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Vsebina:

 Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji in 

vključevanje varstvenih ciljev varovanih vrst.

 Na poti k usklajenemu celostnem upravljanju rečnega 

koridorja Drave.

 Uspehi in izzivi.



Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji

 preko sektorskih načrtov,

 preko ukrepov upravljanja naravnih virov,

 preko načrtov upravljanja zavarovanih območij,

 s primernim prostorskim načrtovanjem,

 s finančnimi instrumenti skupne kmetijske politike,

 preko podlag za črpanje evropskih sredstev v projektih 

LIFE.



Rečni koridor nižinske Drave

Vodomec in njegov gnezditveni habitat – stene v rečnih 

erozijskih brežinah v drobnih sedimentih

 pomemben habitat številnih ogroženih vrst.



Vključevanje varstvenih ciljev kvalifikacijskih vrst 

območij Natura 2000

 Natura 2000 Drava (POO Drava, POV Drava):

varovanje habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst:

- 53 vrst ptic,

- 22 živalskih in rastlinskih vrst,

- 9 habitatnih tipov.

 Vsaka vrsta oz. habitatni tip ima svojo cono ter svoje 

varstvene cilje, opredeljene v PUN (Programu 

upravljanja območij Natura 2000).



Vključevanje varstvenih ciljev kvalifikacijskih vrst 

območij Natura 2000



Vključevanje varstvenih ciljev varovanih vrst 

območij Natura 2000

Podrobnejši varstveni cilji za vodomca v območju 

Natura 2000 Drava:

 ohranja se stalna omočenost rečnih rokavov in mrtvic,

 ohranja se stene primerne za gnezdišča,

 ohranja se obrežna vegetacija,

 brez tujerodnih vrst rib,

 obnovi se naravna hidromorfologija,

 obnovi se rečne rokave in mrtvice.



Na poti k usklajenemu celostnemu upravljanju 

rečnega koridorja Drave

 projekt Trajnostno upravljanje območja reke Drave 

(TrUD), 2006: Osnutek integralnega načrta upravljanja 

območja reke Drave

 projekt Celostno upravljanje mednarodnih rečnih 

koridorjev v jugovzhodni Evropi (SEE River),2012-14: 

Razvojni koncept rečnega koridorja Drave med 

Mariborom in Zavrčem

 projekt Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela 

Drave v Sloveniji (LIVEDRAVA), 2012-17: 

Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na 

odseku od Maribora do Središča ob Dravi



Proces priprave Razvojnega koncepta rečnega koridorja 

med Mariborom in Zavrčem Drave v projektu SEE River



Uspehi in izzivi

 izboljšali sodelovanje med sektorji, med lokalnimi 

skupnostmi, deležniki,

 vzpostavitev neformalne Skupine za Dravo, Drava 

Festivala, Dravske kolesarske poti,

 izvedeni in pripravljeni projekti za obnovo rečnega 

ekosistema,

 ni uspelo doseči popolnega konsenza med sektorji, 

lokalnim deležniki,

 Razvojni koncepta rečnega koridorja Drave ni bil 

nadgrajen z regionalnim prostorskim načrtom.



http://www.zrsvn.si/sl http://www.see-river.net

http://livedrava.ptice.si http://www.dravafestival.si
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