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1 UVOD 
 
Načrt upravljanja za pilotno območje Zelenci (v nadaljevanju NU Zelenci) je bil pripravljen v okviru 
projekta WETMAN - Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, 2011 – 2015. 
Prvenstveno je pripravljen z namenom upravljanja Zelencev kot območja Natura 2000, obenem pa 
obravnava tudi ostale vsebine zavarovanega območja – naravnega rezervata, ekološko 
pomembnega območja ter naravnih vrednot.  
Na območjih Natura 2000, ki so tudi zavarovana območja, so pomemben ukrep varstva določila iz 
akta o zavarovanju. Kadar akt o zavarovanju določa obveznost sprejema načrta upravljanja 
zavarovanega območja, je ta večinoma dodaten prispevek k doseganju naravovarstvenih ciljev. 
Trenutno veljavni Odlok o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Uradni list RS št.53/1992, 17/1994, 
Uradni vestnik Gorenjske 32/1996) ne določa priprave načrta upravljanja, Uredba o Naravnem 
rezervatu Zelenci, ki je v postopku sprejemanja, pa s strani upravljavca območja predvideva 
pripravo petletnih načrtov delovanja in urejanja naravnega rezervata. 
Operativni program upravljanja območij Natura 2000 na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) določa ukrepe varstva narave, ukrepe prilagojene rabe naravnih 
dobrin, ukrepe prilagojene kmetijske rabe, ukrepe oziroma usmeritve upravljanja voda ter druge 
ukrepe, če so potrebni za zagotavljanja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih 
tipov. Našteti ukrepi ter naravovarstvene usmeritve so ustrezno razdelani in vključeni v NU Zelenci. 
Del ukrepov in usmeritev bo vključen tudi v ustrezne sektorske načrte.  
 
Dokument je nastal na podlagi Vodnika vsebin za pripravo podrobnejših načrtov upravljanja 
območij Natura 2000, ki je nastal v sklopu projekta LIFE (2007) ter Vodnika vsebin priprave načrtov 
upravljanja (za)varovanih območij, ki je nastal v sklopu projekta NATREG (2011) s prilagoditvami za 
potrebe izvajanja projekta WETMAN.  
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1.1 OSEBNA IZKAZNICA 
 
Preglednica 1: Osebna izkaznica območja 
OSNOVNE INFORMACIJE 

NAZIV OBMOČJA Naravni rezervat Zelenci 
NARAVOVARSTVENI STATUS 
VAROVANO OBMOČJE NATURA 2000 SCI 3000087  Zelenci 
EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE 27700 Zelenci in Ledine pod Ratečami 
NARAVNA VREDNOTA geomorf., zool., 

ekos., bot.; 
hidr., geomorf., 
zool. 

360 Zelenci 
 
268 V Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo      

Bohinjko 
ZAVAROVANO 
OBMOČJE 

naravni rezervat Zelenci  

INFORMACIJA O DOKUMENTU  
OBODBJE PRIPRAVE  februar 2011 – julij 2013 
UPRAVLJANJE OBMOČJA Najpomembnejši sektorji na območju: varstvo narave, vodarstvo, 

kmetijstvo, gozdarstvo, turizem. 
PRIPRAVLJAVEC Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, 
NASLOV PC Planina 3, 4000 Kranj 
NOSILEC PRIRAVE Metod Rogelj 
Telefon 04 20 19 460 
MAIL metod.rogelj@zrsvn.si 
SPLETNA STRAN www.wetman.si, www.zrsvn.si  
 
 

1.2 POVZETEK 
 
Načrt upravljanja je temeljni dokument razvoja in upravljanja območja v prihodnosti, do leta 2030. 
Ob upoštevanju vizije in strateških ciljev so konkretneje določeni operativni cilji in ukrepi, slednji kot 
najbolj konkretizirane aktivnosti za dosego želenih ciljev. Načrt upravljanja je podlaga aktivnostim 
upravljavca zavarovanega območja, ki bodo določene v petletnih delovnih načrtih. Ob pripravi so 
bili upoštevani vidiki lastnikov in domačinov, lokalne skupnosti ter strokovna in pravna izhodišča. 
Načrt je pripravljen do ustreznega nivoja natančnosti. Posebna pozornost je namenjena ohranjanju 
hidroloških pogojev (izgradnja prodnega zadrževalnika, renaturacija zasute struge Save), kvalitete 
vode (analize vode in analiza možnih virov evtrofikacije), usmerjanju in informairanju obiskovalcev 
(obnova in nadgradnja poti in informacijskih tabel, priprava informacijsko-izobraževalnih gradiv, 
celostna ureditev vstopa v naravni rezervat) in preprečevanju oziroma usmerjanju zaraščanja 
(odstranjevanje zarasti). V vplivnem območju načrt posveča pozornost potencialnim virom 
onesnaženja in posegom v prispevnem območju hudournikov, ki ogrožajo Zelence z zasipavanjem s 
prodom in apnenim muljem. Lastnike kmetijskih zemljišč na zavarovanem in vplivnem območju se 
spodbuja k vključevanju v ustrezne kmetijske ukrepe. 
Ob izvajanju v načrtu predvidenih ukrepov bodo le-ti ustrezno načrtovani in usklajevani na 
izvedbenem nivoju. Zanje bodo pridobljena vsa zahtevana soglasja. Ob izvajanju strokovnih nalog se 

http://www.wetman.si/
http://www.zrsvn.si/
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bo vključilo sektorske strokovne inštitucije, lokalne organizacije (zavodi, društva itd) ter 
posameznike. 
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2 VARSTVENI CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

2.1 VIZIJA ZELENCI 2030 
 
V sklopu delavnic, ki so bile organizirane za lastnike zemljišč v Zelencih, krajane širšega območja ter 
predstavnike sektorjev, ki delujejo v prostoru – gozdarje, kmetijsko stroko, vodarje, turistične 
delavce, šolnike, je bil na podlagi mnenj in pripomb udeležencev izdelan osnutek vizije »Zelenci 
2030«. Vizija predstavlja stanje Zelencev leta 2030 kot si ga zamišljamo vsi deležniki tega prostora. 
 
Zelenci so območje ohranjene narave z vsemi značilnimi vsebinami. Zelenci so naravovarstveno 
conirani z jasnimi in dogovorjenimi pravili ravnanja, ki se jih vsi držimo. Lastniki zemljišč so na 
Zelence ponosni in sodelujejo med seboj, z upravljavcem in pristojnimi službami. Pestra in 
raznolika krajina na majhnem območju je prepoznana kot blagovna znamka. Možnost 
naravovarstvenega izobraževanja in doživljanja narave, vodeno s strani lokalnih vodičev. 
Turistična in prometna infrastruktura je urejena, vstopni info-center ponuja tudi lokalne izdelke. 
Zelenci so vključeni v lokalno in širše turistično okolje, s katerim se povezuje in dopolnjuje.  
 
 
2.2 SPLOŠNO VREDNOTENJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA (ANALIZA SWOT) 
 
Ob pripravi Načrta upravljanja Zelenci so bila v Kranjski Gori organizirana srečanja – delavnice, na 
katerih smo z lastniki, sektorji in drugimi deležniki oblikovali vizijo razvoja Zelencev ter izhodišča za 
varstvo in upravljanje območja. Na podlagi delavnice so bili oblikovani tudi elementi Swot analize, v 
kateri so udeleženci določili prednosti, pomanjkljivosti, nevarnosti in priložnosti Naravnega 
rezervata Zelenci. 
 
