
tudi poznavanje gibanj in populacij medveda, risa in volka. Od vseh treh velikih zveri je zaskrbljujoče
predvsem stanje risa, saj je populacija v zadnjih letih močno upadla (Slana, 2010). Kot najverjetnejša vzroka za
trenutno zaskrbljujoče stanje sta prepoznana ilegalni odstrel in parjenje v sorodstvu, saj je bilo ob ponovni
naselitvi risa leta 1973 naseljenih le 6 živali. Glede na stanje populacije na območju Slovenije in sosednjih
državah se znanstveniki nagibajo k doselitvi nekaj osebkov, za kar pa je treba najprej doseči soglasje interesnih
skupin in splošne javnosti (Prihodnost risov ..., 2010).
Leta 2004 je bila sprejeta tudi Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004,
spremembe in dopolnitve 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009), s katero so zavarovane ogrožene
prosto živeče živalske vrste, predpisana pravila ravnanja, poseben varstven režim ter ukrepi varstva in smernice
za ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. Uredba določa, da je
živali živalskih vrst iz poglavja A priloge 1 te uredbe prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti,
odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati, razen v izjemnih primerih, če ni druge možnosti in ta ravnanja ne
škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije. Za izjeme je potrebno dobiti dovoljenje MOP (ARSO). ARSO v

28

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

postopku pozove ZRSVN k pripravi strokovnega mnenja o sprejemljivosti posega, za velike zveri pa strokovno
mnenje izda Zavod za gozdov (ZGS), ZRSVN pa poda pisno stališče, ki je del strokovnega mnenja. Selektiven in
omejen odvzem živali iz narave, razen ptic, zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem pod strogo
nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu, se lahko izvede tudi na podlagi predpisa ministra. V njem se
določi obseg odvzema, ki se izvede z načrtovano usmrtitvijo in druge pogoje. Tudi v tem primeru je podlaga
za izdajo predpisa strokovno mnenje.
Problematika vznemirjanja zavarovanih vrst je še posebej pereča na območjih plezalnih sten. Čeprav je
področje vsaj na območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih sistemsko urejeno (za postavitev novih
plezalnih sten je treba pridobiti dovoljenje za poseg v naravo), se na več mestih po Sloveniji brez ustreznih
dovoljenj postavljajo nova plezališča. Očitno je torej, da sistemske rešitve ne zadoščajo za ustrezno reševanje
problematike, saj na terenu ni nadzora, inšpekcijske službe pa se slabo odzivajo (T. Mihelič, ustna informacija).
Ponovnih naselitev v Sloveniji še ni bilo veliko. Že od leta 1993 poteka projekt repopulacije soške postrvi v
porečju Soče z umetno vzrejo in vlaganjem soških postrvi. Sprva so vlagali fenotipske soške postrvi (morfološko
podobne soškim postrvim), v zadnjih letih se vlaga pretežno le še genotipske soške postrvi (ki imajo tudi
genski zapis izvornih soških postrvi). Rezultati ihtioloških raziskav kažejo, da se stanje izboljšuje in se delež
soške postrvi povečuje, delež potočnih postrvi pa se zmanjšuje. Kljub temu je soška postrv še vedno ena bolj
ogroženih ribjih vrst v slovenskem in evropskem merilu (Bertok, 2010).
Tujerodne vrste so tudi v Sloveniji že prepoznane kot velika grožnja biotski raznovrstnosti. Že v Analizi
izvajanja Konvencije o biološki raznovrstnosti (Kus Veenvliet & Kotarac, 2005) je bilo izpostavljeno, da je
področje tujerodnih vrst eno najšibkejših področij izvajanja konvencije. Problema sta predvsem nedorečenost
delitve pristojnosti in nalog med vladnimi institucijami, pa tudi nedograjen pravni sistem, ki ne omogoča
ustreznega odzivanja. Strategija, katere sprejem je bil z Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO)
(ReNPVO, 2006) predviden že v letu 2006, še ni bila pripravljena. V prihodnjih letih lahko pričakujemo na tem
področju več aktivnosti, saj bo predvidoma že do konca leta 2012 na EU ravni sprejet nov zakonodajni
mehanizem (Bastino, 2011).
Čeprav še niso bile izdelane podrobnejše analize, je očitno, da se invazivne rastline hitro širijo vzdolž
vodotokov ter tudi vzdolž prometnic. Zaradi invazivnih tujerodnih rastlin so najbolj ogroženi mokriščni
ekosistemi, saj se kar dve tretjini najbolj problematičnih invazivnih rastlinskih vrst širi izključno ali predvsem
po in ob vodah. Problematika je najbolj izrazita vzdolž velikih rek (Sava, Drava, Mura), kjer se je kakih 20 vrst
invazivnih rastlin predvsem v drugi polovici 20. stoletja tako razširilo, da so na obsežnih površinah popolnoma
nadomestile naravno vegetacijo (Jogan, 2005).
Stanje invazivnih tujerodnih živali je še slabše poznano, saj so podatki zaenkrat razpršeni med raziskovalci
različnih taksonomskih skupin in celovitega pregleda še nimamo (Kus Veenvliet, 2009). V letih 2010–2012
poteka Ciljni raziskovalni projekt Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje
biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, katerega cilj je zbrati obstoječe podatke o invazivnih tujerodnih
vrstah v Sloveniji ter pregledati vplive teh vrst na biotsko raznovrstnost. Na podlagi študije bo mogoče
oblikovati ukrepe strategije, katere sprejem je bil sicer v NPVO predviden že leta 2006. Kljub pomanjkanju
podatkov, se je v zadnjih letih zvrstilo več ozaveščevalnih aktivnosti o tujerodnih vrstah za različne ciljne
skupine. Povečuje se tudi število akcij odstranjevanja invazivnih vrst, ki pa jih večinoma izvajajo nevladne
organizacije, v nekaj primerih tudi upravljavci zavarovanih območij.
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Tabela 8: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja vrst.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Evropsko pomembne vrste
(NB11)
• Indeks ptic kmetijske krajine
(DOPPS, 2011)
• število sprejetih akcijskih
načrtov
• o izvajanju akcijskih načrtov ni
dovolj podatkov
• število izdanih soglasij za nova
plezališča ali razširitev
obstoječih

♦♦

• Indeks ptic kmetijske krajine
(DOPPS, 2011)
• trendi populacij izbranih vrst
ptic (K. Denac idr., 2011)
• število ekoduktov na km
avtoceste

♦♦

• na voljo ni ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• KOS: Rastline – invazivne vrste
(NB09)
• za tujerodne živali še ni na voljo
ustreznih podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦

2.3 OHRANJANJE VRST
→

Ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih
živalskih in rastlinskih vrst.

2.3.a Priprava in izvajanje akcijskih programov za
izboljšanje stanja najbolj ogroženih vrst.

2.3.b Zmanjšati pritiske na ogrožene vrste (predvsem
zaradi povečane rekreacije in izkoriščanja vrst)
v kritičnih obdobjih (gnezdenje, drstenje,
prezimovanje) na raven, ki omogoča
vzdrževanje populacij.
2.3.c V habitatih ohranjati strukture, potrebne za
ohranjanje populacij ogroženih vrst.

2.3.d Ohranjati in po potrebi vzpostavljati ekološke
povezave, ki omogočajo gensko izmenjavo med
populacijami.
2.3.e Za ohranjanje ogroženih vrst koordinirati in‐
situ in ex‐situ ukrepe, zlasti vzgajanje vrst za
vračanje v naravo z vzpostavljanjem primernih
razmer za njihovo razmnoževanje v naravi.
2.3.f Preprečevati vnos tujerodnih vrst v naravno
okolje.

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

2.4 OHRANJANJE GENSKE PESTROSTI
SOBR vsebuje usmeritve za ohranjanje genske pestrosti domorodnih vrst ter preprečevanje nenadzorovanega
vnašanja tujerodnih in gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje.
Za ohranjanje genske pestrosti domorodnih vrst je zelo pomembno ohranjanje povezanosti populacij. V
zadnjih letih se bolj zavedamo negativnih vplivov velikih cest na prehajanje živali, kar se odraža tudi pri
načrtovanju novih prometnih povezav. Na avtocestnih odsekih, zgrajenih v zadnjih letih, je tako kar nekaj
podhodov s pohodnimi policami, ki omogočajo prehajanje živali. Njihova učinkovitost je odvisna od
ustreznosti izgradnje in umeščenosti v prostor (okoliški habitati, bližina naselij, drugih cest). Ekodukti so bili
zgrajeni na avtocesti A5 Dragučova–Pince (Pomurska avtocesta), kjer je na različnih odsekih 5 ekoduktov
(DARS, 2011) ter na avtocesti A2 Ljubljana‐Obrežje, kjer je bilo z prehajanje divjadi zgrajenih šest pokritih
vkopov (Iztok Turk, 2010). Problemi ostajajo na vseh starejših odsekih avtocest, kjer je podhodov malo, zelenih
mostov pa ni. Potreba po izgradnji ekodukta na avtocesti Ljubljana–Koper, na odseku Vrhnika–Postojna je bila
že izražena za risa (Skrbinšek & Krofel, 2008) in medveda (Adamič, Kobler, & Jerina, 2000).
Na številnih odsekih regionalnih in lokalnih cest ostaja nerešeno prehajanje dvoživk, kar v času njihove
spomladanske selitve na mrestišča povzroča veliko smrtnost. Na teh cestah, razen izjemoma, ukrepi za
preprečevanje povozov dvoživk niso bili načrtovani, naknadno postavitev pa je težko doseči, saj zanjo ni
ustreznih sistemskih podlag. Dolgoročnih sistemskih rešitev še ni, manjkajo tudi ustrezne tehnične smernice
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in standardi za postavitev varovalnih ograj (Poboljšaj, Lešnik, & Cipot, 2007), saj so ograje, ki so že bile
postavljene (predvsem na avtocestah), slabo funkcionalne in/ali nevzdrževane.
Za nadzor nad naseljevanjem tujerodnih vrst je bil leta 2002 sprejet Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za
naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 43/2002). Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) je
bilo med letoma 2003 in 2011 opravljenih 38 presoj tveganja. Od teh sta bili le dve presoji opravljeni za namen
naselitve organizma za biotično varstvo, preostale pa so se nanašale na gojitev (gojenje v prostoru, ločenem od
narave) (ARSO, 2011b).
Drugo področje ohranjanja genske pestrosti se nanaša na gensko spremenjene organizme (GSO). Slovenija je
leta 2002 ratificirala Kartagenski protokol o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Uradni list
RS, št. 89/2002), katerega cilj je zagotavljanje varnega dela, transporta in rabe živih GSO, ki bi lahko škodljivo
vplivali na biotsko raznovrstnost, vključno z zdravjem ljudi. Protokol pokriva predvsem čezmejna gibanja živih
GSO in vzpostavlja mednarodne postopke, ki so v takih primerih obvezni za države pogodbenice (CBD, 2011a).
Maja leta 2011 je Slovenija podpisala tudi Dopolnilni protokol iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in
nadomestilih za škodo h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti, ki ureja pravila in postopke glede
odgovornosti in škode, ki so posledica čezmejnega gibanja živih GSO. Dopolnilni protokol sicer še ni stopil v
veljavo, saj ga mora ratificirati najmanj 40 pogodbenic (do januarja 2012 ga je podpisalo 45 pogodbenic,
ratificirala ga je le 1). (CBD, 2011b).
Leta 2002 je Slovenija sprejela Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, ki je bil leta 2005 ob
vstopu Slovenije v EU spremenjen in dopolnjen z določili zakonodaje EU, leta 2010 pa še z določili za prenos
Direktive 2009/41/ES o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih ter z nekaterimi
določili, ki omogočajo učinkovitejše izvajanje zakonodaje. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi (ZRGSO) (Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB1, spremembe in dopolnitve št. 21/2010) določa ukrepe za
preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, zlasti glede ohranjanja biotske raznovrstnosti, ter
na zdravje ljudi, ob delu z GSO v zaprtih sistemih, namernem sproščanju GSO v okolje ali dajanju GSO
izdelkov na trg. Slovenski in tudi EU zakonodajni okvir sta oblikovana tako, da je odločanje transparentno in
omogoča sodelovanje javnosti v skladu z načeli Aarhuške konvencije. Čeprav je sprejem podzakonskih aktov
ZRGSO potekal z zamudo in nekaj časa povzročal pravno praznino (Dermelj, 2005), so bili v letih 2005–2011
sprejeti vsi akti, s katerimi so podrobneje urejena področja dela z GSO v zaprtih sistemih, namernega
sproščanja GSO v okolje, dajanja GSO izdelkov na trg in register GSO. Izvedeni so bili tudi vsi v NPVO
predvideni ukrepi.
GSO v zaprtih sistemih se uporabljajo predvsem v laboratorijih, v manjši meri tudi v proizvodnih obratih.
Zakonske podlage za namerno sproščanje GSO v okolje so vzpostavljene, a do zdaj v Sloveniji še ni bilo poljskih
poskusov z GSO.
Kot članica EU Slovenija na svojem ozemlju za zadaj ne more izključiti nobenega tipa kmetovanja in ne more
prepovedovati pridelave gensko spremenjenih rastlin (GSR), ki imajo dovoljenje za pridelavo v skladu z Uredbo
1829/2003/ES ali Direktivo 2001/18/ES. Slovenija je zato leta 2009 sprejela Zakon o soobstoju gensko
spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/2009). Namen zakona je urediti
soobstoj tako, da bo vsak pridelovalec lahko izbiral med ekološko, konvencionalno, integrirano pridelavo ali
pridelavo GSR ter da bodo imeli možnost izbire med GSO in ne‐GSO izdelki tudi predelovalna industrija in
potrošniki. Na področju pridelave GSO pa lahko v politiki EU pričakujemo bistvene spremembe, saj je Komisija
junija 2010 predložila zakonodajni predlog v obliki Uredbe o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti
držav članic, da omejijo ali prepovedo pridelavo GSO na svojem ozemlju. Julija 2011 je Evropski parlament
podal pripombe na zakonodajni predlog, ki je zdaj v nadaljnji obravnavi.
V skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo je v Sloveniji dovoljeno pridelovati tiste GSO, ki so
odobreni za tržno pridelavo po vsej EU. Trenutno je v EU za pridelavo za prehrano dovoljena le koruza MON
810. V Sloveniji to področje ureja Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze
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(Uradni list RS, 12/2010). Za pridelavo v industrijske namene je dovoljena tudi pridelava GSO krompirja
Amflora. Več GSO je v EU odobrenih za uvoz in predelavo, kar pomeni, da se GSO lahko nahajajo v hrani, krmi
in izdelkih.
Čezmejno gibanje GSO v celoti ureja evropska zakonodaja, in sicer Uredba (ES) Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov z vsemi spremembami
(Uredba ES št. 1946/2003). Na mednarodni ravni čezmejno gibanje živih GSO urejata Kartagenski protokol in
Dopolnilni protokol iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih za škodo h Kartagenskemu
protokolu.
Tabela 9: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja genske pestrosti.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

Preprečitev drobljenja populacij in povezovanje
nekoč povezanih populacij za ohranjanje
pretoka genov, pri naravno izoliranih
populacijah pa zagotovitev njihovega
ohranjanja in‐situ, in kjer je potrebno
povečevanje teh populacij.

•

število ekoduktov na km avtoceste

♦♦♦

Zagotovitev ex‐situ varstva za domorodno floro
in favno, katere populacije so tako majhne, da
samo in‐situ varstvo ni dovolj uspešno.
2.4.a Pri vnašanju tujerodnih vrst in genskem
vmešavanju v naravo uvesti primerno varnostno
zaščito, zlasti pri gospodarskih panogah, kjer se
dejavnosti izvajajo v naravnem okolju, npr.
kmetijstvo, farmacija, biotehnologija.
2.4.b Pravno urediti področja ohranjanja biotske
raznovrstnosti in‐situ in ex‐situ in ravnanja z
gensko spremenjenimi organizmi.

•

na voljo ni ustreznih podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

•

število opravljenih presoj tveganja

♦♦♦

•

oblikovanje kazalnika ni smiselno,
izpolnjevanje usmeritve kažejo
sprejeti predpisi

♦♦♦♦

2.4 OHRANJANJE GENSKE PESTROSTI
→

→

2.5 OHRANJANJE EX‐SITU
Področju ohranjanja ex‐situ je bilo v zadnjih letih posvečene malo pozornosti. Že leta 2003 je bil zaključen
pregled pogojev in mehanizmov ex‐situ ohranjanja. Pri popisu je bilo ugotovljeno, da je v Sloveniji 11 zbirk
rastlin in trije botanični vrtovi. Živalske zbirke so glede na večjo številčnost skupine številčnejše, prisotne so
tudi zbirke gliv in mikroorganizmov (Lebez Lozej, Strel, Batič, Meglič, & Gogala, 2003). Za ohranjanje
samoniklih rastlin je pomemben predvsem Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki med drugimi nalogami skrbi
tudi za ohranjanje samoniklih rastlin s posebnim poudarkom na endemičnih in ogroženih vrstah. Leta 2009 je
semenska banka obsegala semena 1273 rastlinskih taksonov, med katerimi so tudi številne domorodne rastline
(Bavcon & Makše, 2009).
Usmeritev strategije na področju ohranjanja ex‐situ se nanaša tudi na uveljavitev standardov za vzdrževanje
živali v ujetništvu. Področje je razmeroma dobro urejeno. Podrobnejša določila o tem, katere bivalne razmere
in katera oskrba štejejo za ustrezne pri zadrževanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (razen za prevoz,
gojitev in karanteno), vsebuje Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu
(Uradni list RS, št. 90/2001).
Slovenija je od leta 2000 tudi pogodbenica Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Konvencije CITES). Področje izvajanja konvencije je tako zakonodajno kot
institucionalno dobro urejeno. Vlogo upravnega organa opravljata ministrstvo, pristojno za okolje in ARSO,
naloge strokovnega organa pa od leta 2002 izvaja ZRSVN. Dobro je tudi sodelovanje s carinskimi organi,

32

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

policijo in pristojnimi inšpekcijskimi službami. V zadnjih letih je bilo na mejah zaseženih več pošiljk mrtvih
ptic, varovanih skladno s Konvencijo o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih
naravnih življenjskih prostorov (Bernsko konvencijo) (Arih, 2010). Obseg nezakonite trgovine znotraj Slovenije
ni dobro poznan. Občasno lahko na spletu zasledimo oglase, s katerimi zasebniki prodajajo posamezne osebke
zavarovanih vrst živali in rastlin (lastna opažanja).
Za zatočišča za prostoživeče živali je bila leta 2002 sprejeta ustrezna zakonska podlaga – Uredba o zatočišču za
živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/2002), v kateri so določene naloge zatočišča, postopek izbire
izvajalca nalog, načini financiranja zatočišča in izvajanje nadzora. Trenutno naloge zatočišča za celo Slovenijo
opravlja podjetje Golob d.o.o., ki ima zatočišče na Muti.
SOBR sicer ne vključuje usmeritev za varstvo mineralov in fosilov, ukrep vzpostavitve sistema njihovega
varstva pa je predviden v NPVO. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004) vsebuje posebno
poglavje o mineralih in fosilih, ki določa načine njihovega varstva in‐situ in ex‐situ. ZON v določilih predvideva
podrobnejšo ureditev nekaterih področij s podzakonskimi akti, in sicer: določitev pravil raziskovanja nahajališč
mineralov in fosilov, določitev pravil podeljevanja pooblastila za ex‐situ varstvo mineralov in fosilov, določitev
oblike in vsebine evidence trgovini z minerali in fosili. Ukrep NPVO še ni bil izveden, saj ti podzakonski akti še
niso sprejeti, tako da je zakonska ureditev področja varstva mineralov in fosilov ex‐situ še vedno šibka. V
Sloveniji je približno 10 večjih javnih zbirk mineralov in fosilov.

Tabela 10: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja ex‐situ.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

•

na voljo ni ustreznih podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

•

na voljo ni ustreznih podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

•

na voljo ni ustreznih podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦♦

•

KOS: Biotska raznovrstnost –
kmetijske rastline (KM15)
KOS: Biotska raznovrstnost –
domače živali (KM16)

♦♦♦

2.5 OHRANJANJE EX‐SITU
→

Ohranitev ex‐situ prostoživečih vrst, kadar za te
ni možno zagotoviti ohranjanja in‐situ oziroma
kadar je njihovo ohranjanje in‐situ resno
ogroženo.
2.5.a Spodbujati živalske in botanične vrtove, genske
banke in zbirke, da vzdržujejo vrste za vračanje
v naravo, kadar to vodi k zadovoljivemu
ohranitvenemu statusu vrste in‐situ.
2.5.b Vzdrževanje živali naj poteka v okviru
zadovoljivih standardov, ki zagotavljajo
preživetja sposobne osebke.
2.5.c Spodbujati gojenje domorodnih sort kmetijskih
rastlin in rejo domorodnih pasem domačih
živali.

