
RAZVOJ Z NARAVO 
 

Ohranjena narava kot endogeni potencial 
skladnega razvoja regij 

 
- primer celostne teritorialne naložbe in izhodišč 

varstva narave - 

 
SAVINJSKA REGIJA 
Celje, 13. 5. 2013 

Gregor Danev, koordinator projekta PUN2000 
Jurij Gulič in Mojca Tomažič, OE MB in OE CE 
ter ostali sodelavci Sektor za ohranjanje narave 



Izhodišča 

Izhodišča EU:  
 
• Stališča Komisije (position paper on programming of CSF Funds 2014-2020): EU 

finančna sredstva morajo preseči umetno vzpostavljene birokratske ovire in 
razviti močan integralni pristop. Koncentriranje finančnih sredstev na 
prioritete za maksimiranje rezultatov in ne drobljenje virov do 
nerazpoznavnosti. 

 
Narava in raba naravnih virov: ukrepi učinkovite rabe naravnih virov in 
prilagoditve na klimatske spremembe so nezadostni in ne upoštevajo 
„ekosistemskega pristopa“ za doseganje sinergij za izboljšanje upravljanja z 
vodnimi viri, varstvo narave in biodiverzitete.  
 
Ukrepi: zelena infrastruktura, zeleni koridorji za podporo biodiverziteti in 
drugim ekosistemskim storitvam (pitna voda, pridelava zdrave hrane, raba 
naravnih materialov, turizem, rekreacija, zdravje,..) 



Vizija 2050 in strategija ohranjanja biodiverzitete do 2020   
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Kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev z namenom ustavitve neto 
izgub biodiverzitete in ekosistemskih storitev :  metodologija ugotavljanja 

vplivov EU projektov  in vzpostavitev kompenzacijskih shem in PES sistemov 

 



Vizija Pohorje 2030 

Razvita v okviru projekta NATREG www.natreg.eu/pohorje, po zaključku 

projekta v pogonu Skupine za Pohorje, ZRSVN in lokalnih skupnosti ter 

nosilcev gospodarstva (turizem). 

 

 
V sklopu projekta izvedenih približno 

70 dogodkov za namene razvoja 

Vizije Pohorje, ki vsebuje 6 

strateških ciljev, operativne cilje in 

akcijski načrt.  
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http://www.natreg.eu/pohorje


KOPE: Regionalni razvoj 2007 – 2013 – Zadnji razpis 

http://www.rra-koroska.si/index.php?lang=1


Celostna teritorialna naložba – Geopark 
Karavanke in Pohorje 

http://www.rra-koroska.si/index.php?lang=1


REGIONALNI RAZVOJ IN VARSTVO NARAVE SAVINJSKE REGIJE 
 

Povezati najvrednejše dele narave v reprezentativno celoto:  
- Določeni deli Kamniško-Savinjskih Alp, Pohorje, Posavsko hribovje, Boč, 
mokrišča, kraški pojavi … 

 

UKREPI VARSTVA NARAVE oz. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE 
NALOGE (ZO):  

(BIODIVERZITETA, VODA, NARAVNE VREDNOTE, ZAŠČITA) 

I. vzdrževanje in revitalizacije ekosistemov (vodni viri, turizem),  

II. ekosistemske storitve in odstranjevanje invazivnih vrst,  

III. varstvo občutljivih delov narave;  

 

ZELENO oz. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI (ZO):  

(TURIZEM, REKREACIJA, DUHOVNA SPROSTITEV) 

I. usklajevanje obiska, razporejanje, vodenje  obiskovalcev, usmerjanje, 

II. razvijanje informacijskih centrov, opazovališč, ter druge dodatne  
infrastrukture za obiskovalce, 

III. Vzpostavitev umetnih poligonov za doživljanje in učenje o naravi; 

 

 

 

 

 

 

 



IDEJE IN PRILOŽNOSTI 

 

 

SONARAVNA RABA NARAVNIH VIROV:  
• usmerjanje rabe v pridelavo zdrave hrane, obnovljivih zalog 

pitne vode, visokokvalitetnih naravnih materialov (les) , 
vzpostavitev/obnova naravnih retenzijskih površin (zadrževanje 
vode) 

• mreženje in razvoj inovativnih produktov in razvoj blagovnih 
znamk,  

• raba naravnih virov z ohranjanjem zaščitne funkcije 
• “zeleni “ turizem 

 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKAVE:  
• vodenje in učenje v naravi, ureditve, 
• ekosistemske storitve 
• razvoj produktov, mreženje  in blagovne znamke; 

 
 



 

 

 

PRIMERI DOBRE PRAKSE  

Boč  
Kamniško Savinjske 
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Boštanj in Vrhek 
Rastišči rumenega  
sleča  
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Povabilo ZRSVN Savinjski regiji 
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RAZVOJ 

Sodelovanje pri pripravi regijskih projektov že v začetni fazi „t.i. 
neuradnem postopku“ zaradi izboljšanja kvalitete in izvedljivosti 

projektov  

 