PREDNOSTI: 
- Že zavarovano območje – 6t 
- Edinstveni in posebni (jezerca) – 6t 
- Ohranjene obdelane kmetijske površine (okolica ni zaraščena) – 4t 
- Zaščitene in varovane živalske in rastlinske vrste, vrste iz rdečega seznama, vrstna pestrost, 

pester ekosistem – 4t 
- Vodeni ogledi območja in lokalni vodiči -3t 
- Parkirišče -2t 
- Nespremenjeni in neokrnjeni – 2t 
- Naravi prijazno kmetovanje (se ne uporablja škropiv, kmetije vključene v okoljske programe) -2t 
- Urejene učne poti – 2t 
- Dodatna turistična ponudba – 2t 
- Bližina turističnih centrov (gospodarska priložnost) – 2t 
- Domačini podpirajo zavarovanje – 2t 
- Obstoječ ureditveni načrt – 1t 
- Občina podpira (finančno) obstoj naravnega rezervata – 1t 
- Na državnem nivoju prepoznano območje – 1t 
- Oblikovana mreža za izobraževanje – CŠOD, naravoslovni dnevi – 1t 
- Lokalni poznavalci območja in društva – 1t 
- Naravni zadrževalnik vode in hranilnih snovi – 1t 
- Območje je Natura 2000 (denar, kontrole EU) – 1t 
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POMANJKLJIVOSTI (SLABOSTI) /NEVARNOSTI: 
- Nerešeno dedovanje članov Agrarnih skupnosti po Sloveniji, pravni posli niso možni  - 6t 
- Ni enotne vizije, kakšne Zelence želimo – 5t 
- Zaprojevanje (nanos proda v območje) -4t 
- Država/občina bi morala biti lastnik zemlje – 3t 
- Špricanje proti komarjem  (Ledine) – 3t 
- Gnojenje bližnjih travnikov – 2t 
- Ni varovanja mokrih travnikov – 2t 
- Košnja obale jezerc – 2t 
- Nemotiviranost lastnikov zemljišč – 2t 
- Ni naravovarstvenega nadzora – 2t 
- Ni raziskav (vodnih tokov, vpliva Planice, biodiverzitete) – 2t 
- Ni upravljalca – 2t 
- Mešana lastniška struktura v Zelencih (veliko lastnikov) – 1t 
- Ni urejena infrastruktura dostopa do Zelencev -1t 
- Niso določeni vhod  in parkirišča – 1t 
- Ni kodeksa obnašanja, oz se ga ne upošteva – 1t 
- Ni določena »tampon« oz puferska cona, za omilitev zunanjih dejavnikov – 1t 
- Ni strpnosti do različno mislečih – 1t 
- Obisk Zelencev se ne trži (vstopnina, ki naj se nameni za vzdrževanje) – 1t 
- Zaraščanje z algami – 1t 
- Ni podhoda za dvoživke – 1t 
- Ni upoštevanja lastnikov (ni dogovora) – 1t 
- Vremenske spremembe – visoke vode poplaknejo veliko hranil in enkrat – cvetijo alge -1t 

PRILOŽNOSTI:  
- Domačini naj upravljajo, kontrolo naj izvaja država – 7t 
- Vodiči, nova delovna mesta – 6t 
- Projekti in črpanje sredstev za uresničitev vizije – infocenter – 5t 
- V zaledju so še obstoječe kmetije, ki bi nadaljevale tradicionalno kmetijsko rabo  - 5t 
- Razvoj turizma/ekoturizma – 5t 
- Prednost za domačine – 4t 
- Izobraževalni potencial zelencev  - 3t 
- Trženje Zelencev, blagovna znamka – 2t 
- Zamenjava zemljišč v Zelencih (da bi bila država lastnik Zelencev) – 2t 
- Ozaveščanje javnosti – 2t 
- Če bi narava ostala čista oz bi bila še bolj čista, bi bila velika biotska raznovrstnost – 1t 
- Možnost za infocenter – 1t 
- Možnost trženja spominkov in pridelkov iz lokalnega okolja – 1t 
- Večja prepoznavnost v medijih – 1t 
- Upravljanje območja – lokalno – 1t 
- Povezovanje z drugimi območji (mreža) – 1t  

Poleg alinej je navedeno število udeležencev, ki je posamezno vsebino označilo kot prioriteto.  

Vsebine SWOT analize so vključene v cilje, usmeritve in ukrepe v nadaljevanju dokumenta.  
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2.3 STRATEŠKI CILJI 
 
Strateški cilji konkretizirajo vizijo razvoja Zelencev. Trije glavni cilji so usmerjeni v varstvo, 
gospodarjenje in izobraževanje: 
 
1. Dolgoročno so ohranjene izjemne naravne danosti naravnega rezervata Zelenci. 
 
2. Z ustreznimi ukrepi je preprečen negativen vpliv iz okolice na naravni razvoj Zelencev ter s 

tradicionalnim gospodarjenjem v sodelovanju z lastniki in domačini vzdrževan značilen 
krajinski vzorec območja.  

 
3. Z vodenjem in usmerjanjem je ob sodelovanju lokalnih poznavalcev različnim javnostim 

omogočeno obiskovanje, spoznavanje in doživljanje Zelencev, ki so vključeni tudi v širše 
turistično okolje. 

 
 
2.4 VARSTVENI CILJI 
 
Varstveni cilji sledijo namenu in ciljem zavarovanega območja ter usmeritvam sistema Natura 2000. 
Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci nalaga upravljavcu izvajanje ukrepov varstva narave in 
naravovarstvenih nalog ter graditev ali postavljanje objektov in naprave, ki so namenjene varovanju 
in obiskovanju naravnega rezervata. 
 
Preglednica 2: Varstveni cilji za tarčne/kvalifikacijske habitane tipe  

KODA 
VRSTE IME VRSTE VARSTVENI CILJI 

7140/ 
7150 

Prehodna barja/ 
Uleknine na šotni podlagi z 
vegetacijo zveze 
Rhynchosporion 

TIPIČNE VRSTE Ohraniti prisotnosti in pokrovnost vseh tipičnih vrst. 

VELIKOST  HT Povečati površino habitata za 0,3 ha. 
OHRANJENOST STRUKTURE 
IN FUNKCIJE HT 

Obnoviti in ohranjati odprto, nezaraslo površino 
habitata. Izboljšati vlažnostni režim območja. 
Izboljšati kakovost vode. 

6410 Travniki s prevladujočo 
stožko (Molinia spp.) na 
karbonatnih, šotnih ali 
glineno-muljastih tleh 
(Molinion caeruleae) 

TIPIČNE VRSTE Ohraniti prisotnosti vseh tipičnih vrst. 

VELIKOST HABITATA/HT Ohraniti oz. povečati obstoječo površino habitatnega 
tipa za 0,054 ha. 

OHRANJENOST STRUKTURE 
IN FUNKCIJE HT 

Ohraniti lastnosti ekstenzivnih travnikov. 

24.1/ 
22.4 

Reke in potoki / Vegetacija 
stoječih sladkih voda 

TIPIČNE VRSTE Ohraniti prisotnost tipičnih vrst. 
VELIKOST HT Obnoviti vodotok (obnoviti zasuto strugo) na dolžini 

pribl. 150m. 
OHRANJENOST STRUKTURE 
IN FUNKCIJE HT 

Obnoviti zasuto strugo. Izboljšati vlažnostni režim 
območja. Odstraniti grmovno zarast. Izboljšati 
kakovost vode. 

53/ 
7230 

Močvirska vegetacija 
obrežij (šašja, trstičje, 
rezikovje)/ bazična nizka 
barja 

TIPIČNE VRSTE Ohraniti prisotnost tipičnih vrst. 
VELIKOST HT Povečati površino habitatnega tipa za 3,2 ha. 
OHRANJENOST STRUKTURE 
IN FUNKCIJE HT 

Obnoviti in ohranjati odprto, nezaraslo površino 
habitata. Izboljšati vlažnostni režim območja. 
Izboljšati kakovost vode. Preprečiti zmanjšanje 
površine zaradi zasipavanja s prodom. 
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Preglednica 3: Varstveni cilji za vsebine naravne vrednote Zelenci in ekološko pomembnega območja Zelenci 

NARAVNA VREDNOTA ZELENCI 
Zvrst Vsebine Varstveni cilji 
Geomorfološka - značilen relief morene 

- stik hudourniškega vršaja 
Nadiže z moreno 

- Ohraniti naravno razgibanost terena, skale in gozdno zarast v 
sedanji površini. 

- Zagotoviti ustrezne hidrološke razmere na hudourniku Nadiža, ki 
preprečujejo zasipavanje s prodom in finim materialom (mivka, 
melj). 

- Ohraniti naravno oblikovanost stika. 
Hidrološka - širše povirno območje z 

značilnimi oblikami izvirov: 
tolmuni (tomfi), povirno 
jezerce s talnimi izviri, 
spreminjajoče povirno 
območje na stiku vršaja in 
morene, 

- Struga Save vzdolž močvirja 
Drni, 

- povirno območje severno od 
morene (karavanško zaledje). 

