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kaj so ekosistemske storitve?
Ekosistemske storitve so neposredni ali posredni prispevki ekosis-
temov k dobrobiti ljudi in pomembno podpirajo naše preživetje in 
kakovost življenja. Eno najbolj uveljavljenih klasifikacij ekosistem-
skih storitev so razvili v okviru svetovne pobude Ekonomika ekosis-
temov in biotske raznovrstnosti (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)), v okviru katere si prizadevajo za vključevanje 
vrednosti biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v odloče-
valske procese na vseh ravneh. Ekosistemske storitve delijo v štiri 
osnovne kategorije: oskrbovalne storitve, uravnalne storitve, kultur-
ne storitve in podporne storitve. 
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1 Dostopno na: https://www.cbd.int/sp/targets/

kdo smo
Svetovna organizacija za naravo, bolj poznana pod angleško kratico 
WWF (World Wide Fund for Nature), je ena vodilnih svetovnih ne-
vladnih in neprofitnih organizacij na področju varstva narave. WWF 
si prizadeva, da bi preprečili degradacijo naravnega okolja na našem 
planetu in zagotovili prihodnost, v kateri bi ljudje živeli v sozvočju 
za naravo. WWF je bil ustanovljen leta 1961 in ima pisarne v prek 
100 državah po svetu. Organizacija je ponosna, da ima že prek šest 
milijonov podpornih članov.

Cilj WWF Adria je prispevati k ohranjanju, boljšemu vodenju in 
trajnostnemu upravljanju zavarovanih območij, morskih in sladko-
vodnih ekosistemov in gozdov. Podpiramo vključevanje deležnikov v 
upravljanje z naravnimi viri in trajnostni razvoj na območju Jadrana 
in Dinaridov. 

kaj želimo doseči
Trajnostna raba naravnega kapitala tvori osnovo za družbeni in eko-
nomski razvoj, ki jo varuje okrepljena okoljska zavest javnosti, vlad, 
civilne družbe in drugih deležnikov ter gospodarskega sektorja. 

kako bo ta dokument 
prispeval k našemu cilju
WWF v regijo Dinaridov in Jadrana prenaša najboljše mednarodne 
in regionalne prakse, ki jih lahko z našim poglobljenim znanjem in 
izkušnjami glede razmer in potreb prenesemo na lokalno raven. 

zakaj je dobro, 
da preberete ta dokument
V tej analizi razkrivamo elemente, ki so pomembni tako za zavarovana 
območja kot za nacionalne razvojne politike. Ugotavljamo, kakšen je 
tok ekonomskih koristi in utemeljujemo potrebo po razvoju strategij, s 
katerimi bi se del prihodkov vračal lokalnim skupnostim in zavarova-
nim območjem. Podajamo tudi ideje, kako bi lahko oblikovali spod-
bude, ki bi lokalno skupnost motivirale za ohranjanje narave. Analiza 
prav tako razkriva pomen zaposlitev v zavarovanih območij, saj so te 
pomembne tako za ekonomijo na podeželju kot za politike. To poročilo 
tudi prispeva k Strateškemu načrtu za biotsko raznovrstnost 2011–
2020, ki je bil sprejet v sklopu Konvencije o biološki raznovrstnosti. Z 
analizo smo pokazali vrednost zavarovanih območij v regiji in poda-
jamo primere dobrih praks, s katerimi lahko prispevamo k doseganju 
prvega Aichi cilja: »Najkasneje do leta 2020 se ljudje zavedajo pomena 
biotske raznovrstnosti in načinov, kako lahko sami prispevajo k 
njenemu ohranjanju in trajnostni rabi«1. Rezultati analize so lahko 
tudi podlaga za pripravo nacionalnih strateških elementov na področju 
varstva narave in načrtov upravljanja zavarovanih območij.
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Uvod
Povsod po svetu je primarni cilj ustanavljanja zavarovanih območij 
ohranjanje naravnih življenjskih okolij in vrst. Posredno pa zavarovana 
območja podpirajo tudi ohranjanje ekosistemskih storitev; to so na 
primer turizem in rekreacija, hrana, varovanje prsti, uravnavanje klime 
in še mnoge druge. Ekonomske storitve imajo lahko netržno ali tržno 
vrednost za prebivalce v zavarovanih območjih ali v njihovi okolici ter 
za obiskovalce, posredno, preko davkov, pa tudi za občine in državo. 
Prepoznavanje širših koristi zavarovanih območij za dobrobit ljudi je 
ključno za zagotavljanje argumentov za njihovo dolgoročno ohranja-
nje, ki poleg biotske raznovrstnosti vključujejo še mnoge druge vidike.

Povečano zavedanje različnih koristi zavarovanih območij je vodilo k 
številnim raziskavam in pobudam za vrednotenje ekosistemskih stori-
tev (npr. Ekonomika ekosistemov in biotske raznovrstnosti - The Eco-
nomics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)2). Vendar pa podrobno 
izračunavanje ekonomske vrednosti ekosistemskih storitev zahteva za-
pletene metodološke pristope in jih najpogosteje ne moremo uporabiti 
na večjih območjih. Kljub temu lahko tudi z oceno relativne vrednosti 
in pomena ekosistemskih storitev za različne skupine deležnikov in 
brez izračunavanja točne monetarne vrednosti, pridobimo pomembne 
podatke, ki nam pomagajo bolje usmerjati rabo naravnih virov. 