•
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Dejavnosti trajnostne rabe sestavin in trajnostnega razvoja

3.1 KMETIJSTVO
3.1.1 Ohranjanje in trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti v kulturni krajini
Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo vključila v Skupno kmetijsko politiko, ki je z reformo leta 2003
uvedla proizvodno nevezana plačila v obliki enotnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč. Slovenija je za
črpanje evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pripravila dva Programa
razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2004–2006 in 2007–2013. Ukrepi PRP 2007–2013 so oblikovani na štirih
oseh. Za doseganje ciljev ohranjanja narave so najpomembnejši ukrepi 2. osi, ki vključujejo tudi plačila za
kmetijsko‐okoljske ukrepe (KO ukrepi).
Ker v Sloveniji kmetijstvo nima sektorskega načrtovanja, so konkretni cilji in ukrepi za varstvo narave na
kmetijskih zemljiščih vključeni le v Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 2007–2013
(OPNatura) (MOP, 2007). S tem programom so KO ukrepi prepoznani kot sistemski instrument za upravljanje
območij Natura 2000 (Žvikart, 2010). Analiza uresničevanja varstvenih ciljev OPNatura do leta 2009 je
pokazala, da za zastavljenimi cilji močno zaostajamo. (Žvikart, 2010). Tudi podatki o KO ukrepi, ki smo jih
pridobili za potrebe te analize, kažejo, da so površine z ustreznimi KO ukrepi premajhne, da bi zagotavljale
učinkovito varstvo habitatov. V letih 2008–2011 se je vpisana površina pri kar devetih od štirinajstih analiziranih
ukepov še zmanjšala, v povprečju za skoraj 40 %. Čeprav se je v zadnjih treh letih površina, vpisana v ukrepe
Ohranjanje steljnikov, Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev in Ohranjanje habitatov ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov povečala, še vedno bistveno zaostajamo za ciljnimi površinami, določenimi v
OPNatura.
V zadnjem desetletju se tudi v Sloveniji postopoma uveljavlja ekološko kmetovanje. Med letoma 1998–2008 se
je površina zemljišč, ki je namenjena ekološkemu kmetovanju povečala, iz 0,5 % na 6,1 % vseh kmetijskih
zemljišč v uporabi. Kljub očitnemu napredku pa smo še precej oddaljeni od zastavljenih ciljev. V PRP 2007–
2013 je predvideno, da bo do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključenih 64.000 ha površin (10 % kmetijskih
zemljišč v uporabi). Še ambicioznejši cilj pa je zapisan v Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v
Sloveniji do leta 2015 (MKGP, 2006). Skladno s tem načrtom bi se moral delež ekoloških kmetij do leta 2015
povečati na 15 % (v letu 2010 je znašal le 2,9 %), površina kmetijskih zemljišč v uporabi pa 20 % (v letu 2010 6,5
%). Glede na prepočasen napredek v zadnjih letih, zastavljenih ciljev verjetno ne bomo dosegli.
Vplivi intenziviranja kmetijske rabe so, zaradi skromnega monitoringa živalskih in rastlinskih, dokazani le za
nekaj vrst ptic. Za Slovenski indeks ptic kmetijske krajine (SIPKK) se spremlja populacije 25 značilnih vrst ptic
slovenske kmetijske krajine (Božič, 2007, 2008; Figelj & Kmecl, 2009; DOPPS). Indeks za leto 2011 (glede na leto
2008) znaša 80,2 %, kar kaže na zmanjševanje populacij indikatorskih vrst ptic kmetijske krajine. Slabšajo se
predvsem pogoji za specialiste, torej vrste, ki imajo relativno ozke ekološke zahteve. Zaskrbljujoče hitro se
slabša tudi stanje nekaterih kvalifikacijskih ptic območij Natura 2000. Na številnih SPA območjih smo priča
intenzifikaciji kmetijstva, ki se odraža predvsem v spreminjanju ekstenzivnih travnikov v intenzivne travnike,
njive in pašnike. Zaradi komasacij prihaja do odstranjevanja mejic in nekošenih pasov. Površina visokodebelnih
sadovnjakov se zmanjšuje. Ugotovljeni so izrazito negativni trendi vrst ekstenzivnih travnikov (kosec) ter vrst
ekstenzivne kmetijske krajine z mejicami in sadovnjaki (črnočeli srakoper, veliki skovik, hribski škrjanec) (K.
Denac idr., 2011).
Nekateri vplivi kmetijstva so se v zadnjem obdobju zmanjšali kot posledica uveljavitve navzkrižne skladnosti,
ki jo morajo kmetje v celoti upoštevati od leta 2007. Vanjo so vključene nekatere zahteve glede količine in časa
gnojenja in rabe fitofarmacevtskih, ki posredno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Po podatkih
monitoringa iz leta 2007 so bile koncentracije nitrata še vedno presežene na območjih vodnih teles podzemnih
voda Krške, Dravske in Murske kotline. Izboljšanje zaradi strožjih zahtev standardov navzkrižne skladnosti
lahko pričakujemo šele v prihodnjih letih (Sušin, Vrščaj, & Bergant, 2008). Postopno izboljšanje kakovosti
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podzemnih voda lahko pričakujemo tudi zaradi manjše porabe mineralnih gnojil. Med letoma 1992 in 2010 se je
skupna poraba zmanjšala za 30,6 %, poraba na hektar kmetijske zemlje pa za 23,6 % (Sušin, 2011). Tudi uporaba
fitofarmacevtskih sredstev v zadnjih 20 letih zmanjšala na skoraj polovico, vendar pa je še vedno večja kot v
večini drugih držav EU. Več kot dve tretjini uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev so fungicidi, ki se pogosto
uporabljajo v trajnih nasadih (sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča), manj pa pri žitih in večini okopavin (A.
Simončič, 2011). Zmanjšana raba sredstev za varstvo rastlin se odraža tudi na zniževanju vsebnosti pesticidov v
podzemnih vodah (M. Krajnc & Simončič, 2011).
V zadnjem desetletju se še ni razrešil konflikt med interesi rejcev pašnih živali ter interesi in obveznostmi
družbe, da ohrani populacije velikih zveri. Vzpostavljen je bil sistem povračil odškodnin zaradi škode, ki so jo
povzročile živali zavarovanih vrst. Od leta 2005 je za odločanje o zahtevkih za izplačilo odškodnine pristojna
ARSO, ocene škode pa po pooblastilu MOP izvaja ZGS. Pri tem se uporablja Pravilnik o primernih načinih
varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št.
74/2005). ARSO tudi redno objavlja letne analize odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali
zavarovanih prosto živečih živalskih. Najpogostejši povzročitelji škode so velike zveri, škoda pa je najpogosteje
povzročena na drobnici. V letih 2005–2007 se število škodnih dogodkov ni bistveno spreminjalo. Leta 2008 se
je povečalo za več kot 30 %, nato v letu 2009 ponovno upadlo za 40 %, v letu 2010 pa so zopet zabeležili prav
tolikšen porast. S številom škodnih primerov naraščajo tudi sredstva, ki se namenjajo za odškodnine. V letu
2010 so sredstva za izplačilo odškodnin znašala že 150 % v primerjavi z letom 2005 (Ulamec, 2011). Leta 2010 je
bila v projektu LIFE+ SloWolf opravljena podrobna analiza škod od volkov Volkovi veliko večino (95,5 %) vseh
škodnih primerov naredijo na drobnici. Podrobna analiza višine odškodnine in upravičencev je pokazala, da se
velik delež odškodnin pojavlja pri majhnem številu upravičencev, za katere bi morali preučiti možnosti za
preusmeritev kmetij v rabo prostora, ki ni v konfliktu s prisotnostjo volkov (rejo drobnice preusmeriti v rejo
govedi ali konjev), ali izboljšati varovanje pašnikov in tako preprečiti napade na domače živali (Černe idr.,
2010). Poleg velikih zveri škodo povzroča tudi nekaj zavarovanih vrst ptic. Najbolj izpostavljena je
problematika kormoranov, za reševanje katere je bila že leta 2007 pripravljena študija (Govedič, 2007), kasneje
pa še študiji, ki sta obravnavali nekatere druge vrste ptic (D. Denac, Koce, Kompan, Tome, & Vrezec, 2009;
Tome, 2009; Tome, Koce, Kompan, & Cividini, 2011).
Tabela 11: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju kmetijstva.
Kazalniki

Ocena

3.1.1.a Dosegati cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti z ustreznimi instrumenti
kmetijske politike.

• Slovenski indeks ptic kmetijske
krajine (glej celo poročilo –
Tabela 18)

♦♦

3.1.1.b Spodbujanje ciljnih kmetijsko‐okoljskih ukrepov,
ki morajo bolj vključevati načela ohranjanja
rastlinskih in živalskih vrst v kmetijske dejavnosti
in zagotavljati sonaravno kmetijstvo, ter redno
spremljanje njihove učinkovitosti s specifičnimi
kazalci biotske raznovrstnosti.

• površine izvajanja kmetijsko‐
okoljskih ukrepov, ki so
namenjeni ohranjanju biotske
raznovrstnosti (glej celo
poročilo − Graf 5)

♦♦

Cilji in usmeritve
3 DEJAVNOSTI TRAJNOSTNE RABE SESTAVIN

IN

TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

3.1 KMETIJSTVO
3.1.1.

OHRANJANJE IN TRAJNOSTNA RABA SESTAVIN BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI V KULTURNI KRAJINI

→

Uveljavitev ekološke in socialne funkcije
kmetijstva, ki prispeva k ohranjanju podeželja,
visoke biotske raznovrstnosti na teh območjih
in temelji na sonaravnih oblikah kmetijstva ter
trajnostnem razvoju teh območij.

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

3.1.1.c

Povečanje ustreznega proračuna in virov za ciljne
kmetijsko‐okoljske ukrepe na račun sredstev za
podporo oblikam kmetovanja, ki zmanjšujejo
biotske raznovrstnosti.
3.1.1.d Uveljavljanje priporočil dobre kmetijske prakse z
namenom zmanjševati tveganje onesnaževanja s
kemičnimi in mineralnimi snovmi ter drugih
škodljivih vplivov na BR in krajinsko pestrost.
3.1.1.e Povečevanje ozaveščenosti vseh kmetovalcev, da iz
potencialnih onesnaževalcev postanejo skrbniki
okolja ter biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti, kar zajema tudi ustrezno ravnanje s
pesticidi.
3.1.1.f Zakonsko uvajanje in promocija označb kmetijskih
izdelkov, pridelanih na načine, ki pomembno
prispevajo k ohranjanju BR, ter zaščitnih znamk za
kmetijske izdelke, pridelane na območjih, ki
pomembno prispevajo k ohranjanju BR.
3.1.1.g Zmanjševati emisije iz točkovnih (npr.
živinorejskih farm) in razpršenih virov (intenzivno
kmetijstvo).
3.1.1.h Promocija in zagotavljanje viabilnosti sonaravne
vzgoje rastlin in reje živali z izbiro sort in pasem, ki
so prilagojene naravnim danostim in s katerimi je
mogoče ohranjati ekosisteme ogroženih
prostoživečih vrst ter z zagotavljanjem podpore za
rejo/vzgojo manj produktivnih domorodnih
rastlinskih sort in pasem domačih živali.
3.1.1.i Uskladitev kmetijske politike s prizadevanjem za
ohranitev ogroženih vrst rastlin in živali, še
posebno živinorejske politike s prizadevanjem za
ohranitev velikih zveri.
3.1.1.j Promocija in podpora manj intenzivnim oblikam
kmetovanja v naravovarstveno visoko
ovrednotenih območjih, zlasti zavarovanih.

3.1.1.k Omejevanje vseh neugodnih posegov za ohranjanje
BR (agro‐ in hidromelioracij, komasacij itd.), ki ne
prispevajo k doseganju vseh ciljev kmetijske
politike.

3.1.2

• število ukrepov, ki so namenjeni
ohranjanju biotske
raznovrstnosti in višina
izplačanih sredstev
• Delež ugotovljenih kršitev
predpisanih zahtev ravnanja
navzkrižne skladnosti (glej celo
poročilo – Tabela 19)
• KOS: Površine zemljišč z
ekološkim kmetovanjem (KM
08)

♦♦♦

• Število blagovnih znamk
zavarovanih območij

♦♦♦

• KOS: Izpusti metana in
dušikovega dioksida (KM 14)

♦♦♦

• KOS: Biotska raznovrstnost –
kmetijske rastline (KM 15)
• KOS: Biotska raznovrstnost –
domače živali (KM 16)

♦♦♦

• KOS: Odškodnine za škodo, ki
jo povzročijo živali zavarovanih
vrst (NB 07)

♦♦♦

• površine izvajanja kmetijsko‐
okoljskih ukrepov, ki so
namenjeni ohranjanju biotske
raznovrstnosti (glej celo
poročilo − Graf 5)
• dolžina obmejkov na območjih
komasacij (Lisec idr., 2011)

♦♦♦
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♦♦♦

♦♦♦

♦

Ohranjanje in trajnostna raba genskih virov

Delo na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji že od sredine osemdesetih let prejšnjega
stoletja vodi raziskovalna skupina na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, od
leta 2010 pa tudi opravlja naloge Javne službe genske banke v živinoreji. Osrednja naloga javne službe je
ohranjanje slovenskih kmetijskih živalskih genskih virov, še posebej slovenskih avtohtonih pasem. Istočasno z
izborom izvajalca javne službe za področje živinoreje je bil sprejet tudi sedemletni Program varstva biotske
raznovrstnosti v živinoreji 2010–2016 (MKGP, 2010b). To je dolgoročni program ukrepov za zagotavljanje
varstva in ohranjanja posameznih vrst, pasem in linij domačih živali v Republiki Sloveniji. Program vsebuje vse
potrebne neposredne in posredne ukrepe za zavarovanje avtohtonih in tradicionalnih pasem kot so: popis
živali, strokovno spremljanje stanja in ogroženosti, možne načine samega ohranjanja in proučevanja bioloških,
zootehniških in molekularno‐genetskih značilnosti kmetijskih živalskih genskih virov. Program vsebuje tudi
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ukrepe za ohranjanje avtohtonih pasem v avtohtonem okolju, ureja pa tudi zbiranje genskega materiala v
genskih bankah.
Za živalske genske vire je bil leta 2004 sprejet Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Uradni
list RS, št. 90/2004). Podatki o pasmah so dobro urejeni in se vodjo v informacijski zbirki EFABIS (Ministrstvo
za okolje in prostor, 2010).
Na področju rastlinskih genskih virov upravne in nadzorne naloge opravlja Fitosanitarna uprava Republike
Slovenije (FURS), Sektor za sorte rastlin in semenarstvo. FURS tudi koordinira delovanje Slovenske rastlinske
genske banke, ki zaenkrat deluje programsko in združuje usklajene programe ohranjanja in proučevanja
rastlinskih genskih virov na Kmetijskem inštitutu Slovenije iz Ljubljane, Biotehniški fakulteti, Oddelku za
agronomijo iz Ljubljane, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije iz Žalca in Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede Univerze v Mariboru. V načrtu do leta 2011 je bilo tudi oblikovanje javne službe, v kateri
bodo sodelovale tudi druge ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in uporabo rastlinskih
genskih virov za prehrano in kmetijstvo (FURS, 2008), vendar to še ni bilo uresničeno. V letih 2010 in 2011 je
potekala priprava Programa javne službe Slovenske rastlinske genske banke, vendar vlada RS programa še ni
sprejela. Za rastlinsko gensko banko je vzpostavljen enoten dokumentacijski in informacijski sistem, ki je prek
svetovnega spleta povezan z evropskim registrom rastlinskih genskih virov EURISCO Catalogue. Za zbiranje in
obdelavo florističnih in analitičnih podatkov o zdravilnih in aromatičnih rastlinah so na Biotehniški fakulteti
izdelali tudi podatkovno zbirko MEDPLANT (FURS, 2011a).
V zadnjem desetletju se je stanje ogroženih pasem izboljšalo, predvsem zaradi intenzivnejšega strokovnega
dela pri ohranjanju pasem domačih živali, ustanovitve genske banke in ustanovitve rejskih organizacij. V
Sloveniji smo leta 2008 redili eno raso in 177 različnih pasem domačih živali. Med njimi je bilo le 12 avtohtonih
in 16 tradicionalnih pasem, ostale (150) so bile tujerodne (Žan Lotrič, Bojkovski, Kompan, & Šalehar, 2011). PRP
2007–2013 (MKGP, 2007) vsebuje tudi ukrep kmetijsko okoljskih plačil Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali, s katerim se kmete spodbuja k izbiri teh pasem. V letih 2004–2008 se je stanje avtohotnih
pasem izboljševalo, stanje razširjenih tradicionalnih pasem, ki niso deležne posebnega varstvenega režima, pa
se je poslabšalo (Perpar, 2009). V letih 2009 in 2010 se je poslabšalo stanje tudi pri skoraj vseh avtohtonih
pasmah, saj se je zmanjšalo tako število živali kot število rejcev, vključenih v kmetijsko‐okoljski ukrep (Žan
Lotrič idr., 2011). Leta 2010 je bilo število rejcev in živali le še na taki ravni kot leta 2005.
Tudi pri kmetijskih rastlinah se pridelava tradicionalnih in starih sort in vrst zmanjšuje, saj je intenzivna
kmetijska pridelava omejena le na nekaj sort. V zadnjih 15 letih se je povečalo število registriranih sort navadne
pšenice, koruze in krompirja, pri ostalih poljščinah pa je število ostalo nespremenjeno ali se je zmanjšalo. V
letu 2009 je številnim sortam poteklo dovoljenje za trženje, vendar je bilo na sortno listo v letih 2010 in 2011
dodano veliko novih sort (Grižon, Per, & Pečnik, 2011). V shemi kmetijsko‐okoljskih ukrepov je že od leta 2004
tudi ukrep Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort rastlin. Čeprav so skupne površine s tem ukrepom
relativno majhne, se postopoma povečujejo: leta 2004 je bilo v ukrep vpisanih 4488 ha, leta 2005 5510 ha, leta
2006 5083 ha, v novem PRP pa je bilo do konca leta 2010 vpisanih 6115 ha (MKGP, 2011b; Oikos, 2008).

Tabela 12: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ohranjanja in trajnostne rabe genskih
virov v kmetijstvu.
Cilji in usmeritve

3.1 KMETIJSTVO
3.1.2. OHRANJANJE IN TRAJNOSTNA RABA GENSKIH VIROV

→

Razširitev obsega sonaravne kmetijske prakse,
ki temelji na domorodnih genskih virih
rastlinskih sort in pasem domačih živali.

Kazalniki

Ocena
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→
3.1.2.a

3.1.2.b
3.1.2.c

3.1.2.d

Ohranjanje genskega potenciala domorodnih
sort in pasem.
Karakterizacija (s taksonomsko identifikacijo vred),
ovrednotenje in dokumentacija genskih virov
rastlinskih sort in pasem živali. Ovrednotenje naj
poleg bioloških značilnosti zajema tudi
agronomske značilnosti kmetijskih rastlin in
njihovih divjih sorodnikov ter fiziološko‐
prehranske značilnosti posameznih pasem živali.
Učinkovito upravljanje inventarja in centralnega
registra slovenskih genskih virov (in‐situ, ex‐situ).
Priprava in izvajanje nacionalnega programa
ohranjanja genskih virov in njihove trajnostne rabe
v okviru ohranjanja biotske raznovrstnosti in
potencialne rabe za prehranske in druge namene.
Izdelava programov delovanja kmetijskih genskih
bank, uporabnih za ohranjanje genskih virov in‐
situ in ex‐situ za prehrano in kmetijstvo tako, da
bodo dostopne tudi za rabo.

3.1.2.e Spodbujanje reje/vzgoje in kmetijske rabe
gospodarsko učinkovitih domorodnih rastlinskih
pasem in sort domačih živali.
3.1.2.f

Spodbujanje razvoja blagovnih znamk kmetijskih
izdelkov, ki izvirajo od domorodnih pasem
domačih živali in rastlinskih sort, ter organiziranja
prodaje teh proizvodov.
3.1.2.g Okrepitev sodelovanja in s tem pretoka informacij
med znanostjo, stroko, pristojnimi ministrstvi,
kmetovalci in porabniki.
3.1.2.h Z ustrezno zakonodajo vzpostaviti mehanizme
nadzora nad uporabo in sproščanjem GSO v naravo
ter njihovo uvajanje le postopno, ob upoštevanju
načela previdnosti in načela »od primera do
primera«
3.1.2.i Zagotoviti preglednost postopkov izdaje soglasij
oziroma dovoljenj za uporabo in sproščanje GSO z
ustrezno institucionalno infrastrukturo na ravni
države in strokovno usposobljenostjo kadrov.
3.1.2.j Razglasitev in ohranjanje območij, kjer se GSO ne
sprošča v okolje.
3.1.2.k Okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju
izmenjave informacij in genskega materiala po
načelu pristojnosti države in njene odgovornosti do
zaščite naravnih genskih virov.