- Ohraniti ustrezno hidrološko stanje: vodne razmere in kvalitito 
vode. 

- Preprečiti zaprojevanje in zamuljevanje kot posledico posegov v 
prispevnem območju. 

- Vzpostaviti hidrološke razmere na območju Drni in Blat kot so 
bile pred rekonstrukcijo ceste in odlaganjem materiala. 

- Urediti iztočne razmere iz Zelencev, ki bodo ohranjale hidrološka 
stanje v zelencih in preprečevale poplave dolvodno. 
 

Zoološka - zavarovane, redke in 
ogrožene živalske vrste 

- Ohraniti ugodne pogoje za živalske vrste. 
- Izboljšati stanje populacije dvoživk z ureditvijo podhodov oziroma 

preprečitvijo povozov. 
- Preprečiti hranjenje živali. 

Botanična - zavarovane redke in ogrožene 
rastlinske vrste 

- Ohraniti ugodne pogoje za rastlinske vrste. 
- Preprečiti nadaljnje zaraščanje barja s trstom, kontrolirati 

zaraščanje z reziko. 
Ekosistemska - raznolikost biotopov, 

habitatnih tipov in združb v 
dinamičnem ravnovesju. 

- Ohraniti naravni razvoj ekosistema, z ukrepi posegati na dele 
rezervata z večjim botaničnim pomenom. 

   
EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE ZELENCI 
 Vsebine  
 - zavarovane, redke in 

ogrožene živalske ter 
rastlinske vrste 

- raznolikost habitatnih tipov in 
rastlinskih ter živalskih združb. 

- Ohraniti ugodne pogoje za dolgoročno preživetje živalskih vrst. 
- Izboljšati stanje populacije dvoživk z ureditvijo podhodov oziroma 

preprečitvijo povozov. 
- Preprečiti hranjenje živali. 
- Ohraniti ugodne pogoje za dolgoročno preživetje rastlinskih vrst. 
- Preprečiti nadaljnje zaraščanje barja s trstom, kontrolirati 

zaraščanje z reziko. 
- Ohraniti naravni razvoj ekosistema, z ukrepi posegati na dele 

rezervata z večjim botaničnim pomenom. 
   

 
 

2.5 OPERATIVNI CILJI 
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Slika 1: Upravljavske cone za pilotno območje Zelenci 

 
 
Osnovne usmeritve za zagotavljanje ciljev varstva izhajajo iz Zakona o ohranjanju narave ter 
podzakonskih aktov. Konkretizirane so predvsem v podzakonskih aktih, ki določajo varstvo naravnih 
vrednot, varstvo živalskih, rastlinskih vrst in habitatnih tipov ter varstvo ekološko pomembnih 
območij. 
Uredba o Naravnem razervatu Zelenci (osnutek) za območje NR Zelenci določa varstvene in 
razvojne usmeritve, ki so v nadaljevanju vključene k operativnim ciljem za posamezno dejavnost.  
 
Uredba določa tudi splošen varstveni režim: 
Na območju naravnega rezervata so prepovedani vsi posegi, dejavnosti in ravnanja, ki bi lahko 
spremenili hidrološke, geomorfološke in krajinske lastnosti naravne vrednote,  življenjske razmere 
rastlinskih in živalskih vrst, značilnosti habitatnih tipov, poslabšali kakovost habitatov ali kako 
drugače spremenili značilnosti naravnega rezervata. 
 
 
 
 
 
2.5.1 GOZDARSTVO (cona C) 
 
Preglednica 4: Operativni cilji za gozdarstvo 
Operativni cilj Opisi Kazalniki 
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Gospodarjenje z 
gozdovi, ki temelji 
na poudarjenosti 
funkcij na območju  

- V daljšem časovnem obdobju izboljšati 
drevesno sestavo (zmanjšati delež smreke, 
povečati delež primernih drevesnih vrst z 
naravno obnovo).  

- Izboljša naj se avtohtona vrstna pestrost, 
stabilnost, razgibana zgradba in naravna 
reprodukcijska sposobnost gozda 

- Prilagoditi gospodarjenje z gozdovi funkciji 
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter funkciji 
varovanja naravne vrednote.  

- S primernimi omilitvenimi ukrepi zmanjšati 
negativen vpliv pridobivanja lesa. 

- Ohranitev rastišča lepega čeveljca (+karta). 

- Zmanjšan delež smreke in 
vzpostavitev naravne obnove. 

- Vzpostavljena časovna omejitev 
za sečnjo in spravilo lesa v GGN. 

- Uporaba bioolj. 
- Izvedba sečenj, ki ne 

poškodujejo reliefa, hidroloških 
razmer in vidne podobe. 

- Ugodno stanje lepega čeveljca 

 
 
Varstveni režimi in razvojne usmeritve iz Uredbe: 

- Prepovedano je sekati gozd na golo. 
- V skladu z varstvenimi cilji Uredbe se izvaja gozdarska dejavnost v tradicionalni intenzivnosti 

in praksi, vključno s sanacijo gozda v primeru vetroloma ali druge naravne nesreče. 
 
Usmeritve za izvajanje gozdarske dejavnosti: 

- Spravilo lesa naj se izvaja v suhem vremenu, v času ko so tla suha ali zmrznjena. Uporablja 
naj se primerno tehnologijo, ki v največji možni meri zmanjšuje poškodbe tal. 

- Dela se izvajajo izven spomladanskih gnezditvenih aktivnosti v obdobju od 1. avgusta do 1. 
marca. 

- Ohranja naj se vsaj 3% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, 
predvsem odraslega drevja nad 30 cm prsnega premera.  

- Ob urejenih poteh naj se odstranjuje nestabilno drevje in veje. 
- Uporablja naj se bioolja.  
- Vpliv na tla ob sečnji in spravilu mora biti minimalen. Gradnje grajenih gozdnih vlak se ne 

izvaja, spravilne poti po izvedbi sečenj naj se sanira. 
 
 
 
 
2.5.2 LOVSTVO IN RIBIŠTVO (VSE CONE) 
 
Preglednica 5: Operativni cilji za lovstvo in ribištvo 

Operativni cilj Opisi Kazalniki 
Lov se izvaja v 
omejenem 
obsegu 

- Uredba prepoveduje lov v območju povirnih 
jezer, vodne struge in močvirja (glej sliko). Na 
ostalih površinah je lov dovoljen, a je z vidika 
izvajanja turizma lahko problematičen.  

- Lovska infrastruktura naj se ne postavlja. 

- Ni konfliktnih situacij med lovci 
in obiskovalci. 

- V območju prepovedi se lov ne 
izvaja. 

 
Ribolov se na 
celotnem 
območju Zelencev 
ne izvaja 

- Uredba prepoveduje ribolov na celotnem 
območju Zelencev.  

- Z namenom preprečevanja migracije vloženih 
alohtonih vrst rib se preprečuje migracija rib iz 
Save v Zelence. Z ribiči se dogovori o prenehanju 

- Upošteva se Uredba glede 
prepovedi ribolova 

- Vodarski ukrepi imajo vključene 
rešitve za preprečevanje 
migracije rib. 
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vlaganja tujerodnih vrst rib nad pregrado, 
locirano pod smučarskim poligonom Vitranc. 
Tujerodne vrste rib se skušajo izloviti iz rezervata 
in odseka Save do omenjene pregrade.  

- V RGN so vključeni ukrepi za 
postopno izlovitev in 
nevlaganje tujerodnih vrst iz 
rezervata. 

 
Varstveni režimi in razvojne usmeritve iz Uredbe: 

- Prepovedano je izvajati ribolov in lov na območju povirnih jezer, vodne struge in močvirja, 
kakor je označeno na karti. 
 

Usmeritve za izvajanje lova in ribištva: 
- Solnice in lovska infrastruktura se na Zelencih ne postavljajo. Pri izvajanju lova se upošteva 

turistični značaj območja. 
 

 
Slika 2: Območje, kjer je prepovedan lov in ribolov. 

 
 
2.5.3 VODARSTVO (Cona B, delno cona A) 
 
Preglednica 6: Operativni cilji za vodarstvo 
Operativni cilj Opisi Kazalniki 
Ustrezen vodni 
režim, skladen z 
varstvenimi cilji.  

- Ohranjati ugodno ekološko, hidrološko in morfološko 
stanje vodnih teles, naravne pretoke in dinamiko. 