Metodologija Analiza koristi zavarovanih območij (The 
Protected Areas Benefits Assessment Tool (PA–BAT)) je bila razvita 
leta 2008, z namenom prepoznavanja koristi zavarovanih območij za 
blaginjo ljudi in zmanjševanje revščine. Leta 2012 je bila metodolo-
gija PA-BAT prilagojena za uporabo na območju Dinaridov. Ker je ta 
metodologija v primerjavi z drugimi pristopi manj zahtevna, jo lahko 
uporabimo na večjih površinah, na primer na območju države ali celo 
regije. Rezultati lahko pomagajo razumeti izzive pri ohranjanju določe-
nih vrednot ali razlike v odnosu različnih deležnikov.  
Lahko tudi razkrijejo vrzeli v sistemski in pravni ureditvi in nakažejo 
potrebo po spremembah, ki bi (v skladu z naravovarstvenimi cilji) 
omogočile prihodnjo rabo teh koristi.

V letih 2013 in 2014 je WWF Adria s podporo združenja Parki Dinaridov3 

izvedel analizo koristi zavarovanih območij v vseh državah Dinarskega loka. 
Rezultati predstavljajo osnovno informacijo o tem, kako različni deležniki 
prepoznavajo dejanske in potencialne vrednosti zavarovanih območij in jih 
lahko uporabimo za nadaljnji razvoj in upravljanje.

V tem poročilu predstavljamo rezultate analize koristi zavarovanih 
območij v Sloveniji. Trenutno so zavarovana območja razglašena na  
13,9 % (281.711 ha) ozemlja Slovenje4 . Na enajstih širših zavarovanih ob-
močjih, ki skupaj obsegajo 10,3 % ozemlja, upravljanje izvajajo za ta namen 
ustanovljeni zavodi oziroma koncesionarji. 

V Sloveniji smo k sodelovanju v analizi povabili upravljavce petih zavarova-
nih območij. Izbrana so bila čim bolj različna območja (npr. po zastopanih 
ekosistemih, ureditvi vodenja), da bi lahko tako pokazali čim širši spekter 
koristi zavarovanih območij. Analizo smo izvedli na naslednjih zavarovanih 
območjih: Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko, Krajinski park 
Logarska dolina, Krajinski park Sečoveljske soline in Naravni rezervat Ško-
cjanski zatok. Teh pet območij skupaj predstavlja 6,6 % državnega ozemlja, 
kar pomeni, da smo v analizo zajeli približno polovico slovenskega omrežja 
zavarovanih območij. V analizo vključena zavarovana območja se precej 
razlikujejo po velikosti, upravljavskih ciljih (kategorija IUCN) in oblikah 
vodenja (Tabela 1). Tako da smo lahko dobili dober vpogled v raznolikost 
vrednot in koristi od zavarovanih območij v Sloveniji.

Ime 
zavarovanega 

območja

IUCN 
kategorija

Površina 
[ha]

Oblika vodenja Leto 
ustanovitve

Leto ustanovitve 
upravljavca/

podelitve koncesije

Triglavski 
narodni park II / V 83.982 Država 1981 1981

Krajinski park 
Goričko V 46.268 Država 2003 2004

Krajinski park 
Logarska dolina V 2431 Občina 1987 1992

Krajinski park 
Sečoveljske 

soline
V 701 Država, podeljena 

koncesija podjetju 2001 20025

Naravni 
rezervat 

Škocjanski zatok
IV 122 Država, podeljena 

koncesija društvu 1998 19996

Tabela 1. 
Značilnosti 

zavarovanih 
območij, ki so 

bila vključena v 
analizo koristi v 
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2   Dostopno na: http://www.teebweb.org/ 
 N. Dudley & S. Stolton, 2012. The protected Areas Benefits Assessment Tool. 
A methodology. WWF and Parks Dinarides. Available at: http://croatia.panda.org/en/
what_we_do/protected_areas/pa4np/pa_bat_methodology/

3   Dostopno na: http://parksdinarides.org/en/about_us/ 
4   Izračunano na podlagi podatkov Agencije RS za okolje, 2016.  

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=755   
5   Leto podelitve koncesije podjetju Soline d.o.o.
6  Leto podelitve koncesije Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). 

zAVAROVANA 
OBMOčjA SO 
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13,9 % 
OzEMLjA SLOVENjE
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Metodologija
PA-BAT je enostavno orodje, ki omogoča oceno trenutnih in potencialnih 
koristi v zavarovanem območju. Metodologija omogoča oceno 22 vrednot, a 
v posamičnem zavarovanem območju se vrednotijo le tiste, katerih izkorišča-
nje dovoljuje varstveni režim. Vrednote so združene v devet skupin: varstvo 
narave, upravljanje zavarovanega območja, hrana, voda, kultura in zgodovina, 
zdravje in rekreacija, znanje, uravnalne storitve in naravni materiali.

PA-BAT orodje omogoča tudi analizo in primerjavo netržnih in tržnih potenci-
alov zavarovanega območja. Zavarovana območja ponujajo celo vrsto netržnih 
koristi, ki morda ne prinašajo prihodka, a so pomembne za preživljanje in 
blaginjo ljudi. Med zavarovanimi območji so lahko bistvene razlike v pomenu 
posameznih koristi. To je odvisno od naravnih danosti območja, varstvenih 
ciljev, varstvenega režima in odnosa različnih deležnikov.