3.1.3

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦♦

• število vnosov v register

♦♦♦♦

• vrednotenje izvajanje programa
v letih poročilih

♦♦♦♦

• število priznanih rejskih
organizacij
• število registriranih dobaviteljev
semenskega materiala
tradicionalnih in avtohtonih sort
rastlin
• KOS: Biotska raznovrstnost –
kmetijske rastline (KM 15)
• KOS: Biotska raznovrstnost –
domače živali (KM 16)
• število blagovnih znamk

♦♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• glej usmeritev 2.4.a

♦♦♦♦

• glej usmeritev 2.4.a

♦♦♦♦

• glej usmeritev 2.4.a

♦♦♦

• glej usmeritev 4.4.a

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

Vpliv politike trgovanja s kmetijskimi izdelki na kmetijsko proizvodnjo in rabo
prostora

Za ta cilj strategija ne predvideva posebnih usmeritev, uresničuje pa se skozi številne usmeritve, opisane v
prejšnjih dveh poglavjih, zato tudi cilja ne obravnavamo posebej.
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3.2 GOZDARSTVO
Na ravni politik in zakonodaje je slovensko gozdarstvo naklonjeno varstvu narave. Nacionalni gozdni program
(Uradni list RS, št. 111/2007) med temeljnimi cilji izpostavlja trajnostni razvoj gozda kot ekosistema v smislu
njegove biotske raznovrstnosti ter vseh njegovih ekoloških, gospodarskih in socialnih funkcij. Skrb za
ohranjanje narave se je v programih v zadnjem desetletju dobro izkazovala na vseh ravneh načrtovanja
gospodarjenja z gozdovi. Vključeni so tudi konkretni za varstvo kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij
Natura 2000. V praksi pa je med deklarativno in izvedbeno ravnijo naravovarstvenih aktivnosti v gozdovih še
vedno velik razkorak. V Sloveniji je približno tri četrtine gozdov v zasebni lasti. Vsaj na območju Posavja,
verjetno pa tudi drugod po Sloveniji, za lastnike gozdov ni organizirana nobena oblika izobraževanj o varstvu
narave, zato pogosto slabo poznajo predpise s področja varstva narave in gozdarstva, slabo poznajo redke in
ogrožene vrste in tudi ne opravljajo naravovarstvenih del (Oršanič, 2005).
Z vidika naravovarstva je pomemben proces vzpostavljanja ekocelic in puščanje habitatnega drevja. Po
podatkih Zavoda za gozdove, so bile od leta 2008 do decembra 2011 v Sloveniji vzpostavljene ekocelice na
skupni površini 4571 ha. Od tega sta dve tretjini ekocelic vzpostavljeni na območju gozdnogospodarskega
območja (GGO) Kočevje, preostale pa pretežno v GGO Tolmin, Ljubljana, Postojna in Novo mesto. V ostalih
GGO je proces vzpostavljanja ekocelic na začetku (njihovo izločanje bo končano leta 2017), zato je teh površin
malo ali pa jih sploh ni. Ekocelice se trenutno najbolj intenzivno vzpostavljajo v gozdovih v državni lasti,
medtem ko je vzpostavitev ekocelic v zasebnih gozdovih mogoča le s soglasjem lastnika. V zasebnih gozdovih
bo izločanje ekocelic sistemsko rešeno, ko bosta določena vir in način izplačevanja nadomestil lastnikom
zaradi omejitve rabe gozdov (Matijašić & Pisek, pisna informacija).
Poleg ekocelic je v gozdovih zasnovana tudi mreža gozdnih rezervatov. Med letoma 1970 in 1980 je bilo
oblikovano omrežje 173 gozdnih rezervatov s skupno površino 9.040 ha, nato se je povečalo in je po območnih
načrtih 2001–2010 obsegalo 229 rezervatov na površini 13.403 ha. Od leta 2005 so gozdni rezervati določeni z
Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Gozdni rezervati imajo pravni položaj
strogih rezervatov, to pomeni, da so v njih prepovedane vse vrste rabe (Diaci, Pisek, & Hladnik, 2006), v
nekaterih je izjemoma dovoljeno obiskovanje. Za gozdne rezervate v zasebni lasti je treba zaradi popolne
omejitve gospodarjenja izplačevati ustrezne odškodnine. Po uredbi iz leta 2005 (Uredba o varovalnih gozdovih
in gozdovih s posebnim namenom, Uradni list RS, št. 88/2005) je omrežje obsegalo 172 rezervatov s površino
9.792 ha, nato pa se je nekoliko zmanjšalo in zdaj obsega še 9.600 ha (Uradni list RS, št. 91/2010).
Posebno varstvo gozdov se izvaja tudi v varovalnih gozdovih, ki so določeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/2005, ter spremembe in dopolnitve 56/2007, 29/2009 in
91/2010). V varovalnih gozdovih Zavod za gozdove zagotavlja izvajanje ukrepov, s katerimi se ohranja njihova
varovalna funkcija. Leta 2010 je bilo v Sloveniji 99.742 ha varovalnih gozdov.
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/2009) določa tudi ukrepe za vzdrževanje življenjskega okolja
prostoživečih živali v gozdnem prostoru. Še vedno je neurejeno področje varovanja obvodne drevnine. Ta je
sicer prepoznana kot pomemben element ohranjanja funkcij gozdov in vodotokov ter biotske raznovrstnosti,
vendar pri izvajanju ukrepov na teh območjih prihaja do neusklajenega delovanja različnih sektorjev (Rauch &
Pirnat, 2008).
V zadnjem desetletju zaznavamo vse večje pritiske na gozdni prostor v nižinskih območjih zaradi širjenja
infrastrukture, zmanjšujejo se tudi majhne gozdne zaplate, kar veča razdaljo med njimi in otežuje selitev živali
med zaplatami. Zaradi pravil izračunavanja površine, upravičene do plačil kmetijsko‐okoljskih ukrepov, pa so
pod velikim pritiskom tudi posamezna drevesa, gozdni robovi, mejice in vetrozaščitni pasovi na kmetijskih
zemljiščih – glej opis pri poglavju 2.1.3. V zadnjih treh letih so bile zaznane večje krčitve gozda, ki so jih
omogočile spremembe zakonodaje. Konec leta 2007 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 110/2007), ki predvideva izdajo dovoljenja za krčenje gozdov v kmetijske
namene, in sicer do o,5 ha v primeru, ko je v občinskih planskih aktih namenska raba gozd ter neomejeno v
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primeru, ko je v planskih aktih določena namenska raba kmetijsko zemljišče. Število vlog za soglasje in
dovoljenja za posege v gozd in gozdni prostor se je v zadnjih letih močno povečalo (ZGS, 2011a). Razlog za
takšno spremembo je tudi v spremenjeni Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, ki je med namenske
rabe, za katere se pridobi plačilna pravica, z letom 2008 uvrstila tudi namensko rabo "1800 – kmetijsko
zemljišče poraslo z gozdnim drevjem". Obseg izvedenih krčitev je v nekaterih krajinah precej visok in imajo
tudi velik negativen vpliv, saj so se krčitve za urbanizacijo in infrastrukturo izvršile predvsem v gozdovih v
neposredni bližini večjih mest (Pisek & Matijašić, 2011a). Tudi pritiski na gozd zaradi kmetovanja so največji v
primestnih območjih in v območjih intenzivnega kmetijstva (Matijašić idr., 2011a).
V Sloveniji je sestava gozdov dokaj dobro ohranjena. Okoli 55 % gozdov je uvrščenih v kategorijo ohranjenih
gozdov (do 30 % tujih drevesnih vrst), 33 % gozdov je spremenjenih (31–70 % tujih drevesnih vrst), okoli 10 %
močno spremenjenih (70–90 % tujih drevesnih vrst), izmenjanih gozdov (nad 90 % tujih drevesnih vrst) pa je
le 2–3 % (Pisek & Matijašić, 2011b). Gozdovi s spremenjeno drevesno sestavo so manj odporni in v njih beležimo
večjo poškodovanost zaradi onesnaženosti zraka. Ti gozdovi so tudi manj stabilni in zato manj odporni na
ekstremne vremenske dogodke. Delež ohranjenih gozdov se v zadnjem desetletju ni bistveno spreminjal,
vendar se pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi večinoma gozdove že prepušča naravni obnovi (Pisek &
Matijašić, 2011b). Spreminjanje drevesne sestave v smer naravno prisotnih drevesnih vrst je sicer počasno, a v
štirinajstletnem obdobju že lahko opazimo povečanje deleža bukve, hrasta, plemenitih in drugih trdih listavcev
ter mehkih listavcev (Matijašić, Grecs, Kolšek, Beguš, & Jonozovič, 2012).
Obnova s sajenjem se izvaja še na približno 5 % slovenskih gozdov. Sajenje je nadzorovano, saj mora lastnik
gozda pridobiti odločbo Zavoda za gozdove, v kateri se določi vsa potrebna dela. Za lastnike gozdov sadike
dobavi Zavod za gozdove iz drevesnic, s katerimi ima sklenjene pogodbe, s tem pa zagotavlja tudi nadzor nad
kakovostjo in poreklom sadik. Sadijo se le tiste vrste, ki so skladne z gozdnogojitvenimi cilji (Bogovič, 2010)
V zadnjem desetletju je bilo urejeno tudi področje gozdne genske banke. Leta 2002 je bil sprejet Zakon o
gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/2002 in 85/2002), ki določa, da je za oblikovanje,
shranjevanje, uporabo in raziskave gozdne semenske banke zadolžen Gozdarski inštitut Slovenije (GIS).
Gozdna genska banka je nadzorovana ali gojena populacija gozdnih lesnih rastlin, ki se upravlja za namene
ohranjanja vrst in njihovih genskih skladov. GIS na začetku vsakega leta objavi Seznam gozdnih semenskih
objektov (za leto 2012 v Uradnem listu RS, št. 3/2012). Iz tega seznama je razvidno, da so gozdni genski
rezervati že določeni in v tem seznamu predlagani, niso pa še bili uradno potrjeni. Prvi predlog gozdnih
genskih rezervatov je bil sicer zasnovan že leta 2008 zaključenem CRP projektu Razvoj sistema monitoringov
genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (N. Krajnc, 2008). V letih 2008–2011 je Slovenija sodelovala
tudi v mednarodnem projektu EUFGIS, katerega cilj je bil vzpostavitev spletnega informacijskega sistema za
gozdne genske vire v Evropi (http://portaleufgis.org).
Pravila v zvezi z izvajanjem sečnje in spravilom lesa ureja Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/1994), ki določa, da je pri
spravilu gozdnih lesnih sortimentov treba uporabljati spravilna sredstva in tehnologijo, ki so prilagojena
naravnim razmeram oziroma občutljivosti gozdnih sestojev in tal. V Sloveniji se je strojna sečnja začela
postopoma uvajati po letu 2000. Pri tem Zavod za gozdove skrbi za ustrezne usmeritve, izobražuje delavce in
pripravlja tudi podatke in karte o tem, kje je strojna sečnja v Sloveniji možna. ZGS je tako pripravil tudi
Navodila za pripravo del v sestojih, primernih za strojno sečnjo (Beguš, 2009). Navodila vsebujejo usmeritve za
varstvo gozdov, tal, biotske raznovrstnosti in varnosti delavcev.
V Sloveniji letni posek močno zaostaja za prirastkom, predvsem v zasebnih gozdovih, zato se gozdovi starajo, z
vidika izkoriščanja gozdov pa to pomeni, da se kakovost lesa slabša. Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti
je z ustreznim načrtovanjem mogoče vplive sečnje omiliti, vendar povečanje poseka pomeni tudi večjo potrebo
po odpiranju gozda s prometnicami. Trase vlak načrtuje ZGS in na naravovarstvenih območjih v postopku
izdaje naravovarstvenega soglasja sodeluje tudi ZRSVN, a ponekod še vedno prihaja do uničenja pomembnih
delov gozdov (npr. rastišč divjega petelina). Z izgradnjo novih gozdnih prometnic se v gozdovih bistveno
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povečajo motnje (ne le zaradi gozdarskih del, temveč tudi zaradi rekreacije in nabiranja gozdnih sadežev),
zaradi intenzivnejšega gospodarjenja pa se na teh območjih zmanjša tudi delež odmrle lesne mase (T. Mihelič,
ustna informacija). Te vidike bi bilo treba upoštevati tudi pri pripravi kriterijev za sofinanciranje gradnje
gozdnih prometnic.
Tabela 13: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju gozdarstva.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• KOS: Ohranjenost gozdov
(GZ02)

♦♦♦♦

• število izdanih odločb ZGS za
obnovo s sajenjem

♦♦♦♦

• površina ekocelic v državnih in
zasebnih gozdovih

♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika
• površina gozdnih rezervatov
• površina odkupljenih
rezervatov
• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika
• površina varovalnih gozdov

♦♦♦♦

• površina ekocelic v državnih in
zasebnih gozdovih

♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦

3.2 GOZDARSTVO
→

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu
njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij.

→

Ohranitev naravnega okolja in ekološkega
ravnotežja v krajini.

→

Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine
ter izboljševanje kakovosti življenja na
podeželju.

3.2.a Ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in
živalske pestrosti ter varovanje redkih ali
ogroženih vrst in ekosistemov v gozdu, pa tudi
ohranjanje in vzpostavljanje primernega
življenjskega okolja za vse avtohtone vrste
prostoživečih živali.
3.2.b Drevesno sestavo in zgradbo je treba še bolj
približati naravni; v biološko in ekološko labilnih
(npr. zasmrečenih) sestojih izvajati postopno
biološko stabilizacijo (z vnašanjem naravnih
drevesnih vrst).
3.2.c Gozdove je treba pomlajevati naravno in
malopovršinsko, obnova s sajenjem pa je le
izjemni ukrep v razmerah, ko gozda ni mogoče
naravno obnoviti; pri obnavljanju sestojev s
sajenjem je treba uporabljati sadike rastišču
primernih vrst in ustreznih provenienc.
3.2.d Določiti posebej vredne habitate za živali
oziroma predele, ki so posebej pomembni za
ohranitev biološke pestrosti v gozdu in krajini in
prilagoditi gospodarjenje z gozdovi njihovi vlogi.
3.2.e Skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov v
gozdnem prostoru.
3.2.f Zagotovitev popolnega varstva gozdnih
rezervatov (zakonska zaščita in po potrebi
odkup).
3.2.g Zagotovitev popolnega varstva gozdov v
območjih I. in II. varstvene kategorije po IUCN.
3.2.h Prepuščati ekološko zelo ranljive sestoje na
ekstremnejših rastiščih naravnemu razvoju
(razen nujnih sonaravnih sanacij).
3.2.i Izločitev manjših površin gozdov (ekocelic) in
posameznega drevja z namenom ohranjanja in
povečevanja biotske pestrosti gozdnega prostora,
3.2.j Ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih
robov ter skupin drevja, posameznih dreves,
obvodnega gozdnega rastja, protivetrnih pasov

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦♦
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in omejkov zunaj gozda.
3.2.k Uporabljati izključno ekološko obzirne
tehnologije pridobivanja (spravila) lesa ter
graditi okolju čimbolj prilagojene in samo
najnujnejše gozdne prometnice.
3.2.l Preprečiti take rabe gozdov, ki bi ogrozile
trajnostni razvoj gozdov in njihovih funkcij.
3.2.m Pri prostorskem planiranju, načrtovanju posegov
v prostor in razvoju dejavnosti na območjih,
opredeljenih v gozdno‐gospodarskih načrtih,
upoštevanje funkcij gozdov, zlasti ekoloških.
3.2.n V okviru slovenske gozdne genske banke
vzpostavitev mreže gozdnih genskih rezervatov
na osnovi strokovnih meril ter ustrezne
karakterizacije in dokumentacije domorodnih
populacij gozdnih genskih virov.
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• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• KOS: Krčitve gozda (GZ04)

♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• število gozdnih semenskih
objektov
• število gozdnih genskih
rezervatov

♦♦♦♦

3.3 LOVSTVO
Podatki kažejo, da je stanje vrst, ki so opredeljene kot divjad, ugodno. Število osebkov določenih vrst divjadi
(rastlinojedi parkljarji in divji prašič), ki imajo pomemben vpliv na ekosistem (rastlinska gozdna biomasa,
poljski pridelki), se je s povečanim odvzemom znižalo. Zaskrbljujoče pa je naraščanje izgub, predvsem v
prometu (Anonymus, 2007). V zadnjih treh letih so bile zaznane tudi večje krčitve gozda, ki lahko pomembno
vplivajo na divjad.
Tudi na področju lovstva je bil v zadnjem desetletju sprejet nov temeljni zakon – Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/2004, spremembe in dopolnitve št. 17/2008). Načrtovanje na področju lovstva ima že
ustaljeno prakso in izhaja iz podatkov o dejanskem stanju divjadi. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 17/2008) je bilo določeno, da se dolgoročni načrt lovsko
upravljavskega območja in dolgoročni načrt gozdnogospodarskega območja pripravita kot skupen
gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrt območja. Osnutki združenih načrtov so izdelani za obdobje
2011–2020, vendar še niso stopili v veljavo. Vključenost nararavovarstvenih usmeritev in ukrepov v načrte s
področja lovstva se je v zadnjih letih izboljšala (Avsenek, 2008).
Varstvo divjadi se zagotavlja tudi z varovanjem njihovih habitatov, zato ZGS sodeluje v postopkih izdelave
prostorskih aktov v pristojnosti države ali občine kot nosilec urejanja prostora z izdelavo strokovnih podlag ali
smernic. Poleg tega ZGS skladno z 21. členom Zakona o gozdovih izdaja soglasja za graditev objektov in posege
v gozdu oziroma gozdnem prostoru, izjemoma tudi za objekte zunaj gozda (ZGS, 2011a). V skladu z zakonom je
na kmetijskih zemljiščih prepovedano sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho
zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1.
marcem in 1. avgustom. Enaka prepoved velja tudi za sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje obvodnih
kanalov in praznjenje vodnih zajetij (Uradni list RS, št. 16/2004, spremembe in dopolnitve št. 17/2008). Na tem
področju sicer redno prihaja do kršitev zakonodaje, vendar za analizo obsega in vpliva ni na voljo ustreznih
podatkov.
Doseljevanje lovnih vrst divjadi v naravo se tudi na ekološko pomembnih območjih še vedno izvaja. Za športni
lov se naseljuje fazane, poljske jerebice in mlakarice. Iz dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij
(LUO) za obdobje 2007–2016 lahko razberemo, da je največ vlaganj fazana, katerega populacije v naravi so
odvisne od vlaganj in umetne vzreje. V nekaterih LUO je cilj za desetletno obdobje celo povečevanje populacij
ali pa vsaj njihovo vzdrževanje z vlaganji. Vlaganja so se sicer v obdobju 2000–2005 v večini LUO nekoliko
zmanjšala, vendar pa so še vedno prisotna.
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Glede na začrtane cilje in ukrepe dolgoročnih načrtov LUO se damjaka in muflona v naravo sicer namerno ne
doseljuje več, vendar se ponekod z ukrepi in prilagajanjem odstrela ohranja njegovo številčnost (Dolgoročni
načrti LUO 2007–2016). Obstoječa populacijska območja teh vrst se prostorsko ne smejo širiti, lahko pa se celo
ožijo, v kolikor se ugotovi njihov negativni odnos do okolja ali avtohtonih živalskih vrst (ZGS, 2011c).
Po predpisih s področja divjadi in lovstva v oborah ni dovoljeno zadrževati tistih tujerodnih vrst, ki lahko v
primeru pobega spremenijo genski sklad domorodnih vrst. Za postavitev vseh obor je treba pridobiti
dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu okolja in urejanju prostora. Na večini LUO velja, da se v gozdnem
prostoru in na naravovarstveno pomembnih območjih ne postavlja novih obor. Za nove obore na kmetijskih
zemljiščih, kmetijskih zemljiščih v zaraščanju ali na površinah, ki jih je človek že precej spremenil, je treba
predhodno proučiti vpliv na živali prostoživečih vrst, predvsem na (mikro)migracijske poti. Po podatkih
dolgoročnih načrtov LUO za obdobje 2007–2016 je področje postavljanja obor slabo urejeno. V številnih LUO
se število obor povečuje. Ravnanja, ki niso skladna z zakonodajo, so zelo pogosta.
Tabela 14: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju lovstva.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Ohranjenost populacij
divjadi (NB03)
• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦♦

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov
• število izvedenih ukrepov

♦♦♦

3.3 LOVSTVO
→

Ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih
tipov, in kjer je to potrebno izboljševanje stanja,
z usmerjanjem razvoja populacij divjadi.

3.3.a Ohranitev celovitega obravnavanja divjadi in
njenega življenjskega okolja.
3.3.b Pripravljanje lovsko‐gojitvenih načrtov glede na
stanje divjadi in njenih habitatov, glede na
naravno nosilno kapaciteto okolja ter ob
upoštevanju ekoloških procesov v ekosistemih
in v skladu s trajnostno rabo in razvojem
gozdov.
3.3.c Vključitev naravovarstvenih ciljev v lovsko‐
gojitvene načrte in zagotavljanje njihove
usklajenosti s smernicami ohranjanja ogroženih
vrst in habitatnih tipov.
3.3.d Aktivnejša vključitev javne gozdarske službe in
lovskih organizacij v prostorsko načrtovanje in
izvedbo posegov v neurbani prostor, še posebno
ob gradnji infrastrukturnih objektov, za
zagotavljanje ohranjanja habitatov divjadi in
drugih prostoživečih živali.
3.3.e Aktivnejše usmerjanje vseh dejavnosti, še
posebej na področju kmetijstva, gozdarstva in
upravljanja z vodami, za zagotavljanje
ohranjanja habitatov divjadi in drugih
prostoživečih živali.
3.3.f Usmerjati opravljanje za divjad motečih
aktivnosti v primerna letna obdobja.
3.3.g Izvajanje lovskogojitvenih ukrepov za ohranitev
in izboljšanje habitatov divjadi in drugih
prostoživečih vrst, pri tem pa postopno
zmanjševanje intenzivnosti krmljenja divjadi.

♦♦♦

♦♦♦♦
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3.3.h Postopno prenehanje doseljevanja vseh lovnih
vrst divjadi v naravo na ekološko pomembnih
območjih in upoštevanje lokalnega genskega
izvora pri doseljevanju divjadi na drugih
območjih.
3.3.i Spodbujati zmanjševanje umetne reje lovnih
vrst ptic za športni lov.

• število doselitev divjadi
• populacijski trendi tujerodnih
vrst divjadi
• število dovoljenj za
obore/nelegalnih obor
• število doselitev divjadi

♦♦

3.3.j

• število dovoljenj za
obore/nelegalnih obor

♦♦

Zmanjševanje obor, postavljenih za namene
lova.

