Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

-

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o habitatnih tipih obsega:
Uredbo o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03 z dne 14. 11. 2003),
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 36/09
z dne 15. 5. 2009).
UREDBA
o habitatnih tipih
(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
1. člen
(splošna določba)

Ta uredba določa habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe,
prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju, ter ureja
usmeritve za njihovo ohranjanje v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z
dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20.
novembra 2006 o prilagoditvi direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/EGS na področju
okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368).
(2) Ta uredba ureja habitatne tipe, ki so predmet obravnave okoljske odgovornosti
v skladu z Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o
okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z
dne 30. 4. 2004, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/21/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih
ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4.
2006, str. 15).
2. člen
(habitatni tip)
(1) Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota
ekosistema, katerega ohranjanje v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju ekosistemov.
(2) Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, so tisti, ki so na
ozemlju Republike Slovenije redki, ranljivi, imajo majhno naravno območje razširjenosti ali
predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip, in tisti, katerih
ohranjanje v ugodnem stanju se izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb ali je v
interesu Evropske unije.
(3) Habitatni tipi iz prejšnjega odstavka so določeni in razvrščeni po skupinah v
prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Habitatni tipi, ki so predmet odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo
okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, so habitatni tipi »Natura« iz tretjega
stolpca priloge 1 te uredbe.
3. člen
(ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju)
(1) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna razširjenost habitatnega tipa in
območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, stabilna ali se veča, če
obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajali specifična struktura
habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo njegovo dolgoročno
ohranitev, in če je zagotovljeno ugodno stanje za ta habitatni tip značilnih prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste).
(2) Specifične strukture habitatnega tipa in naravni procesi oziroma ustrezna raba
iz prejšnjega odstavka tega člena so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in sicer
na način opredelitve najpomembnejših varstvenih ciljev za doseganje ustreznih ekoloških
razmer za posamezne skupine habitatnih tipov.
(3) Ekološke razmere so ustrezne, kadar se izkazujejo take lastnosti nežive ali
žive narave, ki omogočajo obstoj habitatnega tipa in njegovo ugodno stanje.
4. člen
(usmeritve za ohranjanje v ugodnem stanju)
(1) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na
območjih habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe, zlasti na tistih območjih, na katerih so ti
habitatni tipi dobro ohranjeni, načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim
manjši.
(2) Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način
in v obsegu:
- da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost teh habitatnih tipov
in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva,
- da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni
procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz Priloge 2 te uredbe in
- da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v
skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst.
(3) Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja
s predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je
treba ugotoviti prisotnost habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe na teh območjih in njihovo
stanje ohranjenosti.
(4) Na način iz prejšnjih treh odstavkov se zagotavlja ugodno stanje habitatnih
tipov tudi pri načrtovanju na področjih urejanja in rabe voda ter drugih naravnih dobrin.
5. člen
(način ohranjanja v ugodnem stanju z določitvijo ekološko pomembnih območij in
posebnih varstvenih območij)

Ugodno stanje habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe se zagotavlja tudi z
določitvijo ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij, v katerih so ti
habitatni tipi ustrezno vključeni glede na obseg in razporeditev.
6. člen
(spremljanje stanja habitatnih tipov)
-

Spremljanje stanja habitatnih tipov se nanaša zlasti na:
obseg naravne razširjenosti ter velikost površine, ki jo habitatni tip pokriva,
stanje ohranjenosti specifične strukture habitatnega tipa,
potek naravnih procesov ali izvajanje rabe, ki pogojuje habitatni tip,
stanje rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za habitatni tip.

Priloga 1: Habitatni tipi iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe
Priloga 2: Varstveni cilji iz drugega odstavka 3. člena te uredbe

Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) vsebuje naslednjo končno
določbo:
»7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih (Uradni list RS, št.
36/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
»4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