Koraki pri izvajanju analize PA-BAT so:  
Imenovanje PA-BAT koordinatorja v zavarovanem območju in zbiranje osnov-
nih podatkov;  
Izvedba enodnevne delavnice v zavarovanem območju (izpolnjevanje vprašal-
nikov, pisanje zapisnika);  
Validacija rezultatov (po delavnici);
Analiza rezultatov (na ravni območja, države, mednarodno);
Priprava napotkov za uporabo rezultatov in
Izvajanje priporočil.

Ključna faza v procesu analize je delavnica, katere naj se je udeležijo čim bolj 
raznolike skupine deležnikov. Za območje Dinarskega loka7, smo kot najbolj 
smotrne opredelili naslednje skupine deležnikov: 

a)      lokalni prebivalci v zavarovanem območju
b)      lokalni prebivalci, ki živijo v bližini zavarovanega območja; 
c)      nacionalna populacija;
d)      znanstveniki in strokovnjaki
e)      predstavniki civilnih združenj;
f)       predstavniki državnih inštitucij (tudi upravljavci zavarovanih območij);
g)      gospodarski sektor;
h)      svetovna skupnost.

Udeleženci na delavnici ocenijo tržni in netržni pomen vrednot (kako 
pomembne so za njihovo preživljanje) ekosistemskih storitev in 
koristi, ki jih imajo različni deležniki. Deležniki iz iste skupine skozi 
razpravo poenotijo mnenje in podajo skupno končno oceno koristi po 
šest-stopenjski lestvici. Primer je prikazan v spodnji tabeli (Tabela 2). 
Stopnje v lestvici so: 

a)      ni koristi (celica puščena prazna);
b)      manjši netržni pomen (+);  
c)      večji netržni pomen (++);
d)      manjši tržni pomen (€); 
e)      večji tržni pomen (€€);
f)       potencialni tržni pomen (P).  

Tabela 2. Primer podatkovnega lista, ki je bil izpolnjen v Krajinskem 
parku Goričko, ki kaže na pomen območja za različne skupine 
deležnikov v zvezi z nabiranjem gob, divje rastočih sadežev in rastlin. 
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Netržna 

vrednost

+ + + + / / +

Tržna 

vrednost

€€P €€ € €P P

/  ni relevantno za posamezno skupino deležnikov   

7  Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo*, Makedonija, Slovenija, and Srbija
* To imenovanje ne posega v stališča do statusa in je v skladu z RVSZN 1244/1999 ter mnenjem 

Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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V tabeli na prejšnji strani (Tabela 2) so v prvi vrstici podane ocene 
za netržno vrednost, v drugi pa za tržno vrednost, in sicer ločeno 
za vsako skupino deležnikov. Deležniki so ocenili uporabo gob in 
drugih divje rastočih sadežev in rastlin na Goričkem z naslednjimi 
ocenami: + manjša netržna vrednost (prebivalci v in zunaj zavaro-
vanega območja, nacionalna populacija, znanstveniki in svetovna 
skupnost – sosednja država). € manjša tržna korist (prebivalci v in 
zunaj zavarovanega območja), P potencialna tržna korist (prebivalci 
v zavarovanem območju, gospodarski sektor in upravljavci). Netržna 
vrednost za gospodarski sektor in vlado se ni preverjala, ker so lahko 
koristi za ti dve skupini le tržne narave. 
 
V nadaljevanju predstavljamo podrobno analizo rezultatov, ki smo 
jo dopolnili z nekaterimi pripombami udeležencev na delavnicah, 
pa tudi z drugimi pisnimi viri in študijami, ki smo jih uporabili pri 
interpretaciji rezultatov. 

Rezultate PA-BAT lahko uporabimo pri upravljanju posameznega 
zavarovanega območja ali na nacionalni ravni pri razvoju politik 
s področja varstva narave, trajnostnega razvoja in preudarne rabe 
naravnih virov. Da bi olajšali uporabo rezultatov, ob koncu poročila 
podajamo nekaj smernic za upravljavce zavarovanih območij.  
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Rezultati in diskusija
Rezultati delavnic, izvedenih po metodologiji PA-BAT kažejo, da de-
ležniki v Sloveniji prepoznavajo zelo širok nabor vrednot zavarovanih 
območij (Slika 1). Med najbolj prepoznanimi sta bili vrednoti varstvo 
narave ter turizem in rekreacija, takoj zatem pa formalno in nefor-
malno izobraževanje. Vse tri vrednote so prejele visoke ocene tako za 
njihovo tržno kot tudi za netržno vrednost. Specifična vrednost ob-
močja8, pridobivanje znanj in raziskave ter kulturne in zgodovinske 
vrednote so prejeli visoke ocene za netržno vrednost, za tržno vre-
dnost pa so bile ocene nižje. Rezultati PA-BAT analize v Sloveniji na-
kazujejo, da deležniki vse bolj prepoznavajo vrednote, ki so povezane 
s kulturo in znanjem in ne več le tistih, ki so povezane s tradicionalno 
rabo naravnih virov (les, voda, minerali). To je še posebej razvidno 
iz ocen, ki so bile podeljene za potencialno ekonomsko vrednost 
vrednot (Slika 5). Slovenija je še posebej na področju izobraževanja 
zgled drugim državam v Dinarski regiji. Marsikje že prevzemajo naše 
dobre prakse, kot je na primer projekt WWF-a v Srbiji9.
 
