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Osnova za dejavnosti 

Naveden bo primer, ko: 

- je dejavnost delovala samo ob ohranjeni biotski 
raznovrstnosti, 

- se je dejavnost od tega oddaljila, in 

- dilema kot osnova za diskusijo 

2 



Osnova za dejavnosti - primeri 
Rodovitna prst je lahko edina osnova za proizvodnjo 

hrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

lahko pa jo pri  

proizvodnji tudi  

v celoti izpustimo. 
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University Historic Photograph Collection, Colorado State University, 

Archives and Special Collections 

www.hidroponika.com 



Osnova za dejavnosti - primeri 
Pestrost vrst (živalskih, rastlinskih, gliv, bakterij) v 

tleh zagotavlja boljšo tvorbo prsti, ohranjanje dobro 
strukturirane prsti in „naravno“ produktivnost ter 
višjo biodiverziteto. 

Te naravne procese nadomešča človek z: 

vnosom dodatnih agro-kemičnih snovi 

in mehanizirano obdelavo. 

Izgubi biodiverziteto in  

„naravno“ produktivnost, 

pridobi količino primarne 

kmetijske proizvodnje. 
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Flickr.com 



Osnova za dejavnosti - primeri 
Dilema – razmerje med površino z: 

a) ohranjeno „naravno“ rodovitno prstjo, in 

b) prstjo, „kultivirano“ z  vnosom agro-kemičnih 
snovi in obsežno mehansko obdelavo - 
vzdrževanimi intenzivnimi proizvodnimi 
površinami. 
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http://www.autofillsystems.com 



Osnova za dejavnosti - primeri 
Genski viri vrst, ki jih najdemo v naravi, so osnova 

za proizvodnjo hrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obseg genskih virov, ki jih uporabljamo, je še vedno 
majhen - neizkoriščene priložnosti nimajo svojega 
lobija. 
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http://projectreservoir.weebly.com 



Osnova za dejavnosti - 

primeri 
Vrednost – za genske vire, ki postanejo prodajne 

uspešnice, npr. v kmetijstvu ali farmacevtiki, 
izjemno veliki (v milijonih €), ostali so 
neizkoriščene priložnosti (opcijska vrednost 
biodiverzitete). 

 

Dilema – delitev koristi med „ohranjevalci“ 
genskega vira in tistimi, ki ga tržijo (CBD 
Protokol o dostopu do genskih virov in delitvi 
koristi od njih). 
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Osnova za dejavnosti - 

primeri 
Učenje od narave – enako kot pri genskih virih: 
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www.asknature.org 



Osnova za dejavnosti - 

primeri 
Doživljanje narave: 

- ljudje imajo potrebo po spoznavanju in doživljanju 
narave; 

- čutijo potrebo po ohranjanju narave ter živalskih 
in rastlinskih vrst; 

- jo želijo tudi doživljati? 
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Osnova za dejavnosti - primeri 
Dilema: 

- virtualno spoznavanje narave; 

- spoznavanje narave na kakršenkoli način; 

Ima malo vpliva na samo naravo, naučene predstave 
o delovanju narave morda niso prave. 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavanje dejanskega delovanja narave in njeno 
doživljanje, vpliv na naravo je večji. 



Kaj počne / za kaj se zavzema 

varstvo narave? 
Naše (človekove) dejavnosti in zlasti večanje 
prebivalstva ter razvoj naših potreb uničujejo naravo, 
zato nastopi potreba po ohranjanju narave. 
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Kaj počne / za kaj se zavzema 

varstvo narave? 
Ohranja življenjske prostore, ki so nastajali tisočletja 
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ogr

ože

ne 

Pogoste vrste, število 

osebkov se iz leta v 

leto veča 

Kaj počne / za kaj se zavzema 

varstvo narave? 
Ohranja potencial biotske 

pestrosti (vrste in 
specifične združbe - 
habitatne tipe): 

- zaradi omejenih človeških 
in finančnih virov mora 
postavljati prioritete - 
koncentrira se na 
ogrožene 

 

Ohranja njihove življenjske 
prostore na pomembnih 
območjih (npr. sistem 
Nature 2000). 
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Kaj počne / za kaj se zavzema 

varstvo narave? 

Ohranja genske vire, tudi na nižji ravni od vrste 
(podvrst, populacij, …) 
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Ciril Mlinar Cic 



Kako varstvo narave to počne? 
Več možnosti: 

- vedno znova lepi obliže na rane, ki jih povzroča 
razvoj ali 
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preprečuje nastajanje 

poškodb! 
www.siol.net 



Kako ohranjanje narave to 

počne? 
Preusmerjanje (vplivanje na) dejavnosti, da čim manj 
poškodujejo naravo. Skupaj s sektorjem usmerjanje, 
da čim manjkrat pride do ogrožanja: 

- določen je NAČIN vstopanja v mehanizme drugih 
sektorjev; 

- bolj intenzivno in z več zakonodajnimi pravili 
varstvo narave sektorje usmerja pri ohranjanju 
ogroženih vrst in območij, ključnih za njihovo 
ohranjanje, ter v Sloveniji pri naravnih vrednotah; 

- bolj splošno in načelno pa je to pri ostalih vrstah; 

- bolj intenzivno ohranjanje narave sodeluje s 
ključnimi sektorji.  
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Integracija v druge sektorje 

Ključni so sektorji, ki so v prostoru: 

- Gozdarstvo 

- Kmetijstvo 

- Upravljanje z vodami 

- Prostorsko načrtovanje 

 

Bolj kot ima sektor primerne „vtičnice“, lažja je 
integracija in sodelovanje. 