♦♦

3.4 RIBIŠTVO
Na področju ribištva z uveljavitvijo novega Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) prišlo
do pomembnih sistemskih sprememb. Zakon je na novo opredelil tudi način ribiškega načrtovanja. Temeljni
programski načrt na področju ribištva je Nacionalni program upravljanja rib. Slovenski vodotoki so razvrščeni v
12 ribiških območij, za katere se sprejmejo načrti za izvajanje upravljanja ribiškega območja. Za manjše enote
znotraj območij – ribiške okoliše – se izdelajo ribiško‐gojitveni načrti. Od leta 2006 načrte na obeh ravneh
pripravlja ZZRS, v sodelovanju z izvajalci ribiškega upravljanja in lokalnimi skupnostmi. Letni program pripravi
izvajalec ribiškega upravljanja in ga pošlje v potrditev ZZRS. Področje naravovarstva je v zadnjih letih bolje
vključeno v programske dokumente. V vseh načrtih za izvajanje ribiškega upravljanja je tudi poglavje o
temeljnih usmeritvah za ohranitev in trajnostno rabo rib, v katerem so povzete naravovarstvene smernice
ZRSVN. Načrt vsebuje konkretne usmeritve in ukrepe za kvalifikacijske vrste Natura 2000 območij in druge
varstveno pomembne vrste. V načrtih so tudi posebne usmeritve in ukrepi v zvezi s tujerodnimi vrstami. ZZRS
je konec leta 2010 pripravil osnutke načrtov ribiškega upravljanja, ki pa še čakajo na potrditev s strani ministra.
Nacionalni program upravljanja rib še ni bil pripravljen.
Naseljevanja tujerodnih vrst in preseljevanja rib med donavskim in jadranskim povodjem so v preteklosti
povzročila veliko škode, saj je med vrstami prihajalo do kompeticije in križanja (Povž & Šumer, 2003). Od
sprejema novega Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) je področje vlaganja rib in tudi
preseljevanja vrst med povodji bolje regulirano. V prihodnje bo dovoljeno poribljavanje z mladicami v okviru
tako imenovanih vzdrževalnih vlaganj, pri čemer morajo izvajalci ribiškega upravljanja upoštevati načela
lokalnih značilnosti ribjih združb. Nedovoljeno je poribljavanje z vrstami, ki so sicer domorodne za Slovenijo,
niso pa prisotne v posameznih ribiških območjih, okoliših oziroma revirjih. Poribljavanje z drugimi vrstami je
dopuščeno le ob pozitivni presoji tveganja za naravo in mnenja ZZRS. V času ribolovne sezone je, kjer to ni
izrecno prepovedano, dovoljeno tudi dopolnilno vlaganje merskih rib domorodnih vrst rib ter šarenke in krapa.
Iz podatkov Ribiškega katastra ZZRS lahko razberemo, da med dopolnilnimi vlaganji močno prevladuje vlaganje
gojenega krapa in šarenke. Vlaganja se v zadnjem desetletju niso zmanjšala, a v prihodnosti je predvideno
postopno prenehanje dopolnilnega vlaganja tujerodnih vrst vsaj na naravovarstveno pomembnih območjih (M.
Bertok, ustna informacija).
Med vzdrževalnimi vlaganji je še vedno veliko vlaganj potočne postrvi. Količina vloženih potočnih postrvi se je
med letoma 2001–2010 bistveno povečala, verjetno kot odziv na upadanje populacij postrvi v vodotokih. Ker se
je vlagal atlantski tip postrvi, je v Sloveniji ostalo le malo vodotokov z gensko čistimi donavskimi postrvmi
(Bogataj, 2010). Zdaj se uvaja večji nadzor nad izvorom rib za poribljavanje. Leta 2010 je bil sprejet Pravilnik o
podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje (Uradni list RS, št. 61/2010), ki je
stopil v veljavo 1. januarja 2012. V načrtu ribiškega upravljanja je predvideno, da se poribljavanja izvajajo le z
ribami, ki prihajajo iz ribogojnic s takim dovoljenjem. Do konca januarja 2012 dovoljenja še ni pridobila nobena
ribogojnica.
Tudi področje gojenja rib v ribnikih je na novo urejeno s podzakonskim aktom. Leta 2007 je bil sprejet
Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/2007), ki določa, da se lahko v komercialni ribnik vlaga
le ribe, ki so vzrejene v ribogojnici in so: vrste rib, ki so lokalno prisotne ter vrste rib, za katere ni treba
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pridobiti dovoljenja za gojitev, ker ne ogrožajo domorodnih vrst rib in ekološkega potenciala, v skladu s
predpisi o ohranjanju narave. Slovenija je s tem izpolnila tudi določila Uredbe Sveta (ES) o uporabi tujih in
lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu (Uredba ES št. 708/2007).
Za področje morskega ribolova je Vlada RS leta 2008 sprejela Načrt upravljanja ribištva v vodah (NUR) Načrt se
nanaša izključno na morski gospodarski ribolov v teritorialnem morju Republike Slovenije in nima vpliva na
ribiška plovila drugih držav članic. V prihodnjih letih pa lahko na tem področju pričakujemo nadaljnji razvoj.
Leta 2008 je bila sprejeta Okvirna direktiva o morski strategiji (Direktiva 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja). Direktiva ima podobno
zasnovo kot Vodna direktiva in določa, da morajo države članice pripraviti nacionalne morske strategije. V
Sloveniji je priprava Načrta upravljanja z morskim okoljem stekla leta 2010. Z načrtom bodo določeni ukrepi za
dosego dobrega okoljskega stanja morja do leta 2020.
Tabela 15: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju ribištva.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• oblikovanje kazalnika ni
smiselno

♦♦♦♦

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

• število/količina stranskega ulova

♦♦♦♦

• količina vnesenih rib za
vzdrževalna in dopolnilna
vlaganja (glej celo poročilo −
Graf 8 in Graf 9)
• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

• št. ribogojnic z dovoljenjem

♦♦♦

• št. komercialnih ribnikov z
dovoljenjem

♦♦♦♦

3.4 RIBIŠTVO
→

Vzpostavitev upravljanja sladkovodnih ribjih
populacij na podlagi strokovno in pregledno
določenih velikosti populacij rib, ob upoštevanju
ekoloških procesov v vodnih ekosistemih, naravne
nosilne kapacitete okolja in naravovarstvenih
smernic, tako da se ohranjanja BR.

→

Zagotovitev trajnostne rabe biotskih virov, ki so
predmet morskega ribolova in nabiralništva
morskih organizmov, in ohranjene BR v morskih in
obalnih habitatnih tipih.

3.4.a Pripravljanje ribiško‐gojitvenih načrtov na
podlagi upoštevanja številčnosti in vrstne
sestave ribjih populacij v okviru mednarodno
uveljavljenih metodologij.
3.4.b Izvajanje in promocija projektov ohranjanja
biotske raznovrstnosti s športnim ribolovom,
prijaznim do ogroženih vrst.
3.4.c Trajnostna raba vrst, ki so predmet morskega
ribolova in nabiralništva morskih organizmov,
ob hkratnem zmanjševanju stranskega ulova ter
negativnih vplivov ribolova na bentoške,
pelagične in druge skupnosti prostoživečih
živali in rastlin.
3.4.d Postopno prenehanje vlaganja vseh vrst rib v
odprte vode na ekološko pomembnih območjih
in še večje upoštevanje lokalnega genskega
izvora pri vlaganju domorodnih vrst rib.
3.4.e Izvajanje ribolova na način, ki ne spremeni
naravne starostne strukture živalskih populacij,
in prenehanje izlavljanja domorodnih vrst rib z
elektrolovom.
3.4.f Primerno fizično zavarovanje komercialnih
ribogojnic in ločitev od naravnih vodotokov,
tudi za preprečevanje pobega rib in organskega
onesnaževanja.
3.4.g V komercialnih ribogojnicah spodbujanje
gojenja domorodnih vrst rib.

♦♦♦♦
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3.5 UPRAVLJANJE Z VODAMI
V zadnjih letih so v zvezi z izvajanjem Vodne direktive (Direktiva št. 2000/60/ES) potekale številne aktivnosti.
Skladno z direktivno je morala Slovenija pripraviti tudi načrt upravljanja voda (NUV) za vodni območji Donave
in Jadranskega morja. Ta je bil sicer z nekaj zamude sprejet julija 2011 (Uradni list RS, št. 61/2011). V času
priprave NUV se je sodelovanje naravovarstvene in vodarske stroke okrepilo. Usklajeno sodelovanje
pripravljavcev akta in ZRSVN pa je omogočilo ustrezno vključitev naravovarstvenih smernic v NUV (Juran,
Kaligarič, Naglič, & Vrček, 2009).
Na sistemski ravni je ohranjanje biotske raznovrstnosti pri upravljanju z vodami razmeroma dobro urejeno.
Konkretna določila v zvezi z ohranjanjem narave so vključena v Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih
državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/2006), Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/2004, spremembe in dopolnitve št. 17/2008) ter v Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni
list RS, št. 61/2006). ZRSVN ali ZZRS lahko v mnenjih, ki jih izdajata v postopkih izdaje vodnega soglasja ali
dovoljenja za poseg v naravo, predlagata posebne pogoje za izvajanje del. Na varovanih območjih je potrebno
za nekatere posege v vodni prostor skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/2004, spremembe in dopolnitve št. 53/2006,
38/2010, 3/2011) v ali ob notranjih conah določenih kvalifikacijskih vrst pridobiti dovoljenje za poseg v naravo.
V praksi pa je na tem področju še veliko težav, saj se zakonodaja pogosto ne upošteva, čeprav bi bilo v
sodelovanju med institucijami možno najti rešitve za sonaravne ureditve. Vodnogospodarska dela se pogosto
izvajajo v neprimernem obdobju (npr. v gnezditveni sezoni) ali pa na način, ki ne omogoča ohranitve habitatov
(npr. betoniranje, kamnometi, uničevanje peščenih nasipov, odstranitev vegetacije). Takšni posegi imajo velike
negativne vplive na zavarovane vrste in njihove habitate (Juran, 2011a). Kljub temu imamo v zadnjih letih tudi
nekaj primerov dobre prakse, kjer so bili vodnogospodarski posegi uspešno prilagojeni varstvu vrst (Kovačič,
2010).
Slabo je tudi stanje na področju zagotavljanja selitvenih poti vodnih živali. Šele od leta 2006 je z Zakonom o
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) določeno, da mora investitor zagotoviti ustrezen ribji
prehod prek vsakega v vodi zgrajenega objekta, ki bi lahko oviral gor‐ in dolvodno migracijo rib.
Funkcionalnost mora zagotavljati lastnik oziroma najemnik objekta. Na starejših objektih je zgrajenih zelo
malo prehodov, pa še ti so večinoma slabo ali pa sploh ne delujejo. Prehodov ni na hidroelektrarnah (HE) na
reki Soči, na reki Savi so od šestih velikih HE prehodi zgrajeni le pri eni, pri drugi HE pa je funkcionalno
umetno drstišče. Na reki Dravi so bili ribji prehodi zgrajeni le pri HE Fala, Dravograd, Vuzenica in Mariborski
otok, vendar so bili zaradi različnih razlogov porušeni ali opuščeni. Večina malih hidroelektrarn ribjih
prehodov nima (Kolman, Mikoš, & Povž, 2010). NUV predvideva do leta 2015 izgradnjo prehodov za vodne
organizme ali zagotovitev premeščanja rib na sedmih močno preoblikovanih vodnih telesih (DUDDS9, MOP,
2011). NUV pa ne vključuje ukrepov za reševanje problematike na vodotokih z malimi HE. Vendar pa Zakon o
sladkovodnem ribištvu omogoča, da se pri pregradnih objektih, ki nimajo ribje steze, zahteva postavitev ribje
steze kot pogoj za podaljšanje vodnega dovoljenja oz. koncesijske pogodbe (Naglič & Juran, 2008).
Ponekod se pojavljajo tudi pritiski zaradi odvzema naplavin, med katere sodi tudi prod. Ohranjanje strukture
naplavin, ki je eden od pomembnejših abiotskih faktorjev, neposredno vpliva na vodne življenjske združbe, tudi
na ribe in njihova drstišča (Ivanc & Bertok, 2010). To področje ureja Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002
ter spremembe in dopolnitve 57/2008), ki določa, da je odvzemanje naplavin dovoljeno le v obsegu in na način,
ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali
ne pospešuje škodljivega delovanja voda, na podlagi podrobnejšega načrta iz 60. člena tega zakona. V NUV sta
predvidena sprejem novega predpisa o načinu odvzemanja naplavin ter vzpostavitev monitoringa
prodonosnosti.
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SOBR je vključevala tudi usmeritev v zvezi z reaktivacijo potencialnih in vzpostavitvijo novih retencijskih
površin, vendar ocenjujemo, da je bila uresničena le v manjši meri. Postopke umeščanja in izgradnje suhih in
mokrih zadrževalnikov za zdaj še vodi država, vendar so procesi sprejemanja državnih prostorskih načrtov zelo
dolgotrajni in jih pogosto spremlja nasprotovanje javnosti. Stanje se je do določene mere še poslabšalo, saj so se
pritiski pozidave poplavnih območij izrazito povečali. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je na poplavno
ogroženih območjih živelo dvajset odstotkov prebivalcev, leta 2007 pa že tretjina (Mekina, 2007). V prihodnjih
letih lahko na tem področju pričakujemo izboljšanje, saj je Slovenija že implementirala evropsko Direktivo o
oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti – t.i. Poplavno direktivo (Direktiva 2007/60/ES), ki državam
članicam EU nalaga določene programsko‐načrtovalske naloge. Leta 2008 je bila sprejeta Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008).
Več aktivnosti je bilo v zadnjem desetletju na področju zagotavljanja ekološko sprejemljivega pretoka, a je
sistemsko urejanja področja potekalo zelo počasi. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002 ter spremembe in
dopolnitve 57/2008) določa ekološko sprejemljiv pretok kot »količino vode, ki ob dovoljeni rabi ali dovoljenem
onesnaževanju ne poslabšuje ekološkega stanja površinskih voda ali ne preprečuje njegovega izboljšanja«. Šele
leta 2009 je bila sprejeta Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko
sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/2009). Po uredbi morajo lastniki malih hidroelektrarn najkasneje
do decembra 2014 zagotoviti stalno spremljanje in merjenje pretoka, podatke pa hraniti šest let. Prosilci za
koncesijo ali podaljšanje obstoječe koncesije morajo predložiti hidrološka izhodišča z ustrezno obrazložitvijo,
ekološko sprejemljiv pretok pa določi Inštitut za vode (Šubic, 2011). Zdaj je marsikje v Sloveniji raba voda
prekomerna in ekološko sprejemljiv pretok ni zagotovljen, prav tako nad rabo vode iz vodotokov tudi ni
ustreznega nadzora (Gulič, Štruc, Danev, & Smajić Hodžić, 2011; Naglič & Juran, 2008).
Nekaj zamud je tudi na področju vodenja evidenc o vodni infrastrukturi. Leta 2005 je bil sprejet Pravilnik o
določitvi vodne infrastrukture, leta 2006 pa še Seznam obstoječe vodne infrastrukture (Uradni list RS, št.
63/2006, dopolnitev 96/2006). Vodni kataster je že vzpostavljen, nista pa še sprejeta podzakonska akta Zakona
o vodah: Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk podatkov za upravljanje z vodami ter Pravilnik o
vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov Vodnega katastra (ukrep DDU18.5, MOP, 2011c).
Tabela 16: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju upravljanja z vodami.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• uporaba kazalnika ni smiselna

♦♦♦

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦

3.5 UPRAVLJANJE Z VODAMI
→

Urejanje in varovanje voda na način, ki ohranja
biotsko raznovrstnost, ter zagotovitev
trajnostne rabe voda.

→

Celovito upravljanje voda, ki upošteva njihovo
dinamiko in naravne procese ter medsebojno
povezanost in soodvisnost pripadajočih
habitatnih tipov.

3.5.a Vključevanje ciljev ohranjanja biotske
raznovrstnosti v vse vidike upravljanja z
vodami.
3.5.b Zagotavljanje do narave prijaznega urejanja
vodotokov ob njihovem upoštevanju kot
celovitih sistemov in na način, ki zagotavlja
ohranjanje ali vzpostavitev naravne dinamike
voda. S tem sta povezani ohranitev in
vzpostavitev obrežnega pasu in poplavnega
prostora, ki so življenjski prostor ali del
življenjskega prostora rastlinskih in živalskih
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vrst, zlasti ogroženih.
3.5.c Ohranjanje oziroma kjer je mogoče, vnovično
vzpostavljanje zvezne povezave voda za
zagotavljanje vodnih selitvenih poti živali.
3.5.d Izvajanje posegov v času, ki se ne ujema z
najbolj občutljivimi obdobji razmnoževanja
živali in rastlin.
3.5.e Vzdrževanje voda in vodnogospodarske
infrastrukture ‐ vključno s čiščenjem naplavin
in odstranjevanjem rastlinja ‐ na način, ki ne
zmanjšuje biotske raznovrstnosti.
3.5.f Odvzemanje proda v količinah in na način, ki
ne zmanjšuje biotske raznovrstnosti.
3.5.g Zagotovitev ciljev upravljanja z vodami
predvsem z reaktivacijo potencialnih in
vzpostavitvijo novih retencijskih površin.
3.5.h Na ekološko pomembnih območjih
zagotavljanje zadostnih količin oziroma pretoka
vode za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
posebno v kritičnih obdobjih.
3.5.i Zagotavljanje poenotenega upravljanja z
vodnogospodarskimi objekti.
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• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika
• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika
• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika
• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦♦

♦♦♦
♦♦

♦♦♦

3.6 INDUSTRIJA IN ENERGETIKA
V SOBR področje podnebnih sprememb še ni bilo posebej izpostavljeno, saj v času priprave strategije njihov
vpliv na biotsko raznovrstnost še ni bil dobro prepoznan. Strategija pa je že vključevala nekatere usmeritve v
zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov. Leta 2003 je Vlada Republike Slovenije sprejela, v letih 2004,
2006 in 2009 pa posodobila in dopolnila Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta
2012 (OP TGP‐1). Ta program se bo izvajal do konca leta 2012, ko se izteče veljavnost Kjotskega protokola. OP
TGP‐1 opredeljuje ukrepe, potrebne za izpolnitev obveznosti, ki jo je Republika Slovenija prevzela s podpisom
in ratifikacijo Kjotskega protokola, s katerim se je zavezala, da bo do leta 2012 zmanjšala izpuste TGP za 8 %.
Do leta 2009 so se izpusti glede na izhodiščno leto 1986 zmanjšali le za 4,6 %. V zadnjih dveh desetletjih so se
najbolj povečali izpusti TGP zaradi prometa, ki so leta 2009 znašali kar 82,4 % skupnega deleža TGP (Česen,
2009c). Izpusti TGP iz prometa so se v Sloveniji do leta 2007 povečali za 165 % glede na leto 1986 (iz cestnega
prometa za 174 %). Vir velike večine TGP v prometu je cestni promet, ki prispeva 99,2 % vseh izpustov (Česen,
2009d).
SOBR sicer ne omenja prilagajanja na podnebne spremembe, saj se ob pripravi strategije tem ukrepom še ni
posvečalo pozornosti. Celovita nacionalna politika prilagajanja podnebnim spremembam je še v pripravi. Leta
2008 je bila sprejeta Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam
(MKGP, 2008), leta 2010 pa še izvedbeni akcijski načrt. Oba dokumenta sta precej ozko osredotočena na
področji kmetijstva in gozdarstva in ne vključujeta ukrepov za blaženje vplivov podnebnih sprememb na
delovanje ekosistemov in biotsko raznovrstnost. Področje bosta celovito uredila Zakon o podnebnih
spremembah in Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 (SVPS, 2011b), katerih
pripravo je vodila Služba vlade RS za podnebne spremembe, od leta 2012 pa ministrstvo, pristojno za okolje.
Ocenjujemo, da v osnutku strategije področje biotske raznovrstnosti še ni ustrezno zajeto, saj se vsi ukrepi
nanašajo le na gozdna območja.
V zvezi s tehnološkim razvojem industrije imamo za oceno uresničevanja SOBR na voljo le podatke o
investicijah in tekočih izdatkih za varstvo okolja, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije. V letu 2008 je
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delež investicij za varovanje biotske raznovrstnosti in krajine znašal 3,5 % vseh investicij (nekaj več kot 12
milijonov evrov), v letu 2009 pa se je bistveno zmanjšal in obsegal le še 1,2 % vseh investicij (nekaj več kot 4
milijone evrov) (SURS, 2011b). K ohranjanju biotske raznovrstnosti sicer posredno prispevajo tudi nekatere
druge investicije, predvsem v upravljanje odpadnih voda ter varstvo površinskih voda. Pozitivne spremembe
kaže povečevanje števila podjetij, ki so registrirana po okoljskem standardu ISO 14001 ali pa so pridobile
okoljske marjetice (Ecolabel Flower). Po številu podeljenih standardov ISO 14001 ter okoljskih marjetic sodi
Slovenija v evropskem merilu nad povprečje EU‐27, zaostaja pa pri številu podjetij, vključenih v shemo EMAS
(ECO – Management and Audit Scheme) (N. Kovač, Plantan, & Matoz Ravnik, 2011).

Tabela 17: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju industrije in energetike.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Skupna energetska
intenzivnost (EN11)
• KOS Proizvodnja električne
energije iz obnovljivih virov
energije (EN19)
• KOS: Obnovljivi viri energije
(EN18)
• KOS: Izpusti toplogrednih
plinov kaže (PS03)
• KOS: Izpusti toplogrednih
plinov energetskega izvora
(EN01)
• KOS: Izpusti toplogrednih
plinov iz prometa (PR09)
• KOS: Uvajanje sistemov za
ravnanje z okoljem (IP01)

♦♦

• KOS: Pokrovnost in raba
zemljišč (TP01)

♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

3.6 INDUSTRIJA IN ENERGETIKA
→

Zagotovitev konkurenčnosti industrije s
trajnostnim razvojem, ki ohranja tudi biotske
raznovrstnosti.

→

Zagotovitev dolgoročno zanesljive in zadostne
energetske oskrbe, ki je sprejemljiva za okolje in
ohranja biotske raznovrstnosti, ter učinkovite
rabe energije.

3.6.a Učinkovitejša raba energije, izraba naravnih
virov in upoštevanje trendov energetske
intenzivnosti pri oskrbi z energijo.