Več vrednot, ki so povezane z oskrbovalnimi ekosistemskimi storitva-
mi (voda, paša živine, genetski material, divje rastoče rastline in gobe 
za prehrano ter lov), je za netržno in tržno vrednost prejelo srednje 
ocene. To potrjuje ugotovitve s terena, saj so lokalni prebivalci od teh 
vrednot pogosto odvisni v smislu preživljanja, nekateri pa jih tudi 
tržijo in na ta način ustvarjajo prihodke.
 
Iz skupnih ocen je opazen še en trend. Pri skoraj vseh vrednotah so 
ocene za netržno vrednost višje kot za tržno. To morda pomeni, da 
večina deležnikov še ni prepoznala tržne vrednosti nekaterih ekosis-
temskih storitev. 

Najpomembnejše ugotovitve glede posameznih vrednot, ki so prejele 
najvišje ocene so: 

10   European Union, 2015. Special Eurobarometer 436 “Attitudes of Europeans towards 
biodiversity”. Pridobljeno od: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/in-
dex.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68148 

8  To je območje, kateremu številni ljudje pripisujejo velik pomen s kulturnega, 
   zgodovinskega, spiritualnega ali znanstvenega vidika. Taka območja imajo običajno 
   pomembno mesto v zavedanju na nacionalni, regionalni ali globalni ravni. 
9  Dostopno na: https://natureforpeople.org/wwf_examples/education/ 

1. Varstvo narave je za netržno vrednost prejelo najvišjo oceno, le 
malo nižje pa so bile ocene za tržno vrednost. To pomeni, da deležni-
ki prepoznavajo primarni namen zavarovanih območij, deloma pa v 
ohranjanju narave vidijo tudi ekonomski potencial. Na razmeroma 
visoko podporo Slovencev ohranjanju narave nakazujejo tudi ne-
katere druge študije. V študiji Odnos Evropejcev do biotske razno-
vrstnosti, ki je bila opravljena v državah Evropske unije, se je 68 % 
slovenskih anketirancev strinjalo, da sta zdravje in blaginja odvisna 
od narave in biotske raznovrstnosti. 69 % anketirancev (to je bil eden 
najvišjih rezultatov med vsemi državami) se je strinjalo tudi, da sta 
biotska raznovrstnost in narava pomembni za dolgoročni gospodar-
ski razvoj. 50 % Slovencev (povprečje EU je bilo 51 %) se je povsem 
strinjalo, 37 % pa deloma strinjalo, da bi lahko za ohranjanje narave 
razširili sistem zavarovanih območij10.  
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2. Formalno in neformalno izobraževanje ter pridobivanje 
znanja sta prejela visoke ocene za netržno vrednost. Slovenska 
zavarovana območja imajo na področju izobraževanja pomembno 
vlogo. Ponujajo programe naravoslovnih dni za osnovne in srednje 
šole in nudijo strokovno podporo študentom pri raziskavah. Pogosto 
upravljavci zavarovanih območij za lokalne prebivalce organizirajo 
različna usposabljanja in so ponekod tudi zelo pomemben del lokal-
nega družbenega okolja. 

3. Kot smo pričakovali, je vrednota turizem in rekreacija, prejela 
visoke ocene za tržno vrednost. A tudi vrednosti za netržno vrednost 
so bile visoke, kar pomeni, da ohranjeno okolje in narava ljudem 
veliko pomenita. Slovenija v zadnjih letih uspešno promovira traj-
nostni turizem in beleži velik porast tujskega turizma. Septembra 
2016 je Slovenija kot prva država na svetu prejela Nagrado za zelene 
destinacije (Green Destinations Award)11. 

4. Več oskrbovalnih storitev je za netržno in tržno vrednost preje-
lo srednje ocene. Pri tem moramo poudariti, da v nekaterih zavaro-
vanih območjih, ki so bila vključena analizo, nekaterih ekosistemskih 
storitev preprosto ni (na primer v Krajinskem parku Sečoveljske 
soline ni gozdnih površin) ali pa njihovo izkoriščanje ni dovoljeno 
(na primer v Triglavskem narodnem parku izkoriščanje oskrbovalnih 
dobrin v prvem varstvenem območju ni dovoljeno, v drugem pa je 
omejeno).

11     Dostopno na: https://www.ljubljana.si/en/news/ljubljana-slovenia-green-
destination-3/

12     MOP, 2016. Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam. Dostopno na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/podnebne_
spremembe/SOzP_ang.pdf

13    European Union, 2015. Special Eurobarometer 436 “Attitudes of Europeans towards 
biodiversity”. Dostopno na: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68148

