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Logika boljšega upravljanja 
Ohranjena narava je glavnica, iz katere dobiva družba 
številne dobrine in z njo je treba ravnati tako, da se 
glavnica ohranja. Upravljanje naj bi omogočalo tako 
dobivanje dobrin kot ohranjanje oz. izboljševanje 
glavnice. 
Vsaj 30% Slovencev uporablja storitve sprostitve in 
doživljanja ohranjene narave, vsaj 30% tujih turistov 
prihaja v Slovenijo zaradi ohranjene narave. Slednje 
generira lokalna delovna mesta. 
Ohranjena narava nudi tudi vrsto ekosistemskih storitev 
(od prečiščevanja vode do zmanjševanja posledic 
naravnih nesreč). 
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Okvir za prednostne ukrepe 
Predpogoj za vse je ohranjena narava, zato: 
• izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, 

prednostno tistih v najslabšem stanju ohranjenosti; 
• podpiranje projektov, ki koristijo turizmu, temelječem 

na ohranjeni naravi in prinašajo več nočitev in porabe 
(novi produkti); 

• vlaganja v vzpostavitev zelene infrastrukture v sinergiji 
s protipoplavnimi ukrepi in ukrepi za izboljševanje 
hidromorfološkega stanja voda; 

• prednostno projekti, ki imajo sinergije z drugimi 
področji. 



Izboljšanje stanja ohranjenosti 
• Fokusirano na vrste in habitatne tipe v neugodnem stanju 

ohranjenosti (vir: poročilo po Direktivi o habitatih 2013 in 
Direktivi o pticah 2014) – da se jih reši pred izginotjem, 
zlasti tiste, katerih pomembne evropske populacije ima 
Slovenija; 

• Zgledno in modelno naravovarstveno upravljanje površin 
habitatov vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju ob 
infrastrukturi prenovljeni ali novi infrastrukturi za 
obiskovanje (iskanje sinergijskih učinkov s turističnim 
obiskom, ohranjanjem kulturne dediščine, 
zmanjševanjem obstoječih pritiskov zaradi prometa); 

• Kjer je potrebno, vzpostavitev koridorjev. 
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Predlogi akterjev s terena 

Izveden nabor projektnih 
idej, sledila je izboljšava 
projektnih idej in 
neodvisna ocena 
http://www.natura2000.g
ov.si/index.php?id=315. 
Predlog je predmet javne 
razprave 
http://www.natura2000.g
ov.si/index.php?id=317. 
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Predlogi terenskih akterjev 
Predlog seznama za javno razpravo: 
 



Izboljšanje stanja ohranjenosti v povezavi z 
zagotavljanjem ciljev po Vodni Direktivi 
Vlaganja v vzpostavitev zelene infrastrukture v sinergiji s 
protipoplavnimi ukrepi in ukrepi za izboljševanje 
hidromorfološkega stanja voda in po potrebi odkup 
naravovarstveno pomembnih nepremičnin za namen 
ohranitve in obnove ekosistemov, ki zagotavljajo ključne 
ekosistemske storitve. 
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 Več na: 
http://www.natura2000
.gov.si/index.php?id=21 
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