3.6.b Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

3.6.c Spodbujanje vlaganj v uvajanje čistih
industrijskih tehnologij in zmanjševanje emisij
škodljivih snovi.
3.6.d Širjenje industrijskih dejavnosti na območja,
kjer je urejena ustrezna infrastruktura in
zagotovljena možnost preprečevanja okoljskih
katastrof, in kjer ni ogrožanja biotske
raznovrstnosti.
3.6.e Izogibanje gradnji novih energetskih objektov
na ekološko pomembnih območjih oziroma
območjih, ki so del ekološkega omrežja.

♦♦

♦♦♦

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

49

3.7 PROMET
V Sloveniji je bilo do leta 1995 zgrajenih 139,3 km štiripasovnih in hitrih cest ter 59,1 km dvopasovnih avtocest.
Po sprejemu Resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ReNIPA) (Uradni list
RS, št. 50/2004) pa se je gradnja cest pospešila. Tako je bilo do junija 2010 zgrajenih in prometu predanih še
dodatnih 528 km avtocest in hitrih cest. Čeprav je to bistveno izboljšalo mobilnost prebivalcev in varnost na
cestah, pa z vidika varstva narave avtoceste in hitre ceste pomenijo bistven pritisk na okolje. Promet na biotsko
raznovrstnost vpliva z degradacijo in fragmentacijo habitatov, povečevanjem smrtnosti živali na selitvenih
poteh ter posredno tudi z onesnaževanjem.
Za zmanjševanje neposrednih vplivov prometa na habitate in vrste, je uveljavljenih več mehanizmov. Na
splošni ravni so nekatere usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti krajine vključene v Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004). Z vidika umeščanja prometnic sta pomembni
predvsem naslednji usmeritvi:


Na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) se biotsko raznovrstnost, predvsem habitate
rastlinskih in živalskih vrst, ki so posebnega pomena za Evropsko skupnost, ohranja z rabo prostora, ki
omogoča vzpostavitev ali vzdrževanje ugodnega stanja teh vrst.



Na območjih z naravnimi kakovostmi je treba preudarno načrtovati posege ter zagotoviti nemoteno
odvijanje naravnih procesov in preprečiti fragmentacijo naravnih ekosistemov ter izgubo vitalnih delov
naravovarstveno pomembnih habitatov. Spreminjanju obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov
se je treba načelno izogibati. Kadar pa to ni mogoče, je treba zagotoviti ustrezno nadomestitev teh
površin. Prostoživečim živalim je treba zagotoviti optimalno in nemoteno prehajanje preko trajnih
antropogeno pogojenih ovir v prostoru.

V praksi je za državne prostorske načrte za gradnjo prometnic uveden postopek celovite presoje vplivov na
okolje, v katerem se plan in morebitne alternative preuči tudi z vidika vplivov na naravo. Pri tem so za
zmanjšanje vplivov pogosto predlagani različni omilitveni ukrepi (prehodi ali nadhodi za živali, varovalne
ograje, nadomestni habitati). Čeprav so ti ukrepi zapisani tudi v uredbah o državnih prostorskih načrtih, se v
praksi omilitveni ukrepi pogosto ne izvajajo strokovno pravilno, pri vzpostavljanju nadomestnih habitatov pa
prihaja do zamud zaradi nejasnih pristojnosti (Veenvliet & Kus Veenvliet, 2007; Kaligarič, 2010; Kolarič, 2010;
Poboljšaj, 2011). Zato je bil med MOP, Ministrstvom za promet, DARS d.d., SKZG in ZRSVN sklenjen sporazum,
ki bolje določa pristojnosti in dolžnosti posameznih organizacij pri vzpostavljanju nadomestnih habitatov. V
prihodnjih letih lahko tako pričakujemo izboljšanje prakse na tem področju, pri čemer bo potrebno določiti
tudi dolžnosti v zvezi s financiranjem ohranjanja vzpostavljenih nadomestnih habitatov (Kaligarič, 2010).
Usmeritve SOBR, ki se nanašajo na zmanjšanje onesnaževanja, večinoma niso bile uresničene. Neuspešna je
bila preusmeritev prometa na železnice, saj se je v zadnjih desetletjih vlagalo predvsem v cestno infrastrukturo,
zelo malo pa v železniško infrastrukturo. Za preusmeritev tranzita na železnice tako nimamo tehničnih in
organizacijskih možnosti (Plevnik & Kozina, 2009a). V Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije
(RePPRS) (Intermodalnost: čas za sinergijo) (Uradni list RS, št. 58/2006) je vključen tudi cilj prenosa blaga v
tranzitu na železnico, vendar so ukrepi za področje tovornega prometa zelo splošni in ne vsebujejo količinsko
opredeljenih kazalnikov. Poleg resolucije so investicije opredeljene tudi v Operativnem programu razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (SVRL, 2007). Kot je ugotovilo Računsko sodišče,
ustrezno načrtovanje vlaganj v železniško infrastrukturo ovira nejasnost pristojnosti za izvajanje nalog in
aktivnosti. Naloge niso podrobno določene, so razpršene med več organi in niso sistematično usklajene.
Ministrstvo tudi ni pripravilo enovitega predloga dolgoročnega razvojnega programa javne železniške
infrastrukture, cilji zapisani v obstoječih dokumentih pa niso merljivi (Računsko sodišče, 2010).
Neuspešni smo tudi pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje cestnega prometa. V zadnjem desetletju je število
potnikov v medkrajevnem avtobusnem prometu upadlo za 63 %, na mestnih avtobusih pa za 43 %. Po oceni
Direkcije RS za ceste se število potniških kilometrov povečuje in je leta 2009 znašalo 6 % več kot leta 2007 in
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kar 39 % več kot leta 1997 (DRSC, 2010). Še posebej po vstopu Slovenije v EU se je močno povečal cestni tovorni
promet; v obdobju 2004–2007 se je povečal kar za 52 % (Plevnik & Kozina, 2009a). Narasel je tudi tovorni
tranzit skozi Slovenijo, saj se je število prehodov tovornih vozil čez mejne prehode z Madžarsko v enakem
obdobju povečalo kar za 112 % (Policija, 2009). Pokazatelj povečevanja cestnega prometa je tudi ocena Direkcije
RS za ceste, da je bila na slovenskih državnih cestah med letoma 2001 in 2007 rast prometa z lahkimi in
srednjimi tovornjaki okoli 37 %, s težkimi tovornjaki in prikoličarji pa kar okoli 133 % (DRSC, 2009). S temi
trendi se seveda povečuje tudi okoljska škoda zaradi prometa. Primerjava eksternih stroškov cestnega in
železniškega prometa je pokazala, da so ti stroški (upoštevani so bili izpusti onesnaževal, prometne nesreče,
hrup, zastoji, podnebne spremembe, negativni učinki v pokrajini) za cestni promet kar 5‐krat večji kot za
železniški (Matajič idr., 2010).
V zadnjem desetletju smo s tehničnimi izboljšavami vozil in goriv uspešno zmanjšali izpuste glavnih
onesnaževal zraka (Česen, 2009f; Polanec & Bizjak, 2009). Kljub temu pa so se zaradi neuspešnosti pri
zmanjševanju cestnega prometa izpusti toplogrednih plinov (TGP) iz prometa v Sloveniji do leta 2007 glede na
leto 1986 povečali za 165 %. Vir velike večine TGP je prav cestni promet, ki prispeva 99,2 % vseh izpustov iz
prometa (Česen, 2009d). Podobno je pri vplivih prometa na kakovost zraka. Zaradi tehnoloških rešitev in
ostrejših emisijskih standardov promet sicer manj onesnažuje zrak, vendar pa se število vozil povečuje tako
hitro, da se te izboljšave izničijo (Plevnik, 2007). Kakovost zraka povsod ne dosega standardov, ki jih
predpisuje zakonodaja, predvsem ob najbolj obremenjenih cestah letne mejne vrednosti presegajo
koncentracije NO2 in delcev. Tudi koncentracije O3 povsod po Sloveniji občasno presegajo opozorilne
vrednosti (Plevnik, 2010).
V prid zmanjševanju onesnaževanja zaradi prometa je tudi hiter tehnološki razvoj baterijskih vozil. V letu 2011
so bila tudi na slovenskem trgu predstavljena prva baterijska električna vozila. Država je uvedla tudi finančne
spodbude, tako je leta 2011 Eko sklad prvič razpisal nepovratne finančne spodbude za baterijska električna
vozila (Uradni list RS, št. 79/2011).
V prometu zaradi izrabljenih vozil nastajajo tudi velike količine odpadkov. Število novo registriranih motornih
vozil se še vedno povečuje, s tem pa narašča tudi število izrabljenih vozil. Sistem razgradnje vozil je
vzpostavljen od maja 2004 vendar je vanj še vedno zajetih manj izrabljenih motornih vozil od pričakovanih. Od
maja 2004 do konca leta 2010 je bilo v centrih za obdelavo osušenih in razstavljenih nekaj več kot 41.000 ton
izrabljenih motornih vozil. Izračunani deleži stopnje ponovne uporabe in recikliranja ter ponovne uporabe in
predelave za leto 2008 znašajo za ponovno uporabo in recikliranje 87,64 % in za ponovno uporabo in predelavo
89,67 %. Ciljni stopnji ponovne uporabe in recikliranja (80 %) ter ponovne uporabe in predelave (85 %) sta
doseženi. (Tomše, 2011).

Tabela 18: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju prometa.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• KOS: Vlaganja v prometno
infrastrukturo (PR03)
• KOS: Obseg in sestava tovornega
prometa (PR02)
• KOS: Obseg in sestava
potniškega prometa (PR01)
• KOS: Izpusti toplogrednih
plinov iz prometa (PR09)

♦

3.7 PROMET
→

Zagotovitev mobilnosti ljudi in tovora, ki
ohranja BR.

3.7.a Preusmerjanje prometa na okoljsko
sprejemljivejše in ne dovolj izkoriščene
zmogljivosti (npr. železniški promet).
3.7.b Obvladovanje onesnaženja zaradi prometa z
izogibanjem nepotrebnemu ali odvečnemu
prometu ter vzpostavljanjem strukturnega
razvoja v industriji in urbanizmu, ki bo
transportno manj intenziven.

♦♦
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3.7.c Tehnična optimizacija vozil in goriv z
namenom zmanjševati emisije in porabo
energije, razvijati nove pogonske načine in
povečati zbiranje in recikliranje odsluženih
vozil.

3.7.d Vključevanje načel ohranjanja biotske
raznovrstnosti v prometno politiko in razvoj
infrastrukture, kar pomeni tudi izogibanje
območjem visoke naravovarstvene vrednosti,
kolikor je le mogoče.
3.7.e Preprečevanje ali omejevanje negativnih vplivov
gradnje infrastrukture in infrastrukturnih
dejavnosti na krajine in ekosisteme, ter boljše
izkoriščanje obstoječe infrastrukture.
3.7.f Ustavljanje drobljenja ekosistemov zaradi
gradnje novih infrastrukturnih objektov in
zagotavljanje ustreznih prehodov za živalske
vrste.
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• KOS: Izpusti onesnaževal zraka
iz prometa (PR08)
• KOS: Kakovost goriv (PR17)
• KOS: Vplivi prometa na
kakovost zraka v mestih (PR07)
• KOS: Izrabljena motorna vozila
(OD16)
• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦

• število ekoduktov na km
avtoceste (glej usmeritev
Napaka! Vira sklicevanja ni
bilo mogoče najti..)

♦♦

♦♦♦

3.8 TURIZEM
Slovenija je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) določila trajnostni razvoj kot
temeljno usmeritev slovenskega turizma. Leta 2007 je bil sprejet Razvojni načrt in usmeritve slovenskega
turizma 2007–2011 (RNUST) (MG, 2006). V tem programskem dokumentu je trajnostni razvoj sicer opredeljen
kot ključna paradigma slovenskega turističnega razvoja, ki pa ostaja na deklarativni ravni, saj se ne odraža v
konkretnih politikah in aktivnostih načrta (R. Turk idr., 2011). V RNUST (MG, 2006) so bili za uresničevanje
politike trajnostnega in regionalnega razvoja turizma določeni trije ukrepi:


Razvoj indikatorjev trajnostnega turizma: priprava podlag za razvoj in spremljanje trajnostnega razvoja
turizma.



Prostorska ureditev razvoja turizma: zagotovitev ugodnih prostorskih pogojev za razvoj turizma v
skladu z načeli trajnostnega razvoja.
Ureditev pogojev za razvoj turizma na varovanih območjih: zagotovitev ugodnih pogojev za razvoj
turizma na varovanih območjih (poudarek na območjih “Nature 2000”).



Nosilec za izvedbo teh ukrepov je bil MOP, ki je v ta namen ustanovil delovno skupino. Do konca leta 2011
navedeni ukrepi niso bili izvedeni (K. Groznik Zeiler, ustna informacija).
V letu 2011 se je že začela priprava strategije razvoja turizma za obdobje 2012–2016. V osnutku, ki je bil objavljen
januarja 2012, je trajnostni razvoj še bolj poudarjen. Neokrnjena narava je izpostavljena kot ključna
konkurenčna prednost Slovenije, iz katere izhajajo temeljna področja turistične ponudbe Slovenije. Čeprav
aktivnosti pretekle strategije niso bile izvedene, v osnutek nove niso vključene. V osnutku strategije pogrešamo
večji poudarek usklajevanju razvoja turizma s cilji varstva narave, pri čemer bi bilo nujno razvoj turistične
infrastrukture usmerjati ob zavarovana območja (še posebej v manjših krajinskih parkih) ali v njihove robne
dele.
V leta 2008 izdelani analizi učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij je bila opravljena tudi analiza
pritiskov in groženj na zavarovana območja. V večini upravljanih zavarovanih območij je bil turizem
prepoznan kot dejavnost z bistvenimi vplivi na naravo. Zato je bilo ob zaključku analize predlagano, da
upravljavci pripravijo za svoja območja vizije razvoja turizma, jasno opredelijo zaželene oblike turizma in jih
tudi prostorsko umestijo (Kus Veenvliet & Sovinc, 2009). Podrobna strategija razvoja turizma je bila do zdaj

52

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

pripravljena za območje Krajinskega parka Ljubljansko barje (Novak, 2009). Upravljavci zavarovanih območij
vključujejo usmeritve za turizem v načrte upravljanja.
Področje naravoslovnega turističnega vodenja je slabo urejeno. Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, b) lahko dejavnost turističnega vodnika opravljajo le osebe, ki opravijo
preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju
z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, ministrom, pristojnim za kulturo in ministrom,
pristojnim za turizem. Občine lahko na določenem turističnem območju predpišejo program turističnega
vodenja na turističnem območju, ki obsega specifična znanja. Ugotavljamo, da program usposabljanja za
nacionalno licenco (GZS Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2011) ne zajema skoraj nobenih vsebin v zvezi
z ohranjanjem narave, podobno je tudi pri večini programov, ki jih pripravljajo občine. Kljub temu pa najdemo
v zadnjih letih tudi nekaj primerov dobre prakse, kjer je bilo povezovanju turizma in ohranjanja narave
posvečene več pozornosti (JZ Krajinski park Goričko, 2009; RRA Posavje, 2009; Langus, 2010; Trampuš, 2011b;
RRA NKR, 2011; Turizem Bohinj, 2011).
Tabela 19: Ocena uresničevanja ciljev in usmeritev strategije na področju turizma.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦

•

ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

•

ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

•

ni na voljo primernih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

3.8 TURIZEM
→

3.8.a

3.8.b

3.8.c

3.8.d

3.8.e

3.8.f

3.8.g

Oblikovanje bolj uravnotežene in trajnostno
usmerjene turistične ponudbe z vpletanjem
naravnih znamenitosti vanjo ter upoštevanjem
potenciala vse države in ogroženosti
posameznih znamenitosti.
S ponujanjem vrednot biotske raznovrstnosti
oblikovanje novih turističnih produktov in
storitev, ki povečujejo prihodek in število
delovnih mest v turizmu.
Zmanjšati obremenitev okolja, ki jo lahko
povzroča razvoj turizma, s spodbujanjem
okoljsko sprejemljivih dejavnosti, primernih za
lokalno (v geografskem pomenu) turistično
gospodarstvo.
Razvoj oziroma izgradnja zavarovanemu
območju primerne turistične in rekreacijske
infrastrukture, še posebno v in ob narodnih,
regijskih in krajinskih parkih, z namenom
usmerjati dostop javnosti do območij (tudi
rekreacijskih) v zavarovanih območjih.
Uvedba zoniranja v zavarovanih območjih za
usmerjanje dostopa javnosti z določitvijo več
kategorij območij: od predelov, kjer velja
prepoved obiska, do predelov, kjer je zaželeno
razvijati ustrezno turistično infrastrukturo.
Spodbujanje do okolja prijazne in
uravnotežene rasti turizma in do narave
prijaznih oblik tovrstne gospodarske rabe
prostora ob zmanjševanju pritiska na BR.
Prostorsko usmerjanje in časovno usklajevanje
dejavnosti za preprečevanje motenja in
uničevanja živali in rastlin.
Ozaveščanje turističnih delavcev in turistov o
pomenu biotske raznovrstnosti za kakovostno
turistično ponudbo (npr. tekmovanja za
naravovarstvene ali okoljevarstvene nagrade).
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Podporne dejavnosti ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostni
rabi

4.1 MEHANIZMI UKREPANJA ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
4.1.1

Zakonodajni in ekonomski mehanizmi

V zadnjem desetletju je bilo na področju varstva narave veliko zakonodajnih sprememb. Čeprav je bil Zakon o
ohranjanju narave sprejet že leta 1999, se je v naslednjih letih zakonodaja še dopolnjevala in spreminjala, saj je
morala Slovenija v času pristopanja Evropski uniji dopolniti tudi zakonodajo s področja ohranjanja narave.
Leta 1999 sprejeti Zakon o ohranjanju narave, ki je na novo opredelil ukrepe varstva narave, vključuje
neposredne in posredne ukrepe varstva narave. Neposredni ukrepi so: pogodbeno varstvo in skrbništvo2,
zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev, označitev v naravi, omejitev ravnanj, ki ogrožajo zavarovane
prosto živeče živalske vrste, omejitev ogledovanja in obiskovanja ter obveznost ugotovitve prisotnosti območja
z varstvenim statusom. Posredni ukrepi varstva narave so: naravovarstvene smernice, presoje sprejemljivosti
planov in posegov na naravo, dovoljenja za poseg v naravo, naravovarstveno soglasje, odprava škodljivih
posledic, omilitveni in izravnalni ukrepi (Berginc idr., 2006).
Leta 2009 izvedena analiza izvajanja ukrepov narave je pokazala, da je prenos sistemskih rešitev, ki jih ponuja
ZON, še vedno v začetni fazi (Danev & Šubic, 2009). Količinsko opredeljeni cilji, ki so bili v zvezi z ukrepi
varstva naravnih vrednot že določeni v NPVO (ReNPVO, 2006), so bili doseženi le v manjši meri. Do konca leta
2011 je ZRSVN podal deset predlogov pogodbenega varstva, vendar še noben ni bil uresničen. Nekaj pogodb za
prilagojeno rabo zemljišč je bilo sklenjenih v različnih projektih, vendar te marsikje po izteku projektov niso
bile obnovljene. ZRSVN je že leta 2007 pripravil predlog jam, katerih varstvo bi se uredilo s koncesijo ali
skrbništvom (ZRSVN, 2008b). V OPNatura (MOP, 2007) je bilo predvideno, da se sklene 33 pogodb o
skrbništvu jam, vendar do decembra 2011 še ni bila sklenjena nobena. Ta dokument je predvidel tudi sklenitev
60 pogodb o varstvu ali skrbništvu za druge naravne vrednote na območjih Natura 2000, vendar ni bila
sklenjena še nobena pogodba. Do konca leta 2009 je bilo uspešno realiziranih 18 predlogov za začasno
zavarovanje naravnih vrednot lokalnega pomena in 5 naravnih vrednot državnega pomena (Danev & Šubic,
2009) (npr. Mirtovški potok, nahajališče fosilnih vretenčarjev pri Kozini). Izvedene so bile tudi posamezne
aktivnosti za obnovitev naravnih vrednot, večje obnove so potekale na območjih Naravnega rezervata
Škocjanski zatok in reke Mure. Izmed vseh ukrepov se najpogosteje uporablja označitev v naravi, tako so ob
številnih naravnih vrednotah postavljene informativne table.
Ukrep omejitve ogledovanja in obiskovanja naravnih vrednot se zaenkrat uporablja za šest jam, ki so bile z
zadnjo spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004, spremembe
in dopolnitve 70/2006, 58/2009, 93/2010) opredeljene kot zaprte jame.
Poseben problem je neučinkovitost izvajanja zakonodaje. Zaradi splošnega nizkega družbenega spoštovanja
zakonodaje, šibkih inšpekcijskih in naravovarstveno‐nadzornih služb, so kršitve naravovarstvene zakonodaje
pogoste, ugotavljanje kršiteljev in kaznovanje pa neučinkovito. Bernikova in Slapnikova (2010) sta v analizi
inšpekcijskega nadzora na področju ohranjanja narave ugotovili, da je največ težav posledica neusklajenosti in
nepovezovanja zakonodaj različnih resorjev, premajhno število inšpektorjev in naravovarstvenih nadzornikov
ter tudi neracionalno izvajanje nadzora, kjer ima pristojnost več institucij, a ukrepanje ni učinkovito. V
podrobnejši analizi neposrednega nadzora v naravi (Kus Veenvliet, 2011) je bilo ugotovljeno, da je ta oblika
nadzora zagotovljena le na nekaterih zavarovanih območjih, na površini 7,7 % ozemlja Slovenije. To pomeni,

2

Pri pogodbenem varstvu se sklene pogodba o varstvu z lastnikom naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju. Pri
skrbništvu se sklene skrbniška pogodba s pravno ali fizično osebo, ki ni lastnik naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem
območju. Skrbnika se lahko izbere na javnem razpisu.
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da z nadzorom niso pokrita niti vsa zavarovana območja (12,6 % ozemlja Slovenije). Tudi na zavarovanih
območjih, kjer so nadzorne službe že vzpostavljene, so te, z izjemo treh območij, kadrovsko izredno šibke.
Tako na večini zavarovanih območij en nadzornik pokriva več kot 4000 ha površine. Neposredni nadzor v
gozdovih, ki ga je v letih 2006–2008 začel vzpostavljati Zavod za gozdove, se po letu 2009 ni več izvajal, saj za
te naloge ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev (Kus Veenvliet, 2011).