5. Uravnalne storitve so prejele razmeroma nizke ocene, kar naka-
zuje, da je njihov pomen še vedno slabo prepoznan. Edina uravnalna 
storitev, ki je prejela nekoliko višje ocene, je bila blaženje podneb-
nih sprememb. Podnebne spremembe so v Sloveniji pomembna 
okoljska tema. Zaradi zelo visokih poletnih temperatur, sušnih 
obdobij in neviht v zadnjih letih te že pomembno vplivajo na življenje 
ljudi. Podnebne spremembe so tudi visoko na seznamu političnih 
tem. Decembra 2016 je Slovenija sprejela Strateški okvir prilagajanja 
podnebnim spremembam12, ki določa korake za vzpostavitev sodelo-
vanja vseh ministrstev pri izvajanju ukrepov prilagajanja na podneb-
ne spremembe. Pomembne spremembe so pomembna tema tudi za 
splošno javnost. V prej omenjeni raziskavi o odnosu Evropejcev do 
biotske raznovrstnosti, se je 72 % Slovencev strinjalo, da je skrb za 
naravo pomembna za zmanjšanje podnebnih sprememb13.
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Analiza ekosistemskih storitev po metodologiji PA-BAT, ki je bila v Sloveniji 
opravljena v letih 2013 in 2014, je pokazala, da deležniki iz različnih skupin 
prepoznavajo številne koristi zavarovanih območij. Najvišje ocene je tako za 
tržno kot netržno vrednost prejelo varstvo narave, kar nakazuje na to, da dele-
žniki prepoznavajo primarno vlogo zavarovanih območij, hkrati pa v ohranjeni 
naravi vidijo tudi ekonomski potencial. Visoke ocene sta prejeli še vrednoti 
formalno in neformalno izobraževanje ter pridobivanje znanja. To potrjuje 
pomembno vlogo slovenskih zavarovanih območij na področju izobraževanja, 
saj ta organizirajo številne obšolske dejavnosti in pomembno prispevajo h kre-
pitvi zavedanja o pomenu biotske raznovrstnosti. Pričakovano je ene najvišjih 
ocen za tržno vrednost prejela tudi vrednota turizem in rekreacija, kar potrjuje 
pomen zavarovanih območij za tuje in domače obiskovalce. 
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šTEVILO ODGOVOROV V VSEh SkUPINAh DELEžNIkOV 

LEGENDA

Netržna vrednost                                                        Tržna vrednost

PRIMARNA NALOGA zAVAROVANIh OBMOčIj 
– VARSTVO NARAVE – jE BILA PREPOzNANA 
kOT NAjVEčjA NETRžNA VREDNOTA. 

TURIzEM V zAVAROVANIh OBMOčjIh jE 
POMEMBNA TRžNA DEjAVNOST, VISOkO 
OVREDNOTEN jE TUDI NETRžNI POTENcIAL.  

čEPRAV zAVAROVANA OBMOčjA POMEMBNO 
PRISPEVAjO k VAROVANjU VODNIh VIROV, 
jE TA VREDNOTA SLABO PREPOzNANA.   

Slika 1. Primerjava med ocenami 
netržne in tržne vrednosti 
različnih ekosistemskih storitev, 
ki so jih podali predstavniki 
različnih skupin deležnikov v 
petih slovenskih zavarovanih 
območjih.   
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Vrednote z netržnim pomenom
V največjem številu zavarovanih območij so bile kot pomembne 
prepoznane vrednote: formalno in neformalno izobraževanje, prido-
bivanje znanja, turizem in rekreacija, varstvo narave ter specifična 
vrednost območja. Druge prepoznane večje netržne vrednote so bile: 
preprečevanje poplav, les, delovna mesta v zavarovanih območjih 
ter nekomercialna raba vode (Slika 2). Pri tem moramo poudariti, 
da je bil vzorec analiziranih zavarovanih območij v Sloveniji razme-
roma majhen in na rezultate precej vplivajo značilnosti teh območij. 
Po drugi strani pa so rezultati PA-BAT na Hrvaškem14, kjer so bila v 
analizo vključena vsa večja zavarovana območja (8 nacionalnih in 10 
naravnih parkov), glede netržnega pomena vrednot zelo podobni.

Slovenija je zelo bogata z vodnimi viri in jih ima kar štirikrat več kot 
je evropsko povprečje15. Zato ni presenetljivo, da sta obe vrednoti, 
povezani z vodami (nekomercialna raba vode ter kakovost in količina 
vode) prejeli razmeroma visoke ocene. To celo kljub temu, da sta dve 
od petih analiziranih območij obmorski območji, z omejenimi viri 
sladke vode in z vidika pridobivanja pitne vode nepomembni. 
Čeprav so zaposlitvene možnost predvsem tržna vrednota, jim ljudje 
pripisujejo tudi visoko netržno vrednost, saj pomembno vplivajo 
na njihovo blaginjo. Zavarovana območja lahko ponujajo kar nekaj 
neposrednih delovnih mest, ki so razmeroma stabilna in pogosto 
zagotavljajo vir prihodka za ljudi, ki živijo v zavarovanih območjih 
ali njihovi bližini. Upravljavci lahko ponujajo tudi dodatne sezonske 
zaposlitve, ki so večinoma povezane z upravljanem obiskovanja. To 
pomeni,  da so zaposlitve v zavarovanih območjih tesno povezane z 
njihovim turističnim potencialom. S storitvenimi dejavnostmi v turiz-
mu so povezane tudi posredne zaposlitve, ki so v nekaterih območjih 
zelo pomembne. 

