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1. UVOD 
 
Poročilo o izvedeni analizi in izhodišča za varstvo narave in trajnostno upravljanje alpskih 
pašnikov in travnikov na območju Karavank temelji na podlagi kartiranja habitatnih tipov, 
pregledane obstoječe literature in analize pašnih redov  šestih izbranih planin oziroma alpskih 
pašnikov v zahodnih Karavankah, te so Korošica, Kofce, Šija, Pungart, Tegoška planina in 
Dolga njiva. Vse planine so del posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000), 
katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije. Za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja 
prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, smo 
pripravili izhodišča za varstvo habitatnih tipov na izbranih planinah. 
 

 
Slika 1: Prikaz območij izbranih planin.  
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2. UMESTITEV PAŠNEGA REDA V SISTEM 

 

Po 101. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/2003 – UPB-1) je pašni red 
dokument, ki določa pravila rabe skupnega pašnika in je obvezen za vse pašne interesente za 
uporabo skupnega pašnika. Sprejeti ga morajo pašni interesenti, združeni v pašne, agrarne ali 
druge podobne skupnosti, ki se ustanovijo s pogodbo. V tej pogodbi in v pravilih pašne 
skupnosti se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s skupnim 
pašnikom.  

Pašni red je predpisan tudi v zahtevi pri izvajanju podukrepa Planinska paša, znotraj ukrepa 
Kmetijsko okoljska plačila, v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013 
(Republika Slovenija ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2007).  Cilj podukrepa 
planinska paša je ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja na gorskih območjih ter 
ohranjanje okoljske, kulturne in krajinske pestrosti planin. 

 
 
3. VKLJUČEVANJE NARAVOVARSTVENIH VSEBIN V PROSTORSKI 

DOKUMENT – PAŠNI RED  
 

 

Trajnostno upravljanje s pašniki je možno samo tam, kjer sodelujejo vse pristojne inštitucije. 
Na podlagi raziskav in analiz na alpskih pašnikih oziroma planinah smo ugotovili, da je nujno 
sodelovanje naslednjih pristojnih inštitucij: Kmetijsko gozdarski zavod RS (KGZS), Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS), Agencija Republike Slovenije za okolje na področju spremljanja voda 
(ARSO – vode) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN).  

Pašni redi so zapisani v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 
55/2003) in v skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993), saj mora biti za 
gospodarjenje z gozdom, ki je v sklopu planine, izdelan gozdnogojitveni načrt, ki ga izdela 
Zavod za gozdove Slovenije. Naravovarstvenih vsebin ni vključenih, čeprav Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/1999) v 5. členu določa, da politike, programi, strategije 
in načrti razvoja na posameznih področjih, ki lahko prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti, morajo na svojih področjih izkazovati in zagotavljati izvajanje ukrepov, s 
katerimi prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Obvezno vključevanje ukrepov 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot se po tem zakonu 
vključujejo v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin (6. člen ZON-UPB1). 
Nadalje 7. člen določa, da se fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da prispevajo k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote, medtem ko država, lokalne 
skupnosti ter druge osebe javnega prava so pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti dolžne 



 

 

 

                                    

6 

upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot ter pri tem medsebojno sodelovati.  

Obstoječa zakonodaja nam nalaga obvezno vključevanje ukrepov ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin. Za ustrezno 
izvajanje predpisov na področju varstva narave je potrebno dopolniti obstoječe dokumente, v 
tem primeru pašne rede z izhodišči za varstvo narave. V izhodiščih za varstvo narave se 
predpiše izdelava upravljavskega načrta, ki bi vseboval ukrepe in način upravljanja za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanja posebnih varstvenih območij (območij Natura 
2000).  

Predlagamo, da se v pašni red vključi nov člen z izhodišči za varstvo narave.  

Predlagana vsebina, ki se vključi v pašni red: 

X. poglavje  VARSTVO NARAVE NA PLANINSKIH PAŠNIKIH 

xy. člen 

(1) Za gospodarjenje s planino mora biti izdelan upravljavski načrt, ki ga izdela za to 
pristojen organ Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN). 
V načrtu so določeni ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ukrepi za 
ohranjanje posebnega varstvenega območja Natura 2000 (v nadaljevanju: območja 
Natura). 

(2) Pri izvajanju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ukrepov za ohranjanje 
Natura območja sodelujeta ZRSVN, Kmetijsko svetovalna služba Slovenije, lastnik 
oziroma lastniki ter agrarna oziroma pašna skupnost.  

(3) ZRSVN določi pogoje, omejitve in obveznosti, ki izhajajo iz ekoloških razmer in 
trenutnega stanja na planinskem pašniku, ki jih je dolžan izvajati upravičenec do paše 
na planini za katero je izdelan upravljavski načrt. 

(4) Za spremljanje stanja planine, to je spremljanje uresničevanja določil Zakona o 
ohranjanju narave, določil tega pašnega reda in spremljanje izvajanja ukrepov 
določenih v upravljavskem načrtu za planino je zadolžen ZRSVN in Kmetijsko 
svetovalna služba.  