Tabela 20: Ocena uresničevanja ciljev na področju zakonodajnih in ekonomskih mehanizmov.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• število predlogov za posamezne
ukrepe varstva narave (glej celo
poročilo − Graf 12)
• za preostale izvedene aktivnosti
ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika
• število predlogov za posamezne
ukrepe varstva narave (glej celo
poročilo − Graf 12)
• za preostale izvedene aktivnosti
ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦

4 PODPORNE DEJAVNOSTI OHRANJANJU BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI IN TRAJNOSTNI RABI

4.1 MEHANIZMI UKREPANJA ZA OHRANJANJE BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI

4.1.1.

4.1.2

ZAKONODAJNI IN EKONOMSKI MEHANIZMI

→

Uveljavitev ukrepov za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki jih predvideva Zakon o
ohranjanju narave.

→

Uveljavitev ukrepov za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajnostno rabo njenih
sestavin, ki jih predvideva NPVO.

♦♦

Urejanje prostora

V Sloveniji je urejanje prostora v pristojnosti lokalnih skupnosti, kar ob veliki razdrobljenosti in neusklajevanju
potreb pogosto vodi v neracionalno rabo prostora. V zadnjem desetletju tako smo beležili velike pritiske po
širitvi nakupovalnih središč in industrijskih con, pogosto tudi na območja, velikega pomena za ohranjanje
biotske raznovrstnosti.
Leta 2004 je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov
na okolje (Direktiva št. 2001/42/ES), s čimer je bila v Sloveniji uveljavljena celovita presoja vplivov na okolje
(CPVO). Izvajanje CPVO je v marsičem spremenilo postopke priprave planov, programov, načrtov ter
prostorskih in drugih aktov, katerih izvedba lahko pomembno vpliva na okolje.
Prav tako je bil leta 2004 uveden tudi postopek presoje sprejemljivosti planov in posegov v naravo, ki se izvaja
na varovanih območjih (območja Natura 2000 in zavarovana območja). Ministrstvo za okolje in prostor v
postopku preverjanja planov, za katere je treba izvesti CPVO, določi plane, za katere je treba izvesti tudi
presojo sprejemljivosti. Presoja sprejemljivosti se izdela v ločenem poročilu, t. i. dodatku za varovana območja.
Praksa na področju presoj sprejemljivosti se je v zadnjih letih razmeroma dobro uveljavila in se pretežno izvaja
skladno s predpisi. Določene pomanjkljivosti na ravni presoj so še pri obravnavi kumulativnih vplivov in
alternativnih variant, na izvedbeni ravni planov se pojavljajo težave pri pomanjkljivem ali zakasnjenem
izvajanju omilitvenih ukrepov. Predvsem pri izvedbi nadomestnih habitatov se pojavljajo številne formalne
težave glede lastništva zemljišč in njihovega upravljanja, dolžnosti zagotavljanja in financiranja dolgoročnega
vzdrževanja ter dolgoročnega spremljanja stanja (Breznik, 2009; Poboljšaj, 2011).
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Zakonske podlage o vključevanju javnosti v postopek izdelave prostorskih načrtov so v različnih predpisih in
na sistemski ravni je to področje dobro urejeno. V praksi pa je v zadnjih letih pogosto prihajalo do težav pri
doseganju soglasja med javnostmi in pripravljavci načrtov. Težave so bile v veliki meri posledica poznega
vključevanja javnosti v postopke izdelave državnih prostorskih načrtov (Perovič & Šolar, 2011). Leta 2010 je bil
sprejet Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki podrobneje ureja vključevanje
javnosti, s posebno pozornostjo na vključevanje v zgodnejših fazah priprave načrtov. Ta zakon daje možnosti
za izboljšanje stanja na področju vključevanja javnosti, vendar pa bo treba pri tem upoštevati tudi načela
komunikacijskega delovanja, ki pa s samim zakonom niso predpisana. (Perovič, 2011)

Tabela 21: Ocena uresničevanja ciljev na področju urejanja prostora.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

4.1.2. UREJANJE PROSTORA

→

Ustrezna vključitev skrbi za ohranjanje biotske
raznovrstnosti v prostorske akte in v postopke
priprave prostorskih planskih in izvedbenih
aktov (npr. študije ranljivosti, celovite presoje
vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje),
še posebno na zavarovanih in mednarodno
pomembnih območjih.

→

Zagotovitev vključevanja javnosti v postopke
priprave in sprejemanja prostorskih aktov.

4.1.2.a

4.1.2.b

4.1.3

Dodelava zakonskih podlag za zagotovitev
kakovostne presoje vplivov, ki bo vključevala
presojo izgube biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti.
Izboljševanje vsebinske revizije prostorskih
aktov.

glej
4.1.2.a

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika
• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika

♦♦♦

♦♦♦

Regionalni razvoj

V zadnjem desetletju se je okrepila vloga zavarovanih območij kot nosilcev trajnostnega razvoja. Kot strokovna
podlaga je bil leta 2008 dokončan raziskovalni projekt, v katerem so bile opredeljene možnosti trajnostnih
oblik razvoja v različnih tipih varovanih območij (Plut idr., 2008). Različne razvojne priložnosti vidijo tudi
prebivalci zavarovanih območij. Prebivalci Krajinskega parka Goričko, kjer je bila opravljena podrobnejša
raziskava, vidijo priložnosti za razvoj območja predvsem v izletniškem turizmu (99 %), turizmu na kmetijah
(98 %), ekološkemu kmetijstvu (89 %), stacionarnem (86 %) in kulturnem turizmu (85 %), tradicionalni
domači obrti (81 %) ter proizvodnji in prodaji lokalnih izdelkov (79 %). (Gostinčar idr., 2009). Na zavarovanih
območjih se kažejo tudi priložnosti za uveljavitev dopolnilih dejavnosti na kmetiji. Upravljavci številnih
zavarovanih območij že izvajajo različne aktivnosti, s katerimi kmete spodbujajo k registraciji dopolnilnih
dejavnosti. Nekateri upravljavci so že registrirali tudi blagovne znamke. V Sloveniji je število kmetij z
dopolnilno dejavnostjo v zadnjih letih občutno naraslo: leta 2004 je bilo registriranih 2215 (Klemenčič, Lampič,
& Potočnik Slavič, 2008), leta 2008 4716 (Potočnik Slavič, 2010), leta 2010 pa 5697 (SURS, 2011).
V študiji Pluta in sodelavcev (2008) je bil med razvojnimi potenciali zavarovanih območij analiziran tudi
kulturni potencial. Ta združuje nepremično materialno kulturno dediščino, premično materialno kulturno
dediščino in kulturni potencial družbe (ali nesnovno kulturno dediščino). Avtorji poudarjajo, da je kulturna
dediščina, ki nudi priložnosti predvsem na področju turizma, na (za)varovanih območjih še dokaj slabo
preučena in vključena v ponudbo.
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Na zavarovanih območjih še vedno manjkajo kakovostno organizirane vodniške službe, čeprav bi lahko
vodenje tudi za lokalne prebivalce pomenilo sezonsko pomemben vir prihodkov. Leta 2007 je bil sicer kot
nacionalna poklicna kvalifikacija potrjen poklicni standard vodnik/vodnica na zavarovanih območjih, vendar
pa zanj do konca leta 2011 še ni bil pripravljen katalog znanj, za certificiranje poklica še ni nobenih izvajalcev,
zato tudi še ni bil podeljen noben certifikat (Urška Marentič, pisna informacija).
Usmeritev v tem sklopu se je nanašala tudi na krepitev ustanov, ki sodelujejo pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti in trajnostni rabi njenih sestavin. Zbrali smo podatke o številu zaposlenih na ključnih
institucijah – Sektorju za ohranjanje narave na MOP (od februarja 2012 v sklopu Ministrstva za kmetijstvo in
okolje), Sektorju za ohranjanje narave na ARSO in ZRSVN. Od leta 2003–2011 se skupno število zaposlenih v
sektorjih MOP in ARSO ni bistveno spremenilo. V letu 2004 je zaradi povečanja dela na evropskih politikah,
nekaj zaposlenih prešlo iz ARSO na MOP, skupno število zaposlenih se tako praktično ni spremenilo. Nekaj
več zaposlitev je bilo na MOP v letu 2008, ko je Slovenija predsedovala EU in so se prav v tistem letu odvijali
pomembni dogodki na področju biotske raznovrstnosti. ZRSVN je bil ustanovljen leta 1999, z delovanjem pa je
začel leta 2002. Število zaposlitev na ZRSVN se je od ustanovitve postopoma povečevalo; konec leta 2010 je bilo
81 zaposlenih. Skupno število zaposlenih v javnih zavodih, ki upravljajo z zavarovanimi območji, se je med
letoma 2006 in 2010 sicer povečalo, vendar predvsem na račun maloštevilnih novih zaposlitev v
novoustanovljenih javnih zavodih. Vendar pa so prav ti zavodi kadrovsko še vedno zelo šibki.
Tabela 22: Ocena uresničevanja ciljev na področju regionalnega razvoja.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• število podeljenih certifikatov za
poklicne kvalifikacije (iz registra
Nacionalnega informacijskega
središča)
• število zaposlenih na MOP,
ARSO, ZRSVN in pri
upravljavcih zavarovanih
območij (glej celo poročilo −
Graf 13, graf 14, Graf 15)
• KOS: Površine zemljišč z
ekološkim kmetovanjem (KM
08)
• število ukrepov kmetijske
politike, ki podpirajo ohranjanje
biotske raznovrstnosti (glej celo
poročilo – Tabela 4)
• površina zemljišč s ciljnimi
ukrepi OPNatura, ki podpirajo
ohranjanje kvalifikacijskih
habitatnih tipov in vrst na
območjih Natura 2000 (glej celo
poročilo − Graf 5)
• Slovenski indeks ptic kmetijske

♦♦♦

4.1.3. REGIONALNI RAZVOJ

4.1.3.a

4.1.3.b

→

Postavitev regionalnega razvoja na načelih
trajnostnega razvoja.

→

Spodbuditev razvoja dejavnosti, ki izkoriščajo
razvojne možnosti območij z ohranjeno biotsko
raznovrstnostjo tako, da raznovrstnosti ne
ogrožajo, in so umeščene v prostor tako, da jo
hkrati ohranjajo.
Usposabljanje domačega prebivalstva za vodenje
in izvajanje novih dejavnosti, ki jih omogoča in
prinaša zavarovano območje, še posebej narodni,
regijski ali krajinski park.
Okrepitev zmogljivosti ustreznih ustanov, ki
sodelujejo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti
in trajnostni rabi njenih sestavin.

4.1.3.c

Spodbujanje ekološkega kmetijstva in podpiranje
trženja ekoloških proizvodov iz parkov.

4.1.3.d

Izvajanje kmetijsko‐okoljskih programov, ki
pomagajo ohranjati pomembne habitate in
omogočajo rentabilnost kmetij z ekstenzivno
kmetijsko proizvodnjo.

♦♦♦

♦♦♦
♦♦
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4.1.3.e

Podpiranje takšne modernizacije in obnove
kmetijskih gospodarstev, ki prispeva k večji
sonaravnosti in nižjemu obremenjevanju okolja.

•

4.1.3.f

Spodbujanje ekonomske diverzifikacije in razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki temelji na
ohranjeni biotski raznovrstnosti.
Spodbujanje povezovanja kulturnih programov s
programi ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva kulturne dediščine.
Pravočasno ugotavljanje in preprečevanje
negativnih trendov, ki jih na doslej neposeljena
območja prinaša razvoj prometne infrastrukture.

•

4.1.3.g

4.1.3.h

•

•

krajine (glej celo poročilo –
Tabela 18)
delež ugotovljenih kršitev
navzkrižne skladnosti (glej celo
poročilo − Graf 19)
število kmetij z registrirano
dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji (SURS)
ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika
ni na voljo ustreznih kazalnikov
ali podatkov za oblikovanje
kazalnika
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♦♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

4.2 MONITORING
Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 96/2004) določa, da je monitoring ohranjenosti narave
del sistema monitoringa stanja okolja in se izvaja skladno z ZON in s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Naloge
spremljanja stanja ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot opravlja ZRSVN kot javno
službo.
Stanje na področju monitoringa se je sicer v zadnjih letih izboljšalo, a za nekatere skupine monitoringa še
vedno nimamo. Že leta 2004 je bila zaključena obsežna študija o Razvoju mednarodno primerljivih kazalcev
biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa teh kazalcev (Ferlin, 2004), vendar ti rezultati na
nacionalni ravni še niso bili uporabljeni (ARSO, 2010). Sedaj je monitoring, ki ga izvajajo različne strokovno
usposobljene inštitucije, vzpostavljen za ptice, netopirje, hrošče, metulje, rake in mehkužce. Monitoring je v
celoti usmerjen v spremljanje stanja evropsko pomembnih vrst. Spremljajo se predvsem vrste Dodatka II in IV
Direktive o habitatih ter Dodatka I Direktive o pticah. Skupno je v monitoring vključenih 51 od 115 vrst Dodatka
II (35,6 %) in 22 od 56 vrst, ki so le na Dodatku IV (ne pa tudi na Dodatku II) (39,3 %). Izmed monitoringov, ki
so predvideni v OPNatura, do konca leta 2011 še ni bil vzpostavljen monitoring negozdnih habitatnih tipov in
mahov, med živalskimi skupinami pa manjkajo predvsem monitoringi za plazilce in kačje pastirje. Razen za
evropsko pomembne vrste se redni državni monitoring ne izvaja za nobeno drugo zavarovano vrsto. V
prihodnje bo torej nujno razširiti monitoring še na nekatere zavarovane vrste, ki sicer niso varovane po
evropskih direktivah, imajo pa velik nacionalni pomen (npr. endemiti).
Po ZON je pristojnost vodenja naravovarstvenih podatkov deljena med ARSO in ZRSVN. ARSO vodi evidenco
območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ZRSVN pa evidentira, vrednoti in spremlja
stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter upravlja strokovne podatke. V letu 2011 je bil pripravljen
Pravilnik o vodenju evidence območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, registra naravnih
vrednot in baz podatkov, potrebnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, ki pa še
čaka na sprejem. S pravilnikom se v slovenski pravni red prenašajo tudi nekatera določila Direktive 2007/2/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v
Evropski skupnosti (INSPIRE). Leta 2010 je Slovenija že sprejela Zakon o infrastrukturi za prostorske
informacije (Uradni list RS, št. 8/2010).
Leta 2008 je bil v okviru projekta LIFE narava Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski
sistem izdelan nov Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni‐atlas.si), katerega obsežen del je na spletu tudi
prosto dostopen javnosti (Smolnikar & Kačičnik Jančar, 2008). ARSO je vzpostavil, in v letu 2011 tudi posodobil,
metapodatkovni portal (http://gis.arso.gov.si/geoportal/), preko katerega je možen prenos podatkovnih slojev
k uporabnikom (ARSO, 2010b). Na ARSO je bil leta 2007 vzpostavljen tudi informacijski sistem SIRENA
(Slovenski registri na področju narave, http://sirena.arso.gov.si), ki služi za potrebe izvajanja zakonodaje.
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Največja težava je, da v Sloveniji še nimamo celovite in javno dostopne nacionalne podatkovne zbirke o
razširjenosti vrst v Sloveniji (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010). Številni podatki o razširjenosti vrst se sicer
zbirajo v zasebni podatkovni zbirki Bioportal, ki jo je izdelal zasebni zavod Center za kartografijo favne in flore.
Odgovor na razpršenost zbirk in‐situ (npr. genski gozdni rezervati) in ex‐situ je tudi umestitev ureditve zbirk
bioloških virov med prednostna nacionalna področja v Načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020
(MZVT, 2011), ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2011. MZVT bo v prihodnjih letih za izpopolnitev in povezavo
zbirk bioloških virov namenilo znatna finančna sredstva.
V zadnjih letih je ARSO razvil obsežen nabor kazalnikov okolja, ki so dostopni širši javnosti na spletnem
portalu (http://kazalci.arso.gov.si/). Na področju Narave in biotske raznovrstnosti je bil v zadnjih letih
dosežen bistven napredek. Leta 2002 sta bila za ožje področje biotske raznovrstnosti razvita le dva kazalnika
(Rejec Brancelj & Povše, 2003), konec leta 2011 jih je bilo že 15 (ARSO, 2011c). Predvsem kazalniki o trendih vrst
so še vedno skopi, saj so za njihovo oblikovanje na voljo le omejeni podatki. zato je zelo pomembno, da se v
zadnjih letih vzpostavljen monitoring evropsko pomembnih vrst nadaljuje in razširi še na vrste nacionalnega
pomena. Le tako bomo imeli na voljo dovolj kakovostnih podatkov za spremljanje stanja.
V poglavju SOBR o monitoringu je bila tudi usmeritev o zagotovitvi spremljanja javnega mnenja o problematiki
biotske raznovrstnosti. Na nacionalni ravni to še ni zagotovljeno. Do sedaj sta bili opravljeni le dve usmerjeni
raziskavi za ugotavljanje javnega menja v zvezi s poznavanjem Nature 2000 (Vohar & Polak, 2007; R. Turk idr.,
2011). Iz njih je razbrati, da je poznavanje Nature 2000 v Sloveniji dobro, javnost je temu mehanizmu
ohranjanja narave naklonjena. Več informacij o seznanjenosti javnosti s problematiko biotske raznovrstnosti
lahko razberemo iz poročil podjetja The Gallup Organisation, ki je v letih 2007 in 2010 opravila javno mnenjsko
raziskavo v vseh državah EU. Tudi v tej anketi so Slovenci izkazali visoko stopnjo poznavanja Nature 2000 (v
letu 2007 SI: 46 % – EU27: 18 %; v letu 2010 SI: 55 % – EU27: 21 %). V raziskavah je več kot polovica Slovencev (v
letu 2007: 51 %, v letu 2010: 55 %) odgovorila, da so že slišali za biotsko raznovrstnost, vendar jih od teh skoraj
tretjina (v letu 2007: 27 %, v letu 2010: 24 %) ni vedela, kaj izraz pomeni.
Tabela 23: Ocena uresničevanja ciljev na področju monitoringa.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• število nacionalnih kazalnikov,
ki so metodološko skladni s
kazalniki SEBI (glej celo poročilo
– Tabela 35)
•
• število evropsko in nacionalno
pomembnih vrst, za katere je
zagotovljen monitoring (glej celo
poročilo − Graf 36)
•

♦♦♦

4.2 MONITORING
→

Izpopolnitev seznama vrst in populacij v
Sloveniji.

→

Spremljanje stanja BR na osnovi sklopa
kazalcev.

→

Spremljanje vplivov najpomembnejših pritiskov
na BR na podlagi sklopa kazalcev.

→

Spremljanje odzivov na zmanjševanje pritiskov,
tudi pripravljenost družbe za spreminjanje
ustaljenih vedenjskih vzorcev.

→

Zagotovitev dostopnosti interpretacij zbranih
podatkov in po potrebi podatkov samih.

4.2.a Sprejetje pravnih določil o mednarodno
primerljivem monitoringu kazalcev biotske
raznovrstnosti na ekosistemski, vrstni in genski
ravni.
4.2.b Zastaviti in izvajati nacionalni program
monitoringa biotske raznovrstnosti.

♦♦♦
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4.2.c Centralno koordinirati in voditi evidence o
popisovanju (inventarizaciji) in monitoringu
biotske raznovrstnosti.
4.2.d Pregledno podajati metode o ugotavljanju
stanja biotske raznovrstnosti in spodbujati
odzivanje na negativne trende.

4.2.e Opredelitev kazalcev za presojo vpliva posegov
in dejavnosti na sestavine biotske
raznovrstnosti ter za presojo napredka pri
izvajanju strategije.
4.2.f Monitoring kazalcev za posege in dejavnosti, ki
povzročajo degradacijo habitatov, netrajnostno
ravnanje, emisije onesnaževal ter sproščanje ali
širjenje tujerodnih vrst in gensko spremenjenih
organizmov v okolje.
4.2.g Spremljanje javnega mnenja o problematiki
biotske raznovrstnosti.

4.2.h Spremljanje javnega mnenja o pripravljenosti za
spreminjanje ustaljenih vedenjskih vzorcev.
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• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• Število izdelanih predlogov za
izvajanje posameznih ukrepov
varstva narave (glej celo poročilo
− Graf 12)
• Število izvedenih ukrepov
varstva narave
• glej usmeritev 4.2.a.

♦♦

• glej usmeritev 4.2.a.

