
POMEN POZNAVANJA BIOTSKE PESTROSTI NA PRIMERU 
KRAJINSKEGA PARKA TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB

Pahernikovi gozdovi na Pohorju
foto: Luka Šparl

Luka Šparl – višji naravovarstveni svetovalec 
(Služba KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib)

Sveti Primož na Pohorju (7. BERT)
06.08.2021

https://www.youtube.com/watch?v=qoHaP6MRKm0

https://www.youtube.com/watch?v=qoHaP6MRKm0


Boletus edulis (jesenski goban)
foto: Luka Šparl

V Sloveniji imamo:
• 1 narodni park
• 3 regijske parke (+ RP Pohorje v ustanavljanju)
• 46 krajinskih parkov
• 1 strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov, 1161 naravnih spomenikov
• Zavarovanih je 13,19 % celotne površine Slovenije
• Varstvena območja Natura 2000 pokrivajo dobrih 37% Slovenije (najvišji delež v EU).

ALI JE VARSTVO NARAVE COKLA V RAZVOJU ALI RAZVOJNA PRILOŽNOST?



Skupina rdečih mušnic (Amanita muscaria)

foto: Luka Šparl

• Osnovni cilj NPVO je boljše okolje za življenje v Sloveniji ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika
razvoja.
Glede na naravne danosti pa bi bilo potrebno zavarovati okoli 30% ozemlja države (Nacionalni program varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1))

• Predlog NPVN 2030 (še) ni pripravljen v skladu s 94. členom ZON, saj ni navedena ocena stanja ohranjenosti narave, na podlagi 
katere bi se lahko določili cilji in usmeritve.
>>Kakovostno okolje in ohranjena narava sta vrednoti slovenske družbe<< (Delovno gradivo NPVN 2030)

• 2. člen ZON: >>biotska raznovrstnost se v naravi ohranja z ohranjanjem naravnega ravnovesja.<<
• 12. člen ZON: >>rastline in živali so pod posebnim varstvom države<<.
• 15. člen ZON: >>(posegi in dejavnosti; zagotavljanje ugodnega stanja)<<
• 49. člen ZON: >>(zavarovanje naravnih vrednot)<<
• 1. člen Odloka o KP TRŠh: >>S ciljem, da se ohranijo številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost in krajinska 

pestrost…se razglasi krajinski park.
Cilji krajinskega parka se uresničujejo z varstvom, financiranjem in upravljanjem ter z usmerjanjem družbenih, kulturnih in 
gospodarskih dejavnosti, izvajanjem razvojnih usmeritev in z drugimi ukrepi. (Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski 
hrib (Uradni list RS, št. 78/2015))<<.



Upravljalska ekipa Službe KP TRŠh foto: Bojan Stepančič

KRAJINSKI PARK TIVOLI, ROŽNIK in ŠIŠENSKI HRIB

• Odlok o razglasitvi KP TRŠh kot 
naravne znamenitosti (1984)

• Odlok o KP TRŠh (2015)
• Začasne upravljalske smernice 

(ZRSVN & OVO MOL, 2018)

• 459,6 ha
• Več kot 70% površine pokriva gozd
• Razdrobljena lastniška struktura (več 

kot 400 lastniških entitet)
• Park letno obišče več kot 2. milijona 

obiskovalcev (ocena iz 2016), 
spremljanje obiska potrdilo več kot 70% 
porast obiska v letu 2020 (Covid-19) 



foto: Branko Čeak


