Sektorji, ki imajo obvezujoče načrtovanje trajnostne  
rabe (v SLO gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, deloma 
upravljanje z vodami), imajo zelo dobre 
„vtičnice“. 
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Gozdovi 

• Vse gozdove pokriva resorna zakonodaja. 

• Načrtovanje poteka z gozdnogospodarskimi načrti 

(10 letni). 

• Javna služba (Zavod za gozdove Slovenije) skrbi za 

njihovo izvedbo. 

 

Podoben sistem  

je uveljavljen tudi 

za lovstvo in  

sladkovodno 

ribištvo. 
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Kmetijstvo 

Vrste kmetijske proizvodnje in obdelave zemljišč se 
na splošno usmerja s: 

• plačili, 

• sofinanciranjem strukturnih sprememb (investicij), 

• navzkrižno skladnostjo, 

• zelena komponenta prvega stebra s prepovedjo 
preoravanja. 

Za doseganje ciljev območij Natura 2000 so zlasti 
pomembne KOPOP operacije in ukrepi 
izobraževanja, prenosa znanja in sodelovanja v 
Programu razvoja podeželja. 
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Prostorsko načrtovanje 
Sprejeti prostorski akti so temelj urejenega 
poseganja v prostor in zlasti občinski akti 
zagotavljajo nepozidanost tistih površin, ki jih je 
ključno ohraniti takšne. 

Ohranjanje narave se v prostorsko načrtovanje 
vključuje skozi postopke presoje sprejemljivosti 
vplivov planov in posegov na naravo. 
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Ohranjanje narave in 

integracija 
Z bolj določnimi in prostorsko opredeljenimi cilji 

ohranjanja narave in ukrepi za njihovo doseganje 
ter jasno logiko je sektorjem lažje integrirati 
varstvo narave v svoje „vtičnice“. 

Slovenski poskus takega pristopa je Program 
upravljanja območij Natura 2000. 
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Priložnost za gospodarske 

dejavnosti 
Obiskovanje narave je prostočasna aktivnost, ki jo 

počne veliko ljudi (do tretjina populacije). Z 
privlačno infrastrukturo za obiskovalce pritegne 
na določene točke veliko ljudi (potrošnikov). 

 

 

 

 

 

 

Ti skozi porabo na podeželju (hrana, nočitev, 
spominki, druge storitve) omogočajo vrsto 
gospodarskih dejavnosti (turistično, gostinsko, 
neposredno trženje lokalno pridelane hrane,…). 



Priložnost za gospodarske 

dejavnosti 
Območja, kjer je ohranjena narava, imajo pogosto 

neonesnažena tla, ki jih s predpisi ohranjanja 
narave še dodatno ohranjajo. To nudi potencial za 
ekološko pridelavo. 

 

 



Priložnost za gospodarske 

dejavnosti 
Območja ohranjene narave pogosto zagotavljajo 

pogoje za ohranjanje naravnega vira, ki je tudi 
predmet trajnostne rabe npr.: 

- ključna območja soške postrvi so v Naturi 2000, 
ribolov nanjo je pomemben za lokalni turizem; 

 

 

 

 

 

 

 

- podobna je situacija pri lovu, zdravilnih rastlinah… 

 

 

Jana Vidic 



Priložnost za druge dejavnosti 

Obiskovanje narave,  

povezano z izobraževanjem. 

 

Nova priložnost  

– „team building“? 

 

Peter Skoberne 



Tipi delovni mest na podeželju 
Delovna mesta na podeželju: 

- Prvotna funkcija kmetijstva – pridelava hrane - 
dandanes predstavlja  le majhen % vseh delovnih 
mest na podeželju (rezultat avtomatizacije). 

- Turizem predstavlja višji % vseh delovnih mest na 
podeželju. 

- Pomemben % delovnih mest zagotavljajo javna 
sredstva, namenjena zagotavljanju koristi, ki jih ima 
družba od drugih funkcij kmetijstva (izobraževanje, 
varstvo narave in okolja, ohranjanje kulturne 
dediščine, pogoji za druge gospodarske 
dejavnosti,…). 

Takšnim pričakovanjem družbe postopoma sledi tudi 
delitev javnih sredstev. 
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Hvala za pozornost! 

 