♦♦♦

• KOS: Odnos javnosti do
okoljskih problemov (OP04)
• glej tudi poročilo The Gallup
Organisation, 2007, 2010
• glej usmeritev 4.2.g

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

4.3 RAZISKOVANJE IN RAZVOJ TEHNOLOGIJ
Slovenija na nacionalni ravni še ni oblikovala programa za raziskovanje biotske raznovrstnosti, niti za njegovo
oblikovanje ni sistemskih podlag. Edini dokument, ki nekoliko konkretneje opredeljuje raziskovalne prioritete,
je OPNatura (MOP, 2007), ki podaja nekaj področij prednostnih raziskav kvalifikacijskih habitatov in vrst
območij Natura 2000.
V letu 2008 so nekateri slovenski raziskovalci aktivno sodelovali na 2. rednem srečanju Evropske platforme za
strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti (EPBRS ‐ European Platform for Biodiversity Research Strategy).
Namen rednih forumov EPBRS je opredeliti in določiti strateško pomembne raziskave na področju biotske
raznovrstnosti. Pripravljen je bil nabor priporočil na temo Voda za življenje (EPBRS, 2008), za katera pa štiri
leta po sprejemu ugotavljamo, da na usmerjanje raziskovanja v Sloveniji niso imela bistvenega vpliva.
Delovanje Slovenske nacionalne bioplatforme je po srečanju zamrlo (P. Skoberne, ustna informacija).
Leta 2001 je Slovenija podpisala tudi sporazum o sodelovanju v pobudi Global Biodiversity Information
Framework (GBIF). Namen GBIF je omogočiti javni, brezplačen dostop do primarnih podatkov o biotski
raznovrstnosti na svetovnem spletu. V Sloveniji so za zdaj trije strežniki, ki so povezani z GBIF po DiGIR
protokolu. V preteklih letih so interes za objavo podatkovnih zbirk na portalu izrazili tudi skrbniki nekaterih
drugih zbirk, vendar to še ni bilo izvedeno (Jurc & Torelli, 2008).
Poleg raziskovalnih aktivnostih Oddelka za biologijo Univerze v Ljubljani, je bil leta 2001 na Univerzi na
Primorskem, v okviru Znanstveno‐raziskovalnega središča Koper, vzpostavljen tudi Inštitut za biodiverzitetne
študije. Inštitut je usmerjen v proučevanje biotske raznovrstnosti na genski, vrstni in ekosistemski ravni. Poleg
območja Slovenije precej pozornosti namenja tudi raziskavam biotske raznovrstnosti jugovzhodne Evrope.
Osrednja organizacija, ki razpisuje programe in projekte, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih
virov financiranja, in odloča o njihovi izbiri, je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS). ARRS sicer vodi statistiko projektov po raziskovalnih področjih, vendar področje biotske
raznovrstnosti v klasifikaciji ni ločeno, zato podatki o številu projektov s to tematiko iz poročil ARRS niso
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razvidni. Zato smo za potrebe te analize v Spletnem informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v
Sloveniji (SICRIS, 2011) poiskali tiste projekte, ki obravnavajo biotsko raznovrstnost v ožjem smislu. V bazi
SICRIS so zajeti temeljni, aplikativni, ciljni in podoktorski raziskovalni projekti. V obdobju 2000–2011 je bilo
začetih 3824 projektov, od teh se jih je 3085 že zaključilo. Med njimi je bilo 65 projektov (1,7 % vseh
raziskovalnih projektov), ki so obravnavali različna področja biotske raznovrstnosti. Opažamo, da je bilo po
porastu števila projektov v letih 2008 in 2009 v zadnjih dveh letih skupaj začetih le pet projektov (in še med
temi sta dva manjša podoktorska raziskovalna projekta). Med letoma 2002 in 2010 je MOP sofinanciral osem
raziskovalnih projektov.
Na raziskovalnem področju je v povezavi z biotsko raznovrstnostjo še vedno malo družboslovnih in
ekonomskih raziskav. V Sloveniji se ekonomska vrednotenja v gozdarstvu in kmetijstvu izvajajo že nekaj časa,
na področju varstva narave pa so bile prve študije izdelane šele v letu 2010. Pripravljen je bil pregled metod za
vrednotenje ekosistemskih storitev na varovanih območjih narave (Žujo & Danev, 2010), kot vzorčni primer je
bilo izdelano vrednotenje ekosistemskih storitev Lovrenških jezer (Žujo & Marinšek, 2011a). V letu 2011 so bile
metode ekonomskega vrednotenja prvič uporabljene tudi na primeru zavarovanega območja Parka Škocjanske
jame (Žujo & Marinšek, 2011b).
Tabela 24: Ocena uresničevanja ciljev na področju raziskovanja in razvoja tehnologij.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦

• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦

• število projektov s področja
biotske raznovrstnosti na leto
(glej celo poročilo – Graf 16)

♦♦♦

• število projektov s področja
trajnostne rabe sestavin biotske
raznovrstnosti na leto

♦♦♦

4.3 RAZISKOVANJE IN RAZVOJ TEHNOLOGIJ
→

Širitev raziskav ogroženosti in relevantnih
pritiskov na sestavine BR ter njihovih vzrokov.

→

Razvoj orodja in alternativ za partnerje pri
ohranjanju BR in rabi njenih sestavin, z
raziskovanjem čistih tehnologij in varstvenih
tehnologij ex‐situ vred.

→

Širitev ustreznih temeljnih raziskovalnih
programov na področjih sistematike,
evolucijske biologije, fiziologije, ekologije in
genetike.

→

Zagotovitev dostopnosti izsledkov raziskav in
študij za odločanje.
Oblikovanje interdisciplinarnega nacionalnega
programa raziskovanja biotske raznovrstnosti,
ki določa prioritete, tudi na področju
taksonomije, pri temeljnih in usmerjenih
raziskavah in kategorizacijo projektov.
Vzpostavitev nacionalne mreže centrov za
raziskovanje biotske raznovrstnosti in njihovo
vključevanje v evropske centre, za pospešitev
bazičnega raziskovanja pomena in delovanja
biotske raznovrstnosti na vseh ravneh.
Podpiranje aplikativnih raziskav načinov
ohranjanja biotske raznovrstnosti in‐situ, ki
vključujejo tudi načine ravnanja s habitatnimi
tipi in upravljanje krajine.
Podpiranje aplikativnih raziskav o trajnostni
rabi sestavin biotske raznovrstnosti v
kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu in
biotehnologiji, ki vključujejo tudi načine
ravnanja s habitatnimi tipi in upravljanje
krajine.

4.3.a

4.3.b

4.3.c

4.3.d
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4.3.e Promoviranje raziskovalnih dejavnosti, ki
uporabljajo molekularne metode pri merjenju
in odkrivanju biotske raznovrstnosti in
uzakonjanje teh tehnologij.
4.3.f Izboljševanje sodelovanja različnih ministrstev
oziroma drugih partnerjev pri ciljnih
raziskovalnih programih.

4.3.g Krepitev deleža družboslovnih in ekonomskih
raziskav za potrebe ohranjanja biotske
raznovrstnosti ter deleža raziskav, ki
opredeljujejo sektorske koristi od njenega
ohranjanja.
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• za oblikovanje kazalnika ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

• število ciljnih raziskovalnih
projektov, ki jih je MOP
sofinanciral v sodelovanju z
drugimi ministrstvi (glej celo
poročilo – Tabela 38)
• število opravljenih raziskav

♦♦♦

♦♦♦

4.4 PRAVICA DO UPORABE ZNANJA
Poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz rabe genskih virov, je eden od treh osrednjih ciljev Konvencije
o biološki raznovrstnosti. Ureditev dostopa do genskih virov s podzakonskim aktom predvideva 30. člen
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004), a do sedaj ta uredba še ni bila sprejeta. Leta 2005 je
Slovenija sprejela Zakon o ratifikaciji Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in
kmetijstvo (Uradni list RS, št. 100/2005, popravek št. 11/2006).
Leta 2010 je v sklopu Konvencije o biološki raznovrstnosti po več letih usklajevanj sprejet Nagojski protokol o
dostopu do genskih virov in pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Namen protokola
je prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter trajnostni rabi njenih delov. Protokol obravnava genske
vire v smislu 15. člena Konvencije o biološki raznovrstnosti, vključuje pa tudi tradicionalno znanje in koristi, ki
izvirajo iz njihove uporabe (MZZ, 2011). Slovenija je protokol podpisala 27. septembra 2011 (MZZ, 2011), v veljavo
pa bo stopil ko ga bo ratificiralo dogovorjeno število podpisnic. Podpisu protokola mora pred izvajanjem slediti
še ratifikacija na nacionalni ravni in ravni EU. Slednja bo po sedanjih napovedih Evropske komisije sledila
okvirno štiri leta po podpisu.
Tabela 25: Ocena uresničevanja ciljev na področju pravice do uporabe znanja.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• za oblikovanje kazalnika še ni na
voljo ustreznih podatkov

♦♦♦

4.4 RAZISKOVANJE IN RAZVOJ TEHNOLOGIJ
→

Omogočanje dostopa do genskih virov z okolju
primerno uporabo tehnologij.
4.4.a Uresničevanje mehanizmov pravične delitve
dosežkov raziskovanja in razvoja, kakor tudi
koristi od komercialne in druge rabe virov.
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4.5 IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNICIRANJE
4.5.1

Ozaveščanje in komuniciranje z javnostmi

Vzgoji, izobraževanju in ozaveščanju je v ZON namenjene le malo pozornosti. Skladno z zakonom bi morale
biti usmeritve za vzgojo in izobraževanje na področju ohranjanja narave in za ozaveščanje javnosti o pomenu
ohranjanja narave opredeljene v NPVO. Ukrepi v tem programu so zelo splošni. Zakon je nejasen tudi glede
pristojnosti priprave izobraževalnih programov, saj nalaga ZRSVN, da pri tem sodeluje, ne navaja pa, kdo je
glavni nosilec. ZRSVN sicer v okviru svojega dela in projektov izdaja različne publikacije, pripravlja razstave in
informativne table ter izvaja predstavitve za različne ciljne skupine. Ministrstvo za okolje in prostor je v letu
2010, ki je bilo razglašeno za mednarodno leto biotske raznovrstnosti, vzpostavilo spletno stran
www.biotskaraznovrstnost.si, vendar se spletna stran v letu 2011 ni več posodabljala.
Pomemben program ozaveščanja z dolgoletno tradicijo vodi Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji –
Društvo (DOVES – FEE Slovenia), ki že 15 let izvaja projekt Ekošola. Gre za mednarodno uveljavljen program
celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. V okviru letnih programov vrtci in šole izvajajo različne projekte,
med katerimi so tudi projekti o ohranjanju biotske raznovrstnosti. Interes šol za sodelovanje v tem programu
se je vse od uvedbe programa povečeval. V šolskem letu 2010/2011 je sodelovalo že 711 vzgojnih in
izobraževalnih ustanov (Društvo DOVES, 2011).
Pomemben akter na področju ozaveščanja so tudi okoljske nevladne organizacije (NVO). Podatki o številu
izvedenih ozaveščevalnih akcij so razpršeni, prav tako nimamo vzpostavljenih mehanizmov za spremljanje
učinkovitosti teh aktivnosti. Pokazatelj aktivnega vključevanja države v informiranje in ozaveščanje pa je tudi
višina sredstev, ki jih za te programe namenja država. V letih 1999–2006 je Ministrstvo za okolje in prostor
letno objavljalo razpise za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij (M. Janežič, ustna
informacija). Skozi te razpise so bili sofinancirani številni manjši projekti NVO, ki so vključevali tudi teme o
biotski raznovrstnosti. Po letu 2006 je MOP prenehal s samostojno objavo razpisov, je pa v letih 2008, 2009 in
2010 še sofinanciral informativno‐komunikacijske in izobraževalne dejavnosti NVO, ki jih je razpisal Urad
Vlade RS za komuniciranje (UKOM). V letih 2011 in 2012 MOP v razpisih UKOM ne sofinancira več okoljskih
vsebin, zato te neposredno niso več predmet razpisov.
Da bi na področju varstva narave potrebovali celovit sistem ozaveščanja, pričajo tudi rezultati ankete, ki jo je v
državah EU v letih 2007 in 2010 izvedelo podjetje The Gallup Organisation. V teh raziskavah je več kot polovica
Slovencev (v letu 2007: 51 %, v letu 2010: 55 %) odgovorila, da so že slišali za biotsko raznovrstnost, vendar jih
od teh skoraj tretjina (v letu 2007: 27 %, v letu 2010: 24 %) ni vedela, kaj izraz pomeni. Več kot polovica
anketirancev meni, da so o izgubi biotske raznovrstnosti slabo informirani ali neinformirani. Ta delež se je med
letoma 2007 in 2010 še povečal (v letu 2007: 56 %, v letu 2010: 63 %) (The Gallup Organisation, 2007, 2010), kar
kaže na neuspešnost doseganja javnosti s komunikacijskimi aktivnostmi.
Usmeritev SOBR na tem področju se nanaša tudi na podeljevanja nagrad in priznanj za dosežke na področju
ohranjanja biotske raznovrstnosti. V ZON je za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na
področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave, predvideno podeljevanje nagrade Rada Smerduja, ki pa še
ni bila nikoli podeljena. Javni zavod Triglavski narodni park podeljuje Belarjevo priznanje, Društvo za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), pa priznanje Aviana in nagrado Zlati legat.
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Tabela 26: Ocena uresničevanja ciljev na področju ozaveščanja in komuniciranja z javnostmi
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• število naravovarstvenih akcij
ZRSVN (glej celo poročilo − Graf
17)

♦♦

• višina projektnih sredstev NVO
za ozaveščevalne in
komunikacijske projekte (glej
celo poročilo – Tabela 42)
• število Ekošol (glej celo poročilo
− Graf 18)
• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦

• število izvedenih kampanj
• in njihovi učinki

♦♦

• ni na voljo ustreznih podatkov
za oblikovanje kazalnika

♦♦

• število podeljenih nagrad

♦♦

4.5 IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNICIRANJE
4.5.1. OZAVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

→

Povečevanje števila ozaveščenih zainteresiranih
skupin ljudi, ki se zavedajo pomena biotske
raznovrstnosti in poznajo aktivnosti, s katerimi
jo pomagajo ohranjati ali jo lahko ogrožajo.
4.5.1.a Uveljavljanje aktivne politike države na področju
ozaveščanja in izobraževanja o vseh vidikih biotske
raznovrstnosti.
4.5.1.b Razvoj programov informiranja javnosti,
izobraževanja in ozaveščanja o ohranjanju in
trajnostni rabi biotske raznovrstnosti ter ustrezna
koordinacija omenjenih dejavnosti.

4.5.1.c

4.5.1.d

4.5.1.e

4.5.1.f

4.5.1.g

Vzpostavitev ustreznega sistema informiranja in
podpiranje aktivne udeležbe posameznikov pri
ohranjanju biotske raznovrstnosti ter modri in
razumni rabi naravnih virov.
Vgrajevanje načrtnega komuniciranja v vse
dejavnosti, ki so ključne za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajnostno rabo njenih sestavin.
To mora voditi tudi k boljši medsektorski
komunikaciji in komuniciranju z lokalnim
prebivalstvom.
Vodenje kampanj in drugih dejavnosti ozaveščanja
v okviru vseh vsebinskih sklopov biotske
raznovrstnosti.
Usposabljanje kadrovskih potencialov, ki so ali
bodo vključeni v izvajanje strategije biotske
raznovrstnosti na lokalni, državni in mednarodni
ravni.
Nagrajevanje gospodarskih in družbenih akterjev
za dosežke na področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti.

♦♦

4.5.2 Izobraževanje in usposabljanje
S stanjem na področju izobraževanja o biotski raznovrstnosti ne moremo biti zadovoljni. Kljub bistvenim
spremembam, ki jih je šolski sistem doživel v zadnjih letih, pri razvoju izobraževanja pogosto niso bila
upoštevana priporočila stroke. Kot je opozoril tudi Anko (2011), v Sloveniji še vedno nimamo preglednega
sistema naravovarstvenega učenja na vseh ravneh.
Stanje se je izrazito poslabšalo v osnovnih šolah (OŠ) in poklicnih srednjih šolah. S šolskim letom 2003/2004 so
na devetletno osnovno šolo prešle vse OŠ. Pri prenovi programov se je število učnih ur samostojnega predmeta
biologije zmanjšalo kar za 40 %. Skupno število naravoslovnih predmetov se je sicer povečalo, vendar v sklopu
teh predmetov varstvu narave ni namenjena večja pozornost in je obravnava teh vsebin zelo skopa. Leta 2011 je
bil pripravljen nov učni načrt, s katerim se obseg učnih ur sicer ni povečal, vendar so se vsaj ponovno vključile
vsebine s področij biologije celice, evolucije in genetike.
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Stanje na področju poučevanja biologije je razmeroma dobro v gimnazijah, bistveno slabše pa v poklicnih
srednjih šolah. S prenovo učnih programov po letu 1999 je bila v številnih programih biologija kot samostojni
predmet ukinjena. Ponekod se del biologije še poučuje v predmetu naravoslovja, biologija kot predmet pa je
ostala v okrnjenem obsegu le še na nekaterih strokovnih šolah, ki izobražujejo za poklice s področja zdravstva,
kmetijstva, živilstva ter v izobraževalnih pr0gramih vzgojiteljske in ekonomske šole (M. Vičar, ustna
informacija).
Po drugi strani pa v zadnjih letih opažamo v poklicnih šolah trend naraščanja števila okoljskih programov. Kar
šest šol ponuja program Naravovarstveni tehnik (Pangerl, 2011), v katerega je v šolskem letu 2011/2012
vključenih skoraj 350 dijakov. Postavlja se vprašanje, kje se bodo tako usposobljeni kadri zaposlili, saj so
zaposlitvene možnosti pretežno v javnem sektorju, pa še tu je zelo malo delovnih mest za kadre s srednješolsko
izobrazbo. V šolskem letu 2010/2011 se je na treh srednjih šolah začel izvajati še višješolski program
Naravovarstvo, v katerega je bilo v šolskem letu 2011/2012 vpisanih nekaj manj kot 250 dijakov (Pangerl, 2011).
To pa glede na vprašljive strokovne osnove tega izobraževalnega programa in že pokrite potrebe po ustrezno
univerzitetno izobraženih kadrih bržkone ne bo izboljšalo zaposlitvenih možnosti šolajočih se dijakov.
Nekoliko boljše je stanje na področju univerzitetnega izobraževanja. Na univerzi v Ljubljani je na drugi
bolonjski stopnji možno vpisati program Varstvo naravne dediščine (vsako drugo leto) ter Ekologija in
biodiverziteta. Program »Varstvo naravne dediščine« se nadaljuje tudi na samostojnem znanstvenem področju
znotraj interdisciplinarnega študija 3. stopnje Bioznanosti. V zadnjih letih so bili novi programi oblikovani tudi
na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Na prvi bolonjski stopnji je program
Ekologija z naravovarstvom, na drugi stopnji Biologija in ekologija z naravovarstvom, na tretji stopnji pa
program Ekološke znanosti (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011).
Na področju usposabljanja komunikatorjev za posredovanje naravovarstvenega znanja je bilo izvedenih nekaj
projektov, še vedno pa nimamo programa kontinuiranega usposabljanja. V letih 2003 in 2004 je bil izveden
projekt komunikacije območij Natura 2000. Osrednji cilj komunikacij je bil informiranje ključnih deležnikov in
povečanje sprejemljivosti samega koncepta Natura 2000 na nacionalni in lokalni ravni. V času trajanja projekta
je bilo organiziranih šest delavnic za komunikatorje (Hlad, 2004). Na temeljih tega projekta je od septembra
2006 do oktobra 2007 potekal projekt Krepitev implementacije Nature 2000 v Sloveniji – Komunikacijska
podpora implementaciji Nature 2000, v katerem je bilo usposobljenih 138 komunikatorjev Nature 2000.
(Konzorcij Pristop, 2007b). Ob zaključku projekta je bila pripravljena tudi komunikacijska strategija (Konzorcij
Pristop, 2007b)., ki pa se kasneje ni usmerjeno izvajala, saj ni bil pripravljen nov celovit komunikacijski projekt.
Pri izobraževanju imajo pomembno vlogo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo različne ozaveščevalne
projekte. V zadnjih letih se stanje na tem področju slabša, saj se za financiranje takih projektov namenja vse
manj sredstev. Pri financiranju s strani države so prav okoljske NVO v izrazito slabem položaju, saj dobijo le
0,2 % vseh proračunskih sredstev, ki so namenjena za NVO (Brecelj, 2011). Konec leta 2007 je ob podpori MOP
konzorcij petih nevladnih organizacij v Ljubljani vzpostavil Okoljski center. Ta je organiziran kot prostor, ki
ponuja pogoje za delovanje okoljskih nevladnih organizacij, povezuje zainteresirane javnosti, širši javnosti pa
omogoča dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju (MOP, 2011d). MOP
delovanje Okoljskega centra tudi finančno podpira (Brecelj, 2011).
Tabela 27: Ocena uresničevanja ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja.
Cilji in usmeritve

4.5 IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNICIRANJE
4.5.2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

→

Zagotovitev specifičnega strokovnega znanja za
ohranjanje biotske raznovrstnosti med akterji,
ki kakor koli poklicno posegajo v biotske
raznovrstnosti ali vplivajo nanjo.

Kazalniki

Ocena
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→

4.5.2.a

4.5.2.b

4.5.2.c

4.5.2.d

4.5.2.e

4.5.2.f

4.5.2.g

4.5.2.h

4.5.2.i

Zagotovitev zadovoljive stopnje splošne
izobrazbe o okolju, biologiji in biotski
raznovrstnosti na vseh stopnjah izobraževanja.
V vseh šolah izboljšanje obstoječe kakovosti in
obsega naravoslovja, ki prispeva k razumevanju
delovanja biotske raznovrstnosti, še posebno
biologije.

65

• število učnih ur predmetov, pri
katerih se obravnavajo
naravovarstvene tematike

♦♦♦

Opredelitev minimalne skupne vsebine učnih
načrtov in vključevanje vsebin varstva narave
oziroma biotske raznovrstnosti v učne načrte na
vseh ravneh formalnega izobraževanja.
Spremljanje izvajanja okoljskega oziroma
naravovarstvenega izobraževanja in vrednotenje
njegovih učinkov.
Usmerjanje dodiplomskih in podiplomskih
študijskih vsebin v teme Konvencije.