14  Štefan, A., Ivanić K.-Z., Porej, D., 2017. Protected Area Benefit Assessment (PA-BAT).
 WWF Adria. Dostopno na: https://natureforpeople.org/protected_areas/pa_bat_
report_2017_a5__eng__verzija_za_web.pdf 

15   Črnigoj Marc T. & Žitnik, M., 2017. Uživajmo v naravi in hkrati poskrbimo za ohranitev
    njenih lepot. Statistični urad RS. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/News/
    Index/6711 
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Slika 2. Število zavarovanih 
območij, v katerih deležniki 

prepoznavajo večjo ali manjšo 
netržno vrednost različnih 

ekosistemskih storitev.  
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V Sloveniji je pomen zavarovanih območij za ohranjanje ekosistem-
skih storitev vse bolje prepoznan, tako v raziskovalnih krogih kot na 
politični ravni. Raziskovalci iz različnih institucij proučujejo pomen 
zavarovanih območij za regionalni razvoj. Nekatere raziskave so bile 
prestavljene leta 2011 na simpoziju Slovenski regionalni dnevi16. 
Podroben vpogled v pomen ekosistemskih storitev lahko pričaku-
jemo tudi iz rezultatov Interreg projekta ECO KARST, ki poteka od 
januarja do 2017 do junija 2019. Cilj projekta je na podlagi vredno-
tenja ekosistemskih storitev prispevati k varovanju in trajnostnemu 
razvoju kraških območij v Donavski regiji. V projekt je vključenih 
sedem zavarovanih območij iz sedmih držav Dinarske regije, ki pa 
imajo skupne značilnosti in se soočajo s podobnimi problemi. Tako 
bo mogoče oblikovati nove priložnosti uporabe naravne dediščine za 
gospodarski razvoj17.
 
 

POMEMBNA VLOGA zAVAROVANIh 
OBMOčjIh NA PODROčjU IzOBRAžEVANjA 
jE DOBRO PREPOzNANA MED DELEžNIkI.   

NABIRANjE zDRAVILNIh RASTLIN IN GOB jE V SLOVENIjI 
RAzšIRjENA PROSTOčASNA DEjAVNOSTI, LE REDkI PA jO 
OPRAVLjAjO PROfITNO.  

zAVAROVANA OBMOčjA PONUjAjO TUDI 
MOžNOSTI zA RAzLIčNE OBLIkE REkREAcIjE IN 
SO POMEMBNA zA LjUDI NA OSEBNI RAVNI. 

16  Nared, J. Perko, Razpotnik Visković N. 2011. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji.
Zbirka Regionalni razvoj 3. 

17  Dostopno na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst
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Vrednote s tržnim pomenom
V nadaljevanju smo analizirali tudi število zavarovanih območjih, v 
katerih so deležniki prepoznali večji ali manjši tržni pomen različnih 
vrednot (Slika 3). Medtem, ko so bile visoke ocene za netržni pomen 
podane za kar nekaj vrednot, je bil tržni pomen precej manj izrazito 
prepoznan. Najbolj prepoznan tržni pomen so imele vrednote: 
naravni materiali, varstvo narave, turizem in rekreacija ter izkorišča-
nje lesa. V vseh petih zavarovanih območjih je bil za vrednoti formalno 
in neformalno izobraževanje in zaposlitvene priložnosti prepoznan 
manjši tržni pomen. Za vrednote pridobivanje znanja in raziskave, 
tradicionalno kmetijstvo, ribolov in lov je bil prepoznan le manjši tržni 
pomen, večji tržni pomen pa ne. 
 
Deležniki so prepoznali ekonomski pomen le za eno uravnalno ekosi-
stemsko storitev, to je kakovost in količina vode. Med oskrbovalnimi 
storitvami pa je bil prepoznan pomen proizvodnje medu. Iz razprave 
je bilo sicer zaznati, da večina deležnikov ni povezovala opraševanja in 
proizvodnje medu, kar pomeni, da je razumevanje delovanja ekosiste-
mov med deležniki še vedno pomanjkljivo in nekatere procese jemljejo 
kot samoumevne. 

Za blaženje podnebnih sprememb, preprečevanje poplav 
in stabilizacijo prsti, tržni pomen ni bil prepoznan. To dobro 
odraža dejansko stanje, saj upravljavci zavarovanih območjih, lokalne 
skupnosti ali občine od ohranjanja uravnalnih storitev nimajo nobenih 
ekonomskih koristi. Koncept plačila za ekosistemske storitve je še 
vedno razmeroma nov finančni mehanizem, pri katerem prejemniki 
koristi ekosistemskih storitev (prostovoljno ali obvezno) v ekonom-

18  ICIMOD, 2011. Payments for Ecosystem Services. Introduction Participatory Integrated
Watershed Management (PIWM). Sessions 21-22. Module 5. Dostopno na: 
https://www.icimod.org/resource/4103 

19  Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – 
ZGGLRS)

skem smislu prispevajo tistim, ki storitve zagotavljajo18. V Sloveniji 
je ta mehanizem slabo razvit. Do leta 2013 so bili lastniki kmetijskih 
gospodarstev v krajinskih, regionalnih ter v nacionalnem parku upra-
vičeni do višjih kmetijsko-okoljskih plačil. Z reformo kmetijske politi-
ke v letu 2014 je bilo to ukinjeno in so plačila v zavarovanih območjih 
enaka kot zunaj njih. Še vedno pa je v veljavi mehanizem, ki prinaša 
nekaj ekonomskih koristi za zavarovana območja, ki izhajajo iz do-
bičkov v kmetijstvu. Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije19, lahko upravljavci prejmejo majhen 
del dobička sklada. Ta se razdeli med upravljavce, ki jih je ustanovila 
država, in ga lahko porabijo za ukrepe za ohranjanja narave, kmetij-
skih zemljišč ali gozdov.
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Slika 3. Slika 3. Število 
zavarovanih območij, v katerih 
deležniki prepoznavajo večjo ali 
manjšo tržno vrednost različnih 
ekosistemskih storitev.  