(5) Za izvajanje nadzora na planini je zadolžena inšpekcija za okolje in naravo ter 
inšpekcija za kmetijstvo. 
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4. ZAKAJ IZHODIŠČA ZA VARSTVO NARAVE  

 

K predlagani vsebini za vključitev v pašni red je nujno potrebno izdelati upravljavski načrt z 
ukrepi za varstvo narave. Pri izvajanju dejavnosti v okviru projekta 
»karavanke@prihodnost.eu – gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti« in pri 
komunikaciji z agrarnimi in pašnimi skupnostmi se je izkazalo, da imajo agrarne skupnosti 
težave z upravljanjem s planinami. Težave so povezane s sistemsko neureditvijo agrarnih in 
pašnih skupnosti, z dedovanjem pašnih pravic, v nekaterih primerih s problemi znotraj 
agrarnih in pašnih skupnosti, težave z lastništvom, nesodelovanjem med pristojnimi sektorji 
javne službe in prelaganjem odgovornosti z enega sektorja na drugega ter tudi z 
nenačrtovanim upravljanjem s planinami.  

Nenačrtovano upravljanje s planinami se kaže v tem, da se na planinah pojavljata hkrati dva 
neželjena učinka in sicer po eni strani zaraščanje, po drugi strani pa točkovna evtrofikacija, 
erozija, zaraščanje z nitrofilnimi vrstami (ščavje) ... V takih primerih je glavni razlog 
nenadzorovana paša.  

Medsektorske težave se pojavljajo zaradi nesodelovanja med pristojnimi sektorji in zaradi 
različnih pogledov na izrabo naravnih dobrin in ohranjanje planinskih pašnikov. Nenačrtovano 
upravljanje s planinami pa, ker ni izdelane strategije za upravljanje s planinami. Posledica 
nesodelovanja med sektorji in nenačrtovanega upravljanja s planinami je netrajnostna raba 
prostora ter s tem izguba kvalitetnih pašnih površin in biotske raznovrstnosti. Strategijo 
upravljanja s planinami bi lahko uredili z izdelavo upravljavskih načrtov za posamezne 
planine. Za reševanje medsektorskih neskladij in neprimernega (netrajnostnega) upravljanja s 
planinami, pa bi bilo nujno potrebno, da bi pri izdelavi pašnega reda in upravljavskega načrta 
z izhodišči za varstvo narave sodelovali vsi pristojni sektorji in uporabniki planin. 

Za trajnostno upravljanje s planinami, za ohranjanje pašnih površin, za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in posebnih varstvenih območij je nujna dopolnitev pašnih redov z izhodišči za 
varstvo narave. 
 
 
 

5. IZHODIŠČA ZA VARSTVO NARAVE IN TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE 
ALPSKIH PAŠNIKOV IN TRAVNIKOV NA OBMOČJU KARAVANK 

 

 

 
Na izbranih planinah sta prevladovali pol naravni travišči vrstno bogata travišča s 
prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu 
(EU_6230*)  ter alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (EU_6170), ki se 
prednostno ohranjata po Direktivi o habitatih (The Council Directive 92/43/EEC on the 
Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora - "The Habitat Directive"). Ti 
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travniki so vrstno zelo bogati in življenjski prostor številnih ogroženih in endemičnih 
rastlinskih in živalskih vrst, zaradi česar pomembno prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti 
ter k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Ker se njihovo stanje močno slabša in upada 
tako v Sloveniji kot v Evropi, smo pripravili nabor ukrepov za ohranjanje teh travišč in 
izhodišča za varstvo narave na obravnavanih planinskih pašnikih. Za vsako obravnavano 
planino (Korošica, Kofce, Šija, Pungrat, Tegoška planina in Dolga njiva) smo na podlagi 
zbranih podatkov in pregledane literature posebej pripravili izhodišča za varstvo narave in 
trajnostno upravljanje alpskih pašnikov in travnikov. 
 
Ohranjanje teh habitatov je močno povezano z ohranjanjem tradicionalnega kmetovanja in 
ohranjanjem planin. Na tem območju se je razvil poseben način gospodarjenja, ki se imenuje 
planinska paša, za katero je značilno, da se izvaja samo nekaj mesecev v letu, prične se s 
prigonom živine iz doline na planinske pašnike v mesecu maju ali juniju in z odgonom živine v 
jeseni nazaj v dolino. Tak način gospodarjenja je stoletja prispeval k povečanju in ohranjanju 
biotske raznovrstnosti v Karavankah, danes pa ga ogrožata opuščanje paše (zaraščanje) in 
intenzifikacija kmetijstva. 
 
Ker je obstoj teh travišč na obravnavanem območju odvisen od aktivnega gospodarjenja, 
obstoj teh travišč brez kmetovanja oziroma paše ni možen. Potreben je celovit pristop in 
izdelana strategija za upravljanje teh območij ter ustrezne vzpodbude s strani države. 
Dokument, ki trenutno ureja gospodarjenje na planini je pašni red, ki določa pravila rabe 
skupnega pašnika in je obvezen za vse pašne interesente, ki so združeni v agrarne, pašne in 
druge skupnosti. Pri analizi pašnih redov smo ugotovili, da pri upravljanju planin sodelujeta 
samo kmetijski in gozdarski sektor, ki pa ne podajata smernic za ohranjanje biotske pestrosti 
na vrstno bogatih traviščih. Tukaj bi bilo obvezno vključiti naravovarstveni sektor, še zlasti pri 
planinah, ki se nahajajo na posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ekološko 
pomembnih območjih in zavarovanih območjih. 
 
Za celovit pristop k upravljanju alpskih pašnikov, bi bilo nujno vključiti izhodišča za varstvo 
narave v pašne rede in izdelati upravljalske načrte, v katerem bi bile upoštevane in usklajene 
vsebine vseh sektorjev. 
 
 