- Sonaravno urediti vodne razmere tam, kjer so zaradi 
človeških vplivov te spremenjene: 
o obnoviti zasuto vzporedno strugo Save. 
o zagotoviti ustrezne iztočne razmere, ki bodo 

- Obnovljena vzporedna 
struga. 

- Izvedena hidrološka študija 
in ustrezni ukrepi za 
ureditev iztočnih razmer. 
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ohranjale hidrološka stanje v Zelencih in 
preprečevale poplave dolvodno. Ob urejanju 
iztočnih razmer Zelencev se upošteva 
preprečevanje migracije rib. 

o vzpostaviti hidrološke razmere na območju Drni in 
Blat kot so bile pred rekonstrukcijo ceste in 
odlaganjem materiala. 

Dejavnosti na 
področju vodarstva 
v vplivnem 
območju so 
prilagojene ciljem 
rezervata. 

- Preprečiti zaprojevanje in zamuljevanje kot posledico 
posegov v prispevnem območju: 
o zgraditi prodne zadrževalnike na prodonosnih 

vodotokih, 
o redno čistiti prodne zadrževalnike, 
o spremljati in usmerjati posege v vplivnem območju. 
o prilagoditi izkoriščanje/črpanje proda prodnosnosti 

vodotoka. 

- Postopna graditev prodnih 
zadrževalnikov na pritokih. 

- Program čiščenja prodnih 
zadrževalnikov, določeni 
izvajalci  

- Sodelovanje pri pripravi 
programa črpanja proda. 

Ohranjena 
kvaliteta vode in 
hidrološke 
posebnosti 

Zagotavljanje kontinuiranega spremljanja kvalitete 
vode, hidroloških posebnosti ter zmanjševanje 
negativnih vplivov na kvaliteto vode z dolgoročnimi 
ukrepi. 

- Načrt monitoringa 
kakovosti vode, ter vodnih 
teles. 

- Ureditev odpadnih voda v 
zaledju. 

- Ustrezna kvaliteta vode. 
 
Varstveni režimi in razvojne usmeritve iz Uredbe: 
 
Prepovedano je:  

- zasipavati, kopati, ali drugače spreminjati oblikovanost površja, 
- izvajati regulacije, melioracije, utrjevati ali uravnavati brežine izvirov in potoka, 
- zadrževati  in odvzemati vodo, razen za oskrbo s pitno vodo, v obsegu, da se bistveno ne 

spremeni vodni režim; 
- odlagati, metati, nameščati v vodo ali spuščati po vodi  predmete ali snovi,  
- spreminjati naravno temperaturo in sestavo vode, 
- obsekavati obvodno rastlinje . 

 
Naloge obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda se izvajajo v skladu s 
sprejetimi načrti ali programi izvajanja teh javnih služb. 
 
 
Usmeritve za izvajanje vodarskih dejavnosti in posegov*: 

- Posegi v vodotoke naj se izvajajo sonaravno, z ohranjanjem naravne strukture dna (pesek, 
prod, kamni) in brežine vodotoka ter z uporabo naravnih materialov (kamen, les).  

- Za urejanje se uporablja stroje in tehnologije, ki najmanj vplivajo na naravno okolje. 
- Dela se izvajajo izven spomladanskih gnezditvenih aktivnosti in izven zimskega mirovanja v 

obdobju od 1. avgusta do 1. decembra. 
- Ohranja in vzdržuje se obstoječa obvodna vegetacija razen na rastiščih kvalifikacijskih 

habitatnih tipov in vrst.  
- V strugo in brežine naj se ne posega, razen za izboljšanje stanja ekosistema. 

 
*za izvajanje vodarskih dejavnosti in posegov, ki prispevajo k ohranjanju naravovarstvenih vsebin 
Zelencev. 
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2.5.4 KMETIJSTVO (cona D, delno cona A)  
 
Preglednica 7: Operativni cilji za kmetijstvo 
Operativni cilj Opisi Kazalniki 
Ohranjanjeno in po 
potrebi vzpostavljeno 
sonaravno 
kmetovanje na 
območju Zelencev. 

Ohranjati oziroma vzpostaviti tradicionalno 
kmetijstvo oziroma primerne kmetijske prakse, s 
katerimi se preprečuje zaraščanje naravovarstveno 
pomembnejših delov območja Zelencev ter ohranja 
travinje, ki ohranja habitatne tipe in habitate vrst:   
- Spodbujati tradicionalne rabe travnikov (pozna 

košnja , brez baliranja s folijami, ohranjanje 
mozaičnosti krajine, preprečevanje prekomernega 
gnojenja ter ustrezne tehnike košnje in spravila). 

- Ekstenzivna živinoreja z majhno/primerno 
obremenitvijo (GVŽ). 

- Preprečevati zaraščanje določenega* obsega 
naravovarstveno pomembnejših površin. 

- Vključevati kmetijske površine  v primerne KOP 
ukrepe. 

- Ohranjati določen* obseg ekstenzivnih suhih in 
vlažnih travišč.  

- Ohranjati stanje (površina in kakovost) obstoječih 
travnikov z modro stožko,  

- Zmanjšati obseg intenzivno gojenih travnikov v 
prid ekstenzivno gojenih.  

- Preprečiti gnojenje z gnojevko in gnojnico na 
samem območju Zelencev. 

- Izvede naj se analizo intenzivnosti gnojenja 
travniških površin znotraj rezervata.  

- Sedanji delež njiv naj se ne povečuje. 
 

- Vključenost površin v KOP 
ukrepe vsaj na sedanji 
ravni. 

- Ohranjena mozaičnost 
krajine. 

- Travniki in pašniki vsaj v 
sedanji površini in 
naravovarstvenem 
pomenu (travniki z 
orhidejami, travniki z 
zdravilno strašnico), 
površina njiv je minimalna, 
oziroma se zmanjšuje. 

- Večja ozaveščenost 
kmetov in drugih lokalnih 
deležnikov o pomenu 
sonaravnega kmetovanja 
za območje Zelencev. 

 

Primerno (sonaravno) 
kmetovanje na 
vplivnem območju 
Zelencev 

Ozaveščanje ter izobraževanje kmetov, ki kmetujejo 
na vplivnem pasu. Končni rezultat je zmanjšanje 
negativnih vplivov z vplivnega območja Zelencev: 
- zmerno gnojenje s hlevskim gnojem; 
- omeji naj se gnojenje z gnojevko in gnojnico.  

Večja ozaveščenost kmetov 
in drugih lokalnih deležnikov 
o pomenu sonaravnega 
kmetovanja na vplivnem 
območju Zelencev 

* v preglednici 2. 
 
Varstveni režimi in razvojne usmeritve iz Uredbe: 
Prepovedano je: 

- zasipavati, kopati, ali drugače spreminjati oblikovanost površja; 
- izvajati regulacije, melioracije, utrjevati ali uravnavati brežine izvirov in potoka; 
- obsekavati obvodno rastlinje; 
- požigati rastlinje; 
- naseljevati,  doseljevati ali gojiti katere koli živali ali rastline; 

 
Kmetijska dejavnost se izvaja v tradicionalni intenzivnosti in praksi, vključno z vzdrževanjem 
obstoječih kmetijskih objektov za kmetijsko rabo ter sanacijo gozda v primeru vetroloma ali druge 
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naravne nesreče. Spodbuja se naravi prijazno kmetovanje s čim manjšo uporabo agrokemičnih 
sredstev, tako da se ohranja in vzpostavlja vrstno bogato travinje.  
 
Usmeritve za izvajanje kmetijske dejavnosti in posegov: 
- V dogovoru z lastniki: 

• Naj se košnja travnikov z modro stožko čim kasneje. 
• Brez baliranja s folijami in uporabe agrokemičnih sredstev. 
• Uporaba klasičnih, ne rotacijskih kosilnic, oziroma druge prilagoditve. 

 
 
2.5.5 TURIZEM – REKREACIJA 
 
Preglednica 8: Operativni cilji za turizem in rekreacijo 
Strateški cilji Opisi Kazalniki 
Urejena 
infrastruktura za 
usmerjeno 
doživljanje in 
interpretacijo 
narave 

Cilj je vzpostaviti infrastrukturo, ki je nujno potrebna za 
razvoj sonaravnega turizma:  
- Infrastruktura izven zavarovanega območja, ki je 

potrebna za obiskovalce območja (parkirišča, stojala za 
kolesa, dostopna peš pot do Zelencev, infotočka za 
obveščanje in ozaveščanje obiskovalcev ter prodajo 
lokalnih izdelkov). 

- Vzpostaviti krožne pešpoti  znotraj in deloma zunaj 
zavarovanega območja (vključiti obstoječe pešpoti). 

- Postaviti izobraževalne, informativne, usmerjevalne in 
opozorilne table. 

- Končni rezultat je urejena infrastruktura, ki omogoča 
obiskovalcem dostop do bližine Zelencev ter obisk samih 
Zelencev na način, ki ne bo negativno vplival na Zelence 
(usmerjanje obiskovalcev, urejeni leseni mostovži na 
ustreznih delih poti, usmerjanje obiskovalcev). V novo 
zasnovano krožno pot naj se vključi primerne dele 
pešpoti, ki že obstaja, obstoječe poti, ki niso ustrezne naj 
se primerno sanira in prepreči nadaljno rabo. 

- V okviru že delujočih objektov v bližini ali z ureditvijo 
novega info centra  ter info točko se zagotovi oskrba 
obiskovalcev z informacijami o rezervatu. 

 
Z namenom usmerjanja obiskovalcev se spremlja 
obiskovanost območja. 

- Analiza obiskovanosti 
območja 

- Vzpostavljen  krožni 
sistem pešpoti z 
ustrezno opremo 
(table, klopi, itd). 

- Urejena izhodišča in 
parkirišča za vozila in 
kolesa. 

- Urejen info center ter 
več info točk z 
naravovarstvenimi 
vsebinami z možnostjo 
trženja lokalnih 
izdelkov. 

 

Celostno 
doživljanje in 
interpetacija 
narave 

Cilj je namenjen oblikovanju vsebin, ki bodo podpora 
vzpostavljeni turistični infrastrukutri.  
- Program vsebin, ki temelji na interpretaciji naravne 

dediščine območja. Program naj bo usmerjen v aktivno 
spoznavanje in raziskovanje vsebin kot podlaga za 
oblikovanje doživljajskega in izobraževalnega vodenja 
območja. V pripravo naj bodo vključeni tako lokalni 
prebivalci, kot tudi ostali izvajalci programa. Vsebina 
Programa naj razvija vsebine usmerjeno na tarčne 
skupine. Posebno pozornost je potrebno usmeriti v 
izobraževanje otrok in mladih (oblikovanje vsebin za šole, 

- Pripravljen Program 
vsebin z opisom 
možnosti ponudbe 
glede na tarčne skupine 
in vodnik vsebin po 
Zelencih. 

- Število usposobljenih 
lokalnih vodičev in 
pedagogov CŠOD. 

- Vzpostavljena ponudba 
vodenih ogledov. 
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oblikovanje didaktičnih iger).  
- Izobraževanje lokalnih vodičev ter pedagogov CŠOD za 

pridobitev licence za vodenje, povezava v delujočo 
mrežo, ki ponuja kvalitetno vodenje za vse tarčne 
skupine ter omogoča vzpostavitev sistema vodenih 
ogledov. 

- Interpertacijske vsebine se podpre z promocijskim in 
didaktičnim materialom. 

  
Končni rezultat cilja je kvaliteten program vsebin, ki ga pri 
vodenju uporabljajo usposobljeni lokalni vodiči, ki znajo 
izkoristiti turistično infrasturkturo in z kakovostno 
interpretacijo predstaviti obiskovalcem naravno dediščino 
zavarovanega območja. 

- Promocijski in 
didaktični material. 

Zelenci vključeni v 
turistično okolje in 
promocijo 

Cilj je namenjen promociji Zelencev, kot prepoznavni 
turistični destinaciji, ki ozavešča in informira obiskovalce o 
pomenu mokrišč, varstva narave in lokalnega okolja: 
  
- Povezovanje Zelencev v ponudbo turističnih destinacij 

(Kranjska gora, Planica, Triglavski narodni park). 
Promocija Zelencev v sklopu promocije info centrov TNP 
in večjih turističnih centrov. 

- Zelenci in njihov turistični potencial povezuje ponudnike 
lokalnih produktov ter z možnostjo koordiniranega 
trženja domačih izdelkov spodbuja lokalno prebivalstvo k 
prepoznavanju in razvoju možnih potencialov. Spodbuja 
prodajo domačih kmetijskih pridelkov.  

 
Končni rezultat so Zelenci, ki se promovirajo v širšem 
naravno ohranjenem prostoru in vključuje v turistično 
ponudbo ter predstavlja lokalnemu prebivalstvu boljše 
pogoje za trženje lokalnih produktov. 

- Zelenci prepoznani 
vključeni v promocijo 
preko obstoječih 
turističnih ponudnikov 
in info centrov TNP. 

- Koordinirana ponudba 
lokalnih produktov. 

 

 
Varstveni režimi in razvojne usmeritve iz Uredbe: 
Prepovedano je:  

- izvajati glasno glasbo ali drugače povzročati hrup, ki je večji od predpisanih vrednosti s 
področja varstva pred hrupom; 

- kopati ali potapljati se;  
- čolnariti ali uporabljati druga vodna plovila; 
- hoditi zunaj urejenih poti;  
- voziti se s kolesi in vozili na motorni pogon;  
- strojno čistiti in plužiti sneg; 
- kuriti ogenj; 
- puščati pse s povodca; 
- izvajati predstave, nastope, shode in druge množične prireditve in tekmovanja; 
- postavljati svetila tako, da osvetljujejo naravni rezervat. 
 

Ne glede na prepovedi se lahko v skladu z varstvenimi cilji uredbe izvajajo ukrepi varstva narave in 
naravovarstvene naloge ter gradi ali postavlja objekte in naprave, ki so namenjene varovanju in 
obiskovanju naravnega rezervata.  
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Usmeritve za izvajanje turistične dejavnosti in posegov: 

- Turistično dejavnost se izvaja primerno naravnemu okolju: brez hrupa, hodi se po urejenih 
poteh, ne hrani se živali, upošteva se navodila vodičev in pedagogov ter opozorila na tablah. 

- Za urejanje infrastrukture se uporablja naravne materiale (les, kamen). 
- Infrastrukturo se v prostor umesti prilagojeno naravnim pogojem (reliefu, drevesom, skalam, 

izvirom itd). Pri tem se upošteva značilne poglede in vedute ter arhitekturne značilnosti 
območja. 

- Infrastrukturo (table, klopi, itd) se ureja v enotnem konceptu po Pravilniku o označevanju 
zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 117/2002, 53/2005). 

- Dela se izvajajo izven spomladanskih gnezditvenih aktivnosti in izven zimskega mirovanja v 
obdobju od 1. avgusta do 1. decembra. 

- Na območju se ne postavlja košev za smeti. 
 
2.5.6 KOMUNALNA IN OSTALA INFRASTRUKTURA 
 
Preglednica 9: Operativni cilji za komunalo in ostalo infrastrukturo 
Operativni cilj Opisi Kazalniki 
Komunalna in ostala 
infrastruktura so 
prilagojeni varstvenim 
ciljem rezervata. 

V rezervat ni dovoljeno umeščati novih infrastrukturnih 
objektov in vodov, obstoječa infrastruktura se z 
namenom zmanjšanja negativnih vplivov postopno 
prilagaja ciljem rezervata. 
Daljnovod: električni daljnovod se prestavi v kablovod 
ob kolesarski stezi. Sedanja trasa se prepusti 
naravnemu razvoju. 
Vodovod, oskrba z vodo: Zelenci se ohranijo kot 
rezervni vir pitne vode za primer neustreznosti ostalih 
virov v občini.    
Odpadne vode: vsi objekti, ki so v vodo prispevnem 
območju rezervata morajo biti priključeni na 
kanalizacijo oziroma morajo imeti urejeno čiščenje 
odpadnih voda. 
Telekomunikacije: vzdrževanje 
Parkirišča: se uredi z namenom preprečitve onesnaženja 
z olji, gorivi in soljo.  
Odlagališča: ugotovitev stanja in po potrebi sanacija 
starih odlagališč 

- Prestavljen daljnovod.  
- Očiščene odpadne 

vode iz objektov v 
vodo prispevnega 
območja. 

- Urejena parkirišča. 
- Poznavanje stanja 

odlagališč in po 
potrebi ukrepanje. 

 
Varstveni režimi in razvojne usmeritve iz Uredbe: 
Prepovedano je: 

- zasipavati, kopati ali drugače spreminjati oblikovanost površja; 
- graditi, postavljati ali nameščati objekte, naprave, predmete, reklame ali oznake; 
- postavljati svetila tako, da osvetljujejo naravni rezervat ter soliti parkirišča in bližnje ceste 

tako, da se sol izceja v naravni rezervat; 
- zadrževati  in odvzemati vodo, razen za oskrbo s pitno vodo, v obsegu, da se bistveno ne 

spremeni vodni režim. 
 

 
Usmeritve za urejanje komunalne in druge infrastrukure: 
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- Dela se izvajajo izven spomladanskih gnezditvenih aktivnosti in izven zimskega mirovanja v 
obdobju od 1. avgusta do 1. decembra. 

- Za urejanje se uporablja stroje in tehnologije, ki najmanj vplivajo na naravno okolje. 
 
2.5.7 OHRANJANJE NARAVE 
 
Preglednica 10: Operativni cilji za ohranjanje narave 
Operativni cilj Opisi Kazalniki 
Ustrezno 
upravljanje 
rezervata 

Upravljavec skrbi za izvajanje varstvenih in operativnih 
ciljev. Sodeluje z lastniki, domačini, lokalnimi in sektorskimi 
organizacijami ter opravlja nadzorstveno službo. Povezuje 
se s Triglavskim narodnim parkom in turističnimi 
organizacijami. Spodbuja dejavnosti, ki prispevajo k 
varstvenim ciljem in razvoju dejavnosti. 
Upravljavec sodeluje pri pripravi ureditvenega načrta. 

- Pripravljen in potrjen 
petletni načrt delovanja 
in urejanja naravnega 
rezervata. 

- Izvedba ukrepov iz 
poglavja 4.4.  

- Usklajen ureditveni 
načrta. 

- Izvedba delavnic z 
deležniki. 

Redno spremljanje 
stanja naravne 
vrednote in vrst ter 
habitatnih tipov 

A) Vzpostavitev območnega monitoringa ter kontinuirano 
izvajanje le tega. Na podlagi rezultatov območnega 
monitoringa se spremlja uspešnost izvajanja načrtovanih 
ukrepov oziroma se načrtovane ukrepe po potrebi 
prilagaja.  
B) Redno spremljanje stanja naravnih vrednot, monitoring 
kazalnikov stanja naravne vrednote (pretoki, kemizem 
vode, temperatura vode, zavarovanih rastlinskih in 
živalskih vrst, habitatnih tipov itd). Izvajanjem ukrepov za 
ohranjanje lastnosti naravne vrednote 

- Monitoring 
indikatorskih vrst in 
habitatnih tipov ter 
kazalnikov stanja 
naravne vrednote. 

- Število izvedenih 
ukrepov in intervencij 
za zagotavljanje 
ugodnega stanja.  

- Letna poročila o stanju 
rezervata. 

Ustrezno izvajanje 
raziskav 

Nosilci raziskav na območju so upravljavec, ZRSVN in ostale 
raziskovalne inštitucije. Vsebine raziskav in njihovo izvedbo 
preverja in usklajuje upravljavec, ki je tudi seznanjen z 
rezultati. 

- Izvedba ustreznih 
raziskav v rezervatu. 

Koordinacija 
ukrepov in 
dejavnosti 
sektorjev 

Upravljavec spodbuja, koordinira in usmerja ukrepe in 
dejavnosti sektorjev, ki delujejo v rezervatu in prispevajo k 
varstvenim ciljem rezervata. 
Glede na pristojnosti sodeluje pri iskanju finančnih virov.  
Sklepa pogodbe o varstvu in skrbništvu na podlagi Zakona 
o ohranjanju narave. Sodeluje z Zavodom RS za varstvo 
narave. 

- Usklajeno delovanje 
upravljavca z ostalimi 
deležniki. 

- Uspešna prijava 
projektov. 

Zemljišča rezervata 
v državni lasti 

Država in lokalna skupnost postopno odkupita zemljišča v 
rezervatu. Prioritetno se izvajajo odkupi zemljišč s 
pomembnejšimi naravovarstvenimi vsebinami oziroma 
zemljišč z večjim vplivom na rezervat. 

- Večina zemljišč v 
državni ali občinski lasti. 

 
 
 
 
Usmeritve in naloge upravljavca naravnega rezervata iz Uredbe: 
 



  
 
 

                                                                                                                                                  
 

21 
 

Naloge upravljanja naravnega rezervata so:   
- spremljanje stanja naravne vrednote in biotske raznovrstnosti v naravnem rezervatu;  
- izvajanje ukrepov varstva, akcij in intervencij, s katerimi se preprečujejo škodljivi vplivi na 

naravno vrednoto ali izboljšuje stanje; 
- nameščanje in vzdrževanje tabel in drugih oznak, s katerimi se označi in predstavi naravno 

vrednoto oziroma naravni rezervat ter usmerja obisk; 
- vzpostavljanje in vzdrževanje infrastrukture, s katero se usmerja obiskovalce, preprečuje ali 

blaži negativne vplive obiskovanja in ogledovanja ter omogoča varnost obiskovalcev ter 
zagotavljanje prehodnosti urejenih poti; 

- ozaveščanje javnosti o vrednosti in pomenu naravne vrednote oziroma naravnega rezervata; 
- skrb za odpravljanje neugodnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na naravno vrednoto, in sicer 

s spodbujanjem prilagojenih ravnanj in izboljševanjem stanj, povezanih zlasti z ravnanji v 
neposredni okolici naravnega rezervata;   

- spremljanje ravnanj, posegov in dejavnosti na območju naravnega rezervata;   
- čiščenje nanosov, vzdrževanje vodnega režima in ustrezne zarasti in izvajanje potrebnih 

aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev te uredbe; 
- sklepanje pogodb o varstvu ali skrbništvu, v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.   

 
(3) Upravljavec naravnega rezervata upravlja naravni rezervat na podlagi petletnega načrta 
delovanja in urejanja naravnega rezervata, v katerem so opredeljeni zlasti prednostni red izvajanja 
nalog upravljanja ter izhodišča za ureditve naravnega rezervata v zvezi z obiskovanjem in 
ogledovanjem, fizično zaščito ali drugimi ukrepi varstva.  
 
(4) Upravljavec naravnega rezervata pripravi in sprejme načrt delovanja in urejanja naravnega 
rezervata iz prejšnjega odstavka po predhodni pridobitvi ter obravnavi mnenj in predlogov lastnikov 
zemljišč ter uskladitvi s pristojnim z občinskim organom.    
 
(5) Načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata iz tretjega odstavka tega člena se upošteva pri 
izdelavi naravovarstvenih smernic in je podlaga za izdajo konkretnih upravnih aktov, s katerimi se 
dovoljujejo posegi v naravo v naravnem rezervatu. 
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2.6 UKREPI  
 
Ukrepe izvaja upravljavec območja oziroma pristojen sektor (vodarski, turistični, itd) ali 
lastnik/najemnik zemljišča. Ukrepi, ki jih izvaja upravljavec se načrtujejo v petletnih delovnih 
načrtih, ki so pripravljeni skladno z Načrtom upravljanja in Ureditvenim načrtom. 
Pred izvedbo ukrepov je treba pridobiti ustrezna soglasja, skladno z aktom o zavarovanju ter 
prostorskimi akti. V soglasjih bodo konkretizirani pogoji in usmeritve za izvedbo posameznih 
posegov. Informacije o soglasjih, ki jih je treba pridobiti, so na voljo na Občini Kranjska Gora. 
Za vse posege na zasebna zemljišča je treba pridobiti soglasja lastnikov oziroma njihovih organizacij 
(Agrarna skupnost,…). Za posege na državna zemljišča je treba pridobiti soglasje Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov. Ob izvajanju strokovnih nalog se bo vključilo sektorske strokovne inštitucije, 
lokalne organizacije (zavodi, društva itd) ter posameznike, po potrebi celotno javnost. 
 
 
V Preglednici 11 so zbrani ukrepi po posameznih conah, ki so prikazane na sliki 3. Cone zajemajo 
prostorske enote, za katere veljajo večinoma enotni ukrepi; npr. gozd (cona C), močvirni del (cona 
A), vode (cona B), travniki (cona E) itd. 
V Preglednico 11 niso vključeni vzdrževalni ukrepi na infrastrukturi.  
 

 
Slika 3: Prikaz območij posameznih ukrepov – upravljavske cone. 
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Preglednica 11: Ukrepi, načrtovani za ohranitev ali izboljšanje stanja ključnih vrst in habitatnih tipov 
CONA UKREP NOSILEC USMERITVE ZA IZVEDBO OBDOBJE FINANČNI VIR PONOVITEV 

UKREPA 
Celotno 
območje 

Dokončanje krožne pešpoti proti 
Podkornu. 
 

Upravljavec, 
Občina KG, 
ZRSVN 
 

Dogovor z lastniki zemljišč (Agrarno skupnost) in LTO 
Kranjska Gora pridobitev soglasij. Upoštevati tehnične 
specifikacije iz Ureditvenega načrta Zelenci. Preveriti 
možnost prehoda za ceste ali ev. lesenega nadhoda. 

2025 Občina KG, 
MKO 
 
 

Trajno 

Celotno 
območje 

Obnova in vzdrževanje obstoječih 
pešpoti in opreme ob njih 
(klopce, table) ter mostovžev in 
opazovalnice. 

Upravljavec, 
Občina KG, 
ZRSVN 

Izvedba obnove in vzdrževanja pešpoti ter opreme. Pri 
izvedbi tabel upoštevati Pravilnik o značevanju naravnih 
vrednot. Upoštevati tehnične specifikacije iz 
Ureditvenega načrta Zelenci. 
 

2011-2014 
nato po potrebi 

WETMAN 
Občina KG 
 

Trajno 

Celotno 
območje 

Priprava analize obiska rezervata 
z namenom usmerjanja 
obiskovalcev v prihodnosti in 
prilagajanja infrastrukture. 

Upravljavec, 
ZRSVN 

Priprava projektne naloge. Izvedba terenskih štetij. 
Priprava končnega poročila s predlogom ukrepov. 
Namestitev avtomatskih števcev ob koncu projekta 
Wetman.  

od 2013 naprej MKO, LTO  Štetje v 
intervalu 10 
let 

Celotno 
območje 

Ureditev vstopnega info centra  Občina KG, LTO, 
upravljavec  

Dogovor z lastnikom objekta in zemljišč. Podpis pogodbe. 
Priprava idejne zasnove izobraževalnih in informativnih 
vsebin centra. 

2020-2025 MKO, Občina 
KG, LTO 

Trajno 

Turistično 
okolje 

Določitev in ureditev info točk v 
turističnem okolju  

Občina KG, 
upravljavec 

Dogovor z lastniki objektov in zemljišč. Podpis pogodb. 2014 - 2018 LTO, Občina KG Trajno 

Celotno 
območje 

Programi doživljanja in 
interpretacije narave ter ustrezen 
promocijski material 

Upravljavec, 
ZRSVN, LTO 

Program namenjen šolskim skupinam in CŠODjem ter 
drugim ciljnim javnostim. Rezultat so programi za 
posamezne javnosti, ki so zainteresirani za obisk Zelencev 
ter programi za usposabljanje lokalnih vodičev. V 
pripravo vključiti CŠOD, TNP, LTO IN Društvo za naravo 
Jalovec. Tisk promocijskega materiala in ponatis. 

2014-2018 LTO, Občina 
KG, MKO 

V roku 15 let 

Celotno 
območje 

Usposabljanje lokalnih vodičev in 
pedagogov  

Upravljavec, 
ZRSVN, LTO 

V pripravo vključiti Društvo za naravo Jalovec, TNP, LTO 
in Turistično društvo KG. 

2016 - 2018 LTO, ZRSVN, 
Občina KG 

V roku 10 let 

Celotno 
območje 

Nabor vodenih ogledov ter 
organizacija ponudbe 

LTO Določitev tras in vsebin za oglede vodene z lokalnimi 
vodiči ter promocija vodenih ogledov. Ogledi vključujejo 
tudi naravne zanimivosti in kulturne spomenike v okolici.  
Vključiti tudi TNP in Turistično društvo KG. Promocija 
vodenih ogledov v info točkah. 

2015 - 2018 LTO, Občina KG V roku 10 let 

Celotno 
območje 

Popis živalstva. Monitoring 
indikatorskih vrst  

ZRSVN, 
upravljavec 

Izvedba terenskih popisov živalskih skupin in vrst, ki so 
indikatorji stanja na Zelencih. Po prioriteti: metulji, 
dvoživke, kačji pastirji, ribe, plazilci, vodni nevretenčarji, 

2013 - 2018 MKO V roku 10 let. 
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CONA UKREP NOSILEC USMERITVE ZA IZVEDBO OBDOBJE FINANČNI VIR PONOVITEV 
UKREPA 

ptice.  
Izvedba območnega monitoringa ZRSVN in vključitev v 
državni monitoring N2000.  

Celotno 
območje 

Popis flore in vegetacije. 
Monitoring indikatorskih vrst in 
habitatnih tipov 

ZRSVN, 
upravljavec 

Izvedba terenskih popisov.  
Izvedba območnega monitoringa ZRSVN in vključitev v 
državni monitoring N2000.  

2013-2016 
 

WETMAN, 
MKO 

V roku 5 let 
na 
prehodnem 
barju, v roku 
15 let ostalo. 

Celotno 
območje 

Analiza obstoječih komunalnih 
vodov 

Občina KG, 
upravljavec 

Pridobitev načrtov komunalnih vodov čez Zelence in ob 
meji rezervata. 

2012 WETMAN / 

Celotno 
območje 

Sprotna komunikacija z deležniki. Upravljavec, 
Občina KG, 
Društvo za 
naravo Jalovec 

Posredovanje informacij o upravljanju in stanju 
rezervata. Priprava predavanj, predstavitev, 
promocijskega materiala, člankov, terenskih ogledov, …. 

od 2013 dalje WETMAN, 
Občina KG, 
MKO  

Trajno 

Celotno 
območje 

Prestavitev električnega 
daljnovoda 

Elektro 
Gorenjska 

Prestavitev izven rezervata oziroma ob kolesarsko stezo. 
Odstranitev stebrov daljnovoda.  

2020 Elektro 
Gorenjska 

Trajno 

Celotno 
območje 

Petletni načrt delovanja in 
urejanja rezervata 

Upravljavec Načrt se pripravi na podlagi Načrta upravljanja 2013-2015 MKO Vsakih 5 let 

Celotno 
območje 

Novelacija ureditvenega načrta Občina KG Novelacija upošteva Uredbo in novo znanje o rezervatu. 2013 - 2014 Občina KG Po potrebi 

Celotno 
območje 

Spremljanje stanja naravne 
vrednote  

ZRSVN, 
Upravljavec, 
Društvo za 
naravo Jalovec 

Opredelitev kazalnikov in vsebin spremljanja, pregled se 
opravi letno, po principih spremljanja stanja naravnih 
vrednot. 
 

2014 
 

ZRSVN 
Upravljavec 

Trajno 

Celotno 
območje 

Odstranitev in preprečevanje 
širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

Upravljavec, 
ZRSVN, Društvo 
za naravo Jalovec 

Izvedba odstranitve invazivnih tujerodnih vrst (kanadska 
rozga, ambrozija, itd). Spremljanje ev. širjenja. 

2013 WETMAN Trajno 

Celotno 
območje 

Odkupi zemljišč MKO, 
Upravljavec,  

Odkupi zemljišč se izvajajo sprotno, glede na ponudbe in 
razpoložljiva sredstva. ZRSVN in upravljavec pred  
nakupom ocenita naravovarstveni pomen parcele v 
prodaji. 

2013 dalje MKO, Občina 
KG 

Trajno 

A  Odstranjevanja zarasti na površini 
3,5 ha. 

ZGS (strokovna 
podpora), 
ZRSVN, zunanji 

Terenski sestanek z ZGS. Terenski sestanek z lastniki 
zemljišč. Pridobitev soglasij lastnikov in ZGS. Izbira 
izvajalca in dogovor o izvedbi. Izvedba na terenu. 

2011-2014 WETMAN V roku 10 let. 
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CONA UKREP NOSILEC USMERITVE ZA IZVEDBO OBDOBJE FINANČNI VIR PONOVITEV 
UKREPA 

izvajalec 

A Dolgoročno preprečevanje 
zaraščanja na določenih 
naravovarstveno pomembnih 
površinah. 

ZRSVN, KGZ, AS, 
lastniki 

Izbor območij in primernih tehnik. Dogovor in izvedba. od 2015 naprej kmetijstvo Sprotna 
izvedba. 

B 
 

Izkop odvodnega meandra zasute 
struge Save in vzpostavitev 
hidroloških razmer na območju 
Drni in Blata kot so bile pred 
rekonstrukcijo ceste in 
odlaganjem materiala. 
 

Upravljavec, 
ZRSVN, IZVRS 

Idejni projekt je že pripravljen v okviru projekta Wetman. 
Pridobitev soglasij lastnikov. Priprava razpisa za izvajalca. 
Izvedba izkopa na terenu. Spremljanje stanja. 

2020 MKO, ARSO,  Letno 
spremljanje 
stanja struge, 
barja. 

B  Zagotoviti ustrezne iztočne 
razmere (ureditev talnega praga 
na iztoku Save iz Zelencev) + 
predhodno hidrološka študija 

Upravljavec, 
IZVRS 

Pred končno odločitvijo oziroma rešitvijo je treba opraviti 
širši strokovni posvet glede ev. negativnih vplivov na 
Zelence in spremljati hidrološke parametre. Najti rešitve 
glede poplavnosti dolvodno. 

2020-2025 MKO, ARSO Trajen ukrep 

B Načrt in izvajanje monitoringa 
kakovosti vode 

ZRSVN, 
Upravljavec 

Priprava načrta in izvedba monitoringa v sodelovanju z 
IZVRS. Monitoring je usmerjen v vsebnost organskih 
spojin (nitrati, fosfati), kot posledica vnosa gnojil v 
zaledju Zelencev in v elemente, ki so pričakovani glede na 
dejavnosti v vplivnem območju Zelencev (kloridi). 
Preveritev možnosti vključitve v državni monitoring 
kakovosti vode. 

2015 MKO, ARSO Po programu 

C Vključitev usmeritev za 
gospodarjenje z gozdom v 
gozdnogospodarski načrt. 

ZGS, ZRSVN Vključiti v GGN za naslednje načrtovalsko obdobje. 2016 - 2025 ZRSVN, ZGS  

D Dogovor z lastniki o 
gospodarjenju s kmetijskimi 
površinami in vključitvi v KOP 
oziroma druge ustrezne 
programe. 

Upravljavec, KGZ Sestanki z lastniki zemljišč. Individualni pogovori z lastniki 
zemljišč. Sestanek s kmetijskimi svetovalci. 

Od 2014 dalje MKO V roku 10 let 

D Ocena intenzivnosti gnojenja 
travniških površin znotraj 

ZRSVN Izvedba ocene na terenu v spomladanskem in jesenskem 
obdobju. 

2013 WETMAN / 
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CONA UKREP NOSILEC USMERITVE ZA IZVEDBO OBDOBJE FINANČNI VIR PONOVITEV 
UKREPA 

rezervata. 

D (+A) Ugotovitev stanja starih 
odlagališč in morebitna sanacija 

Upravljavec, 
Komunala 
Kranjska Gora 

Ocena stanja (obseg, vsebina, ogrožanje), priprava 
poročila s predlogi sanacije. 

2018 - 2028 Občina KG, 
MKO 

V roku 10 let 

E  
(glej 
izvedbena 
cona) 

Izgradnja prodnih zadrževalnikov 
na prodonosnih hudournikih. 

ZRSVN, IZVRS, 
Občina KG, 
ARSO, 
upravljavec 

Vključitev izvedbe v letne programe investicij. Izvedba 
hidroloških in geodetskih meritev. Pridobitev soglasij 
lastnikov. Priprava razpisa za izvajalca. Izvedba izgradnje 
na terenu. Spremljanje stanja. Prodne zadrževalnike 
zgraditi v okviru drugih posegov (kot omilitveni ukrep) ali 
v okviru aktivnosti ARSO 

2020- 2025  WETMAN, 
Drugi viri, 
projektni viri, 
ARSO 

Trajni ukrepi 

E Redno čiščenje prodnih 
zadrževalnikov + program čiščenja 

Občina KG, ARSO Dogovor med ARSO in Občino Kranjska Gora o rednem 
čiščenju. ARSO vključi upravljavca in ZRSVN v pripravo 
programa čiščenja 

2014 / Po programu 
čiščenja / 
glede na 
izredne 
dogodke. 

F Ureditev vstopov v rezervat 
(parkirišča in oprema) 

Upravljavec, 
Občina KG 

Dogovor z lastniki zemljišč. Dogovor o vzdrževanju 
parkirišč. Postavitev stojal za kolesa in tabel.  

2014-2016 MKO, Občina 
KG 

V roku 15 let 

F Ureditev parkirišč Občina KG Postavitev  stojal za kolesa in tabel. Dogovor z lastniki 
zemljišč. Dogovor o vzdrževanju parkirišč.  

2020-2030 Občina KG, RTC 
Kranjska Gora 

Trajen ukrep 

Vplivno 
območje 

Ureditev vstopa v naravni 
rezervat (celostna ureditev). 

Občina KG, 
ZRSVN, lastniki 
zemljišč, lastnik 
objekta 

Dogovor o vstopnem objektu kot informacijski točki. 
Priprava in izvedba načrta celotne ureditve. 

od 2015 naprej MKO,  
Občina KG 

Ni 
predvidena 

Vplivno 
območje 

Ureditve odvajanja meteorne 
vode z magistralne ceste. 

Občina KG Ureditev odvodnih jarkov, usedalnikov ter lovilcev olj 
pred izlivom v Korenška blata. 

od 2015 naprej Ob 
rekonstrukciji 
magistralne 
ceste.  

/ 

Vplivno 
območje 

Izgradnja podhoda za dvoživke 
pod magistralno cesto. 

Ustrezno 
Ministrstvo, 
Občina KG, 
Društvo za 
naravo Jalovec 

Dogovor z upravljavcem ceste. Izvedba podhodov in 
varovalnih ograj ob magistralni cesti. 

od 2015 naprej Ob 
rekonstrukciji 
magistralne 
ceste.  

/ 

Vplivno 
območje 

Ureditev parkiranja med 
športnimi dogodki v J in JV 

Občina KG Nadzor in usmerjanje parkiranja med športnimi dogodki. od 2013 naprej Vsakoleten 
ukrep. 

Občina KG 
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CONA UKREP NOSILEC USMERITVE ZA IZVEDBO OBDOBJE FINANČNI VIR PONOVITEV 
UKREPA 

obrobju Zelencev. 

Vplivno 
območje 

Izvedba monitoringa kakovosti 
vode. 

ZRSVN, zunanji 
izvajalec 

Izvedba meritev (fizikalno-kemijski parametri, biološki 
parametri - tudi alge). Priprava načrta in poročila. 

2012-2013 MKO, 
WETMAN, 
Občina KG 

Letno. 

B  Čiščenje odpadnih voda v zaledju 
Zelencev; ureditev kanalizacije in 
priklop na čistilno napravo 

Občina KG Ugotovitev stanja, določitev ukrepov Po vodni 
direktivi 

Občina KG, 
MKO 

Glede na 
časovnico 
vodn 
direktive 

E Prilagoditi izkoriščanje/črpanje 
proda prodnosnosti vodotoka + 
sodelovanje pri pripravi programa 
črpanja proda 
 

ARSO, 
upravljavec 

Odkop in odvažanje proda v zaledju rezervata prilagoditi 
stanju vodotokov dolvodno in gorvodno. V pripravo 
programa in izdajo koncesij vključiti upravljavca in 
ZRSVN. 

2015 / Po programu 
čiščenja / 
glede na 
izredne 
dogodke. 
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3 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Opis območja in strokovna izhodišča načrta upravljanja 
 
PRILOGA 2:  Odlok o razglasitvi zelencev za naravni rezervat (URADNI LIST RS, ŠT.: 53/1992, 
17/94, URADNI VESTNIK GORENJSKE, ŠT. 32/1996);  
 
PRILOGA 3: Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci (predlog) 
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