Kot smo pričakovali, je vrednota turizem in rekreaci-
ja prejela eno najvišjih skupnih ocen za tržni pomen. 
Glede na to, da je bil visoko ocenjen tudi netržni pomen 
turizma in rekreacije, lahko zaključimo, da je narava po-
membna tudi za dobrobit ljudi. V nekaterih zavarovanih 
območjih imajo lokalna podjetja od turizma pomemb-
ne prihodke. Izziv pri tem pa predstavlja usmerjanje 
turizma v trajnostne oblike, ki ne ogrožajo doseganja 
naravovarstvenih ciljev. 

  

zELO zANIMIVO jE, DA V SAMEM VARSTVU NARAVE 
DELEžNIkI PREPOzNAVAjO TRžNI POTENcIAL. ALI žE 
RAzUMEjO, DA jE OhRANjENA NARAVE POMEMBNA 
zA TURIzEM? 

TRžNA VREDNOST REGULAcIjSkIh STORITEV 
NI PREPOzNANA, SAj kONcEPT PLAčIL zA 
OhRANjANjE EkOSISTEMSkIh STORITEV šE NI 
INTEGRIRAN V SLOVENSkO zAkONODAjO.  

DELEžNIkI MENIjO, DA IMAjO zAPOSLITVE V zAVAROVANIh 
OBMOčjIh LE MAjhNO TRžNO VREDNOST. MORDA zATO, 
kER SO TUDI UPRAVLjAVcI MOčNO ODVISNI OD PROjEkTNIh 
SREDSTEV IN VELIkO zAPOSLITEV NI STALNIh?  
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20  Bajuk Senčar, T. 2016. Komunikacijski načrt vpeljave trajnostne mobilnosti na izbrane NV. 
 Projekt: Parkiraj & doživi naravo!, Ljubljana: ZRC SAZU Inštitut za slovensko narodopisje.

21  Dostopno na: www.europarc.org  
22  Sabljić, N. i Vovko, M., 2016. Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2015. Dostopno na: 

 http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5933 

23   Podatke smo izračunali na podlagi analize Realizacija turistične takse, ki jo je pripravila 
 Skupnost občin Slovenije 2014. Dostopno na: https://skupnostobcin.si/podatki/
 realizacija-turisticne-takse/#p2

24   JZ TNP, 2016. Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda
 Triglavski narodni park za leto 2015. Pridobljeno od: https://www.tnp.si/assets/  
 Javni-zavod/Letna-porocila/Porocilo-JZ-TNP-2015.pdf 

Turizem in rekreacija
Vrednota turizem in rekreacija je sicer prejela eno najvišjih ocen, 
a večji tržni pomen je bil prepoznan le v dveh od petih zavarova-
nih območjih. Razlog za to je, da  morda deležniki nimajo celovitih 
informacij o dejanskih prihodkih od turizma v zavarovanih območjih. 
Na območju Triglavskega narodnega parka so na primer prihodki kar 
visoki, a v analizi je bilo to prepoznano le s strani deležnikov iz go-
spodarskega sektorja ter državnih institucij na nacionalni in lokalni 
ravni. 

Triglavski narodni park je pretežno gorato območje, v katerem najve-
čje število turistov beležijo poleti, v zimskih mesecih pa je tudi nekaj 
smučarskega turizma. Ocenjeno je, da park vsako leto obišče okoli 
2 milijona turistov, od tega več kot dve tretjini v juliju in avgustu20. 
To lokalnim podjetjem prinaša pomembne prihodke, a na drugi 
strani tako število turistov predstavlja obremenitev za okolje. V letu 
2017, ko je park obiskalo rekordno število turistov, je postalo očitno, 
da bo potrebno v prihodnje bolje upravljati z obiskovalci tega zava-
rovanega območja. Upravljavec Triglavskega narodnega parka sicer 
pomemben del razvojnih nalog usmerja prav v oblikovanje trajnostne 
turistične ponudbe. Leta 2016 je skupaj z Naravnim parkom Julijske 
Predalpe v Italiji prejel Listino za trajnostni razvoj turizma v čezmej-
ni ekoregiji Julijske Alpe21.
 
Glede na veliko število turistov na območju Triglavskega narodnega 
parka, morajo biti posredni prihodki za širšo lokalno skupnost precej 
veliki, a do sedaj celovita ekonomska analiza še ni bila izdelana. Iz 
državne statistike lahko razberemo, da je kar 28 % prenočitev, ki jih 
pri nas ustvarijo tuji turisti, v goratem delu države22, torej večinoma 
na območju ali v bližini Triglavskega narodnega parka. Turisti za 
vsako nočitev plačajo turistično takso, ki je leta 2014 znašala od 0,5 
do 1,3 €. Dajatev pobirajo ponudniki prenočišč in jo vsak mesec na-

kažejo na račun občine, v kateri je nastanitev. Turistična taksa je lahko 
pomemben del občinskega proračuna. Leta 2014 je na primer 8 občin, 
ki v celoti ali delno ležijo znotraj Triglavskega narodnega parka skupaj 
zbralo 1.9 milijona €23, kar je skoraj četrtina turistične takse, ki 
je bila zbrana v tem letu v celi državi. Brez dvoma so naravne 
danosti v nacionalnem parku eden glavnih razlogov za obiskovanje. 
Kljub temu upravljavci zavarovanih območij iz tega naslova ne dobijo 
nobenih neposrednih finančnih plačil. Posamezne občine sicer sofinan-
cirajo nekatere dejavnosti v zavarovanih območjih. 

Upravljavec Triglavskega narodnega parka ima iz turizma tri neposre-
dne vire prihodkov. Najvišji (približno 5 % letnega proračuna upra-
vljavca) je od najemnin različnih gorskih koč, s katerimi upravljajo. 
Drugi (približno 4 % letnega proračuna upravljavca) je lov, tretji (okoli 
0,5 % letnega poračuna) pa vodenje po parku24. Za zdaj ni pravne 
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podlage, da bi na območju parka zaračunavali vstopnino, čeprav je 
bilo to že večkrat predlagano. Rezultati ankete, ki je bila izvedena leta 
2016, kažejo, da bi 70 % obiskovalcev še vedno obiskalo park, tudi če 
bi uvedli vstopnino25.
 
Krajinski park Logarska dolina letno obišče okoli 100.000 obiskoval-
cev26. Do leta 2016 je s parkom upravljalo podjetje, ki ga je ustanovila 
skupna lokalnih prebivalcev. Temu podjetju  je Občina Solčava, ki 
je ustanoviteljica območja, podelila koncesijo. Podjetje je pobiralo 
vstopno za motorna vozila in sredstva vlagalo v različne upravljavske 
naloge. Leta 2017 koncesija ni bila podaljšana in s tem zavarovanim 
območjem zdaj upravlja režijski obrat občine.
 
Tudi krajinski park Goričko ima letno okoli 100.000 obiskovalcev. 
Večinoma gre za dnevne goste, ki bivajo v nastanitvah zunaj zava-
rovanega območja, kjer je več termalnih kopališč. Grad, s katerim 
upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, letno obišče okoli 
20.000 ljudi, a prihodki od vstopnin ne zadoščajo za pokrivanje vseh 
investicijskih stroškov27.

Zaradi lege na jadranski obali ima Krajinski park Sečoveljske soline 
idealen položaj za razvoj turizma. Park ima v zadnjih letih okoli 
50.000 obiskovalcev letno. Podjetje, ki na podlagi koncesijske po-
godbe z državo upravlja s parkom, pobira vstopnino. Večina prihod-
kov od vstopnin se porabi za financiranje upravljavskih aktivnosti 
v parku, v tistem delu, ki ga ne pokriva država. V zadnjih letih so v 
parku s pomočjo projektnih sredstev veliko vlagali v infrastrukturo 
za obiskovlce in na primer izdelali lesen mostovž ter uvedli prevoz 
obiskovalcev z vozilom na solarni pogon. To je omogočilo umik vsega 
motornega prometa iz parka28.

25  Odar, M., Marolt, M., Krek, A., Mrak, I. Turistični obisk biosfernega območja Julijske Alpe.   
     Analiza stanja 

 Analiza vprašalnika o obiskovanju Triglavskega narodnega parka 2016. JZ Triglavski 
 narodni park. 

26  Solčavsko Upravljanje s turističnim obiskom Umiritev motornega prometa v zavarovanih 
 območjih. Dostopno na: http://www.logarska-dolina.si/knjiznica/projekti/Lenar_Log  
arska-dolina.pdf

27  Zapisnik z delavnice. 
28 Po Sečoveljskih solinah z električnim vlakcem, MMC, 31.10.2016

 

Naravni rezervat Škocjanski zatok je edino zavarovano območje, 
za katero deležniki na delavnici niso prepoznali trenutnega tržnega 
pomena za turizem. To je morda posledica dejstva, da je bil v času 
izvajanja analize v letu 2014 rezervat zaprt za obiskovalce, saj je 
potekala izgradnja obsežne nove infrastrukture za obiskovalce. Od 
začetka leta 2016 je rezervat ponovno odprt. Vstopnino zaračunavajo 
za skupine nad 10 ljudi. Čeprav je območje majhno, ima zdaj izvrstne 
možnosti za razvoj specializiranega naravoslovnega turizma, še pose-
bej za opazovanje ptic. 
 
Leta 2011 je bila izdelana študija vrednotenja ekosistemskih storitev 
v Parku Škocjanske jame, ki v PA-BAT analizo sicer ni bil vključen. 
Ocenjeno je bilo, da je v parku in okolici zaradi zavarovanega obmo-
čja približno 13 posrednih delovnih mest, večinoma od podjetji, ki 
ponujajo prenočevanje in prehrano za obiskovalce parka. Vrednost 
posrednih zaposlitev je bila ocenjena na 190.000 €29.  
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29 Žujo, J. & Marinšek, M. 2011. Ecosystem Services Evaluation in the Škocjan Caves
   Regional Park. Dostopno na: http://www.park-skocjanske-jame.si/si/file/
   download/48_8c77a17c04b9b/Ecosystem_Services_Evaluation.pdf

kRAjINSkA PARkA 
LOGARSkA DOLINA 
IN GORIčkO LETNO 
OBIščE OkOLI 
100.000 OBISkOVAL
cEV.