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦

•

♦♦♦♦

Priprava in podpiranje programov
interdisciplinarnega usposabljanja in
specializacije naravovarstvenega kadra, zlasti za
projektno vodenje, upravljavske naloge in
komuniciranje z zadevnimi javnostmi in drugimi
ciljnimi skupinami.
Priprava in podpiranje programov
interdisciplinarnega usposabljanja posredovalcev
naravovarstvenega znanja, zlasti učiteljev,
kmetijskih svetovalcev, nevladnih organizacij,
javne vodnogospodarske in gozdarske službe,
turističnih delavcev za izobraževanje in
ozaveščanje zainteresiranih skupin (npr.
lastnikov in upravljavcev).
Promocija nenehnega izobraževanja odraslih o
okoljskih oziroma naravovarstvenih zadevah.

•

število podeljenih nazivov na
študijskih programih, ki
prednostno obravnavajo varstvo
narave (glej celo poročilo − Graf
20)
število podeljenih nazivov na
študijskih programih, ki
prednostno obravnavajo varstvo
narave (glej celo poročilo − Graf
20)
ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

Vzpostavitev in promocija razvoja raziskovalnih
in interdisciplinarnih izobraževalnih centrov za
okoljsko izobraževanje.
Podpora različnim oblikam sodelovanja z in med
podjetji ter nevladnimi organizacijami pri
ozaveščanju, izobraževanju, usposabljanju in
drugih oblikah komuniciranja.

•

♦♦♦♦

• število
okoljskih/naravovarstvenih
izobraževalnih programov za
odrasle
• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦

♦♦

4.6 IZMENJAVA INFORMACIJ IN SODELOVANJE
4.6.1

Posredovalnica informacij

Posredovalnico informacij (clearing house mechanism – CHM) od leta 2008 ureja ZRSVN, in je dostopna na
naslovu: http://chm.zrsvn.si/. CHM v sedanji obliki (stanje 1. 3. 2012) ne vsebuje informacij drugih sektorjev
(razen povezav na zakonodajo nekaterih sektorjev) in tudi ne mogoča njihovega sodelovanja. Na spletni strani
zasledimo le malo informacij, ki bi biotsko raznovrstnost približali laični javnosti. Številne informacije so
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zastarele, nekatere povezave ne delujejo. Celoto spletno strani bi bilo treba popolnoma prenoviti in posodobiti
ter zagotoviti redno vzdrževanje. Razmeroma celovit pregled zakonodaje, strateških dokumentov in projektov
je na spletni strani ministrstva. Ministrstvo od leta 2003 izdaja tudi spletni bilten eNatura, s katerim
zainteresirano javnost obvešča o številnih dogodkih in projektih s področja biotske raznovrstnosti in
ohranjanja narave.
Boljše je stanje na področju posredovalnice informacije o biološki varnosti. Slovenija je leta 2002 sprejela Zakon
o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS‐
MP, št. 23/2002 (14/2008 popr., 15/2008 popr.). Obveznost pogodbenic je tudi oblikovanje nacionalne
posredovalnice informacij o biološki varnosti, ki je sestavni del osrednje posredovalnice informacij o biološki
varnosti. Slovenska posredovalnica informacij o biološki varnosti (http://www.biotechnology‐gmo.gov.si/) je
bila vzpostavljena v letu 2004 in je od takrat dalje redno vzdrževana. Na spletni strani so informacije o
zakonodaji in postopkih na področjih dela z GSO in njihove uporabe. Na področju GSO je obveščanje javnosti
in vključevanje v postopke podeljevanja dovoljenj ustrezno urejeno z zakonodajo (glej usmeritev Napaka! Vira
sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Register GSO v zaprtih sistemih in Register GSO namerno sproščenih v
okolje sta javno dostopna na
Slovenskem portalu biološke varnosti (http://www.biotechnology‐
gmo.gov.si/slovenija/gso_v_sloveniji/registri/register_gso/index.html).
Opis stanja za ostale usmeritve je podan pri predhodnih poglavjih.
Tabela 28: Ocena uresničevanja ciljev na področju posredovalnice informacij.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

4.6.1.a Sodelovanje vseh sektorjev, vladnih, nevladnih,
strokovnih in znanstvenih organizacij,
posameznikov, lokalnih skupnosti, javnih občil in
drugih uporabnikov CHM kot ponudnikov ali
uporabnikov informacij.
4.6.1.b Vzpostavitev pregleda nad zakonodajo, strateškimi
dokumenti, projekti, bazami podatkov in
mehanizmi, ki segajo na področje biotske
raznovrstnosti.
4.6.1.c Uskladitev podatkovnih baz, ki pokrivajo biotsko
raznovrstnost.

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

4.6.1.d Določanje prioritet pri raziskovanju, izobraževanju
in šolanju na področju BR poteka na podlagi
ponudb in povpraševanja po tipih informacij.
4.6.1.e Povezovati znanje in informacije ter zagotavljati
informacije za poizvedbe, povezane z
uresničevanjem Konvencije, tako na nacionalni kot
mednarodni ravni.
4.6.1.f Zagotovitev obveščanja javnosti in njeno
vključevanje v postopke odločanja pri presoji
tveganja za naravo z vzpostavitvijo mednarodno
primerljivega in javnosti dostopnega

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

ni
mogoče
oceniti

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦♦

4.6 IZMENJAVA INFORMACIJ IN SODELOVANJE
4.6.1. POSREDOVALNICA INFORMACIJ

→

Omogočitev podpore odločanju na podlagi
dostopnih informacij, primerjave med
informacijami in znanjem ter nadgradnjo in
integracijo le‐tega, kakor tudi preprečitev
podvajanja dela.
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informacijskega sistema.
4.6.1.g Vzpostaviti posredovalnico informacij za potrebe
izvajanja Protokola o biološki varnosti na podlagi
obveznih določil Konvencije.

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika
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♦♦♦♦

4.6.2 Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje Slovenije se v odbobju pristopanja EU in še posebej po vstopu v EU leta 2004
bistveno okrepilo. Že v obdobju pristopanja Slovenije EU pa tudi obdobju finančne perspektive 2007–2013 so
Sloveniji na voljo številni finančni viri EU. Število mednarodnih projektov se je tako v zadnjih letih precej
povečalo. Na področju varstva narave projekte pripravljajo različne raziskovalne ustanove, drugi javni zavodi
(ZRSVN in upravljavci zavarovanih območij) in nevladne organizacije. Za okoljske nevladne organizacije je bilo
ocenjeno, da so od leta 2007–2010 samo iz tujih virov dobile več kot 2 milijona evrov (Brecelj, 2011).
Na področju biotske raznovrstnosti je bilo mednarodno delovanje še posebej intenzivno v letih 2007 in 2008.
Leta 2008, ko je Slovenija predsedovala svetu Evropske unije, se je v Bonnu odvijala 9. Konferenca pogodbenic
Konvencije o biološki raznovrstnosti. Zato je bila ustavljena delovna skupina za biotsko raznovrstnost, v kateri
je sodelovalo 17 strokovnjakov. Slovenija je na konferenci zastopala stališča vseh držav članic EU. Na tem
srečanju si je EU še posebej prizadevala za sprejem konkretnih obveznosti glede ohranjanja gozdne in
pomorske biotske raznovrstnosti in tudi financiranja varstva narave na svetovni ravni. Kljub številnim
aktivnostim pa se delovanje delovne skupine za biotsko raznovrstnost v času predsedovanju ni nadaljevalo.

Tabela 29: Ocena uresničevanja ciljev na področju mednarodnega sodelovanja.
Cilji in usmeritve

Kazalniki

Ocena

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

• ni na voljo podatkov za
oblikovanje kazalnika

♦♦♦

4.6 IZMENJAVA INFORMACIJ IN SODELOVANJE
4.6.2 MEDNARODNO SODELOVANJE
→

4.6.2.a

4.6.2.b

4.6.2.c

5

Krepitev mednarodnega sodelovanja in
izboljševanje njegovih rezultatov na
posameznih ravneh in med njimi.
Krepitev sodelovanja z mednarodnimi
institucijami in pri posameznih projektih z
izmenjavo izkušenj in dobre prakse.
Posredovanje in predstavitve dobrih primerov
ohranjanja biotske raznovrstnosti in rabe njenih
sestavin mednarodni javnosti.
Razvijati prednostna področja mednarodnega
sodelovanja (teme Konvencije): gozdni
ekosistemi, celinske vode in mokrišča, invazivne
tujerodne vrste, turizem, gensko spremenjeni
organizmi.

Izvedbena struktura za doseganje ciljev strategije

5.1 SPREJETJE AKCIJSKEGA NAČRTA
Ob sprejetju SOBR je bilo predvideno, da bodo na podlagi sprejete strategije določene splošne politične
usmeritve ter pripravljen akcijski načrt za njeno izvajanje. Ta bi moral biti sprejet najpozneje leto dni po
sprejemu strategije (torej do 20. 12. 2002). Po sprejemu strategije pa je izvajanje teh nalog zastalo, saj se je delo
ministrstva prednostno usmerilo v prevzemanje evropskega pravnega reda in izvajanja številnih novih nalog, ki
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so izhajale iz njega. Akcijski načrt za ohranjanje biotske raznovrstnosti ni bil nikoli sprejet, zato za izvajanje
usmeritev SOBR nikoli niso bili oblikovani konkretni ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Izvedbene
naloge za nekatere usmeritve so bile leta 2006 vključene v Nacionalni program varstva okolja (ReNPVO, 2006),
zato smo v analizi pregledali tudi izvajanje teh ukrepov. Leta 2007 je Vlada RS sprejela Operativni program –
Program upravljanja območij Natura 2000 2007–2013 (MOP, 2007), ki pa se osredotoča na zagotavljanje
ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 in ne zajema celotnega
področja ohranjanja biotske raznovrstnosti.

5.2 SPREMLJANJE USPEŠNOSTI DOSEGANJA CILJEV
Za spremljanje doseganja ciljev bi morala biti v treh mesecih po sprejemu strategije (torej do 20. 3. 2002)
ustanovljena Delovna skupina za biotsko raznovrstnost, ki bi delovala v okviru slovenskega Sveta za trajnostni
razvoj. Delovna skupina ni bila nikoli ustanovljena. Osrednje naloge, predvidene za delovno skupino so bile:


spremljanje izvajanja ciljev strategije;



redno poročanje o izvajanju ciljev Svetu za trajnostni razvoj in Vladi RS;



predlogi za popravke in dopolnitve strategije;



vključevati ohranjanje trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti
medsektorske načrte.

v ustrezne sektorske in

Z NPVO je bila predvidena ustanovitev posebne skupine za spremljanje izvajanje programa. Skupina, ki bi
morala letno pripravljati poročila o napredku pri izvajanju NPVO (ReNPVO, 2006), ni bila nikoli ustanovljena
(Andrej Bibič, ustna informacija). Poročilo o izvajanju NPVO je skladno z Zakonom o varstvu okolja sestavni del
poročila o okolju. V zadnjem Poročilu o okolju, ki je bilo pripravljeno leta 2009 in ga je leta 2010 potrdila Vlada
RS (ARSO, 2010a), je sicer objavljena tudi Priloga 2 kot predpisana oblika spremljanja izvajanja NPVO, vendar
polja v zvezi z vrednotenjem večinoma niso izpolnjena.
V OPNatura (MOP, 2007) je navedeno, da se izvajanje tega operativnega programa spremlja v okviru
spremljanja stanja ohranjenosti narave, ki poteka skladno z 108. členom ZON. V operativnem programu je
predvideno, da se to izvede s kazalci stanja vrst in habitatnih tipov ter s kazalci spremljanja izvajanja ukrepov.
Celovito vmesno poročilo o izvajanju OP Natura 2000 ni bilo izdelano.

5.3 POROČANJE O IZVAJANJU STRATEGIJE
V strategiji ni bila predvidena posebna oblika poročanja na nacionalni ravni. Ker s strategijo predvidena
Delovna skupina za biotsko raznovrstnost ni bila nikoli ustanovljena, se poročila na nacionalni ravni niso
pripravljala. Na mednarodni ravni se o izvajanju poroča v standardiziranem formatu Konvencije o biološki
raznovrstnosti. Države pogodbenice morajo sekretariatu konvencije poročati vsaka štiri leta. Tako je Slovenija v
letih 2001–2011 oddala tretje (2005) in četrto (2011) poročilo o izvajanju konvencije. Leta 2003 sta bili pripravljeni
tematski poročili o zavarovanih območjih in gorskih ekosistemih. Še posebej četrto poročilo (Ministrstvo za
okolje in prostor, 2010), ki je bilo izdelano v letu 2010, vsebuje številne aktualne podatke o stanju biotske
raznovrstnosti.
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C Izhodišča za pripravo posodobljene strategije

6

Uvod

Pričujoča analiza Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti je pokazala, da številni cilji niso bili doseženi.
Usmeritve niso bile v zadostni meri upoštevane pri pripravi politik drugih sektorjev, ki vplivajo na biotsko
raznovrstnost. Še manj je bilo v teh sektorjih konkretnih aktivnosti na izvedbeni ravni. To se odraža tudi v
stanju biotske raznovrstnosti, ki se je v zadnjem desetletju poslabšalo. Tako kot kažejo podatki v svetu (CBD,
2010), se tudi v Sloveniji trendi zmanjševanja biotske raznovrstnosti niso zaustavili. Populacije številnih vrst
upadajo, zmanjšuje se tudi pestrost habitatov. Še posebej habitatni tipi, ki so povezani z ekstenzivno rabo, so
močno ogroženi. Le delno so bili uresničeni tudi cilji podpornih področij: raziskovanja, monitoringa,
izobraževanja in komuniciranja, izmenjave informacij in sodelovanja. Priprava nove strategije tako ni le
zakonska obveznost, temveč tudi nujna, če želimo v prihodnjem obdobju korenito spremeniti delovanje
sektorjev in družbe in tako zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti.

7

Pravne podlage za sprejem strategije

Obveznost priprave strategije izhaja iz 6. člena Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki jo je Slovenija
ratificirala leta 1996 (Uradni list RS‐MP, št. 7/1996). Zaveza za pripravo nacionalne strategije je vključena tudi v
Strateški načrt konvencije za obdobje 2011–2020 (UNEP/CBD/COP/X/2, 2010), katerega 17. cilj se glasi: »Do leta
2015 vsaka pogodbenica pripravi učinkovito, vključujočo in posodobljeno nacionalno strategijo biotske
raznovrstnosti in akcijski načrt, jo sprejeme kot inštrument politike in začne z njenim izvajanje.«
Na ravni politike Evropske unije je pomemben sprejem Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti Evropske
unije (COM (2011) 244), ki jo podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju. V strategiji je poudarjeno, da
mora Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami vzpostaviti skupni okvir za njeno izvajanje. V
sklepih Sveta EU za okolje, ki so bili sprejeti 19. decembra 2011, so Komisija in države članice pozvane, da
vključijo cilje za ohranjanje biotske raznovrstnosti v vse ključne EU in nacionalne sektorske politike (The
Council of the European Union, 2011).
Zakon o ohranjanju narave programskega dokumenta v obliki strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti ne
omenja, načrtovanje na področju ohranjanja narave se načrtuje z nacionalnim programom varstva narave. Pri
pripravi strategije, katero Slovenija mora pripraviti na podlagi mednarodnih obveznosti, bi bilo smiselno
strategijo in NPVN združiti v enovit dokument. Temu v prid govori tudi dejstvo, da se veljavnost sedanjega
NPVN (del NPVO) izteče leta 2014, kar je glede na zahtevnost priprave strategije tudi realno pričakovani rok za
začetek veljavnosti nove strategije.

8

Vsebinska izhodišča za novo strategijo

Izhodišča za pripravo posodobljene strategije predstavljata dva dokumenta: Strateški načrt Konvencije o
biološki raznovrstnosti za obdobje 2011–2020 (UNEP/CBD/COP/X/2, 2010) ter Strategija ohranjanja biotske
raznovrstnosti Evropske unije (COM (2011) 244).
Na 10. konferenci pogodbenic CBD (COP 10, Nagoja, Japonska, oktober 2010) je bil sprejet nov Strateški načrt
konvencije za obdobje 2011–2020 (UNEP/CBD/COP/X/2, 2010), ki vsebuje vizijo do leta 2050 ter pet strateških
ciljev in 20 podrobnih ciljev – t.i. Aichi ciljev za biotsko raznovrstnost (Aichi Biodiversity Targets). Ti
mednarodno dogovorjeni cilji so tudi temelj za pripravo nacionalnih in regionalnih ciljev pogodbenic. Pregled
strateških in podrobnih ciljev je objavljen v neskrajšani različici tega poročila (Tabela 47).
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Od leta 1993 je pogodbenica CBD tudi Evropska Unija. Evropska politika se je na novo sprejete svetovne zaveze
hitro odzvala. Junija 2011 je Svet EU za okolje s sklepom št. 11827/11 potrdil novo strategijo biotske
raznovrstnosti Evropske unije (EU) za obdobje 2011–2020, z naslovom Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni
kapital (COM (2011) 244). Strategija vsebuje šest osrednjih ciljev in dvajset ukrepov, ki so navedeni v
neskrajšani različici poročila (Tabela 48). V tretjem stolpcu tabele je izpisano, kdo je nosilec za izvedbo ukrepa.
Nosilci so bodisi Evropska komisija, države članice ali države članice v sodelovanju s komisijo. Še posebej
ukrepe, katerih izvedba je naložena državam članicam, je potrebno ustrezno umestiti v novo nacionalno
strategijo.

9

Priporočila za postopek priprave strategije

V zadnjem poglavju podajam nekaj usmeritev in priporočil za novo nacionalno strategijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti:
1.

Ohranitveno stanje številnih habitatov in vrst se je v razmeroma kratkem času poslabšalo, zato brez
aktivnejših in bolj usmerjenih ukrepov nadaljevanja izgube biotske raznovrstnosti ne bo mogoče
zaustaviti. Priprava nove strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti tako ni le del mednarodno
sprejetih obveznosti, temveč nuja, če želimo ohraniti naravo za prihodnje generacije in z
zagotavljanjem ohranjanja ekosistemskih storitev tudi njim zagotoviti blaginjo. S postopkom priprave
nove strategije je treba začeti čim prej, saj se je veljavnost prve strategije že iztekla. Pri določitvi
časovnega poteka procesa je pomembno, da se za pripravo nove strategije načrtuje dovolj časa, da bo
mogoče pripravo strategije izpeljati skozi kakovosten proces vključevanja sektorjev in drugih
zainteresiranih skupin.

2.

Pri zasnovi strategije je potrebno razmisliti o povezavah z drugimi programskimi dokumenti s
področja ohranjanja narave. Smiselno bi bilo pripraviti enoten programski dokument, ki bo zajel z
ZON predpisane vsebine nacionalnega programa varstva narave in vsebine strategije. Priprava dveh
ločenih dokumentov bi namreč vodila v veliko vsebinsko podvajanje in nepotrebno porabo časa zaradi
vodenja dveh vzporednih postopkov. Strategijo bo potrebno tudi smiselno povezati z drugimi
akcijskimi načrti/operativnimi programi, ki so že v veljavi ali pa so v pripravi (npr. velike zveri,
tujerodne vrste).

3.

Nova strategija mora poleg strateških opredelitev in ciljev vključevati tudi izvedbene ukrepe z
opredelitvijo nosilcev izvajanja. Ena največjih šibkosti pretekle strategije je bila namreč odsotnost
izvedbene ravni, ki bi jo morali opredeliti v akcijskem načrtu, pa ta ni bil nikoli sprejet. Cilji in ukrepi
morajo biti zastavljeni dovolj ambiciozno, da bomo lahko z njimi dosegli splošni cilj ohranjanja biotske
raznovrstnosti, vendar pa moramo pri načrtovanju upoštevati tudi pričakovane človeške in finančne
vire.

4.

Strategija mora vsebovati tudi finančni načrt za izvajanje ukrepov, saj je učinkovito izvajanje možno le
ob jasni opredelitvi višine in virov sredstev.

5.

Za spremljanje izvajanja strategije je treba v dokumentu predvideti kazalnike rezultatov in učinkov, ki
bodo omogočali transparentno poročanje o doseženih ciljih. Jasno je treba opredeliti tudi obveznosti
poročanja in oblikovati medsektorsko delovno skupino, ki bo spremljala izvajanje strategije.

6.

Izsledki analize izvajanja SOBR nedvomno kažejo na šibko vključevanje ohranjanja biotske
raznovrstnosti v politike drugih sektorjev, zato je potrebno pri pripravi nove strategije nameniti več
pozornosti sodelovanju s predstavniki različnih sektorjev v vseh fazah priprave strategije. Smiselno bi
bilo že na samem začetku oblikovati medsektorsko delovno skupino, ki bi lahko po sprejemu strategije
prevzela tudi naloge spremljanja izvajanja strategije. V pripravo strategije naj se aktivno vključi tudi
znanstvene institucije in NVO.

Kus Veenvliet, J., 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetki.

7.
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Proces priprave nove strategije naj se izkoristi tudi za povečanje prepoznavnosti tematike ohranjanja
biotske raznovrstnosti v splošni javnosti. Analiza je pokazala, da je informiranje javnosti o biotski
raznovrstnosti prešibko in preveč razpršeno. Predlagamo, da se v najkrajšem času prenovi spletna
posredovalnica informacij (CHM), v katero naj se vključi tudi celovita poljudna predstavitev področja
ohranjanja biotske raznovrstnosti. CHM naj se uporabi tudi za objavo rezultatov sodelovanja
zainteresirane javnosti v procesu priprave strategije, kasneje pa za objavo poročil o napredku njenega
izvajanja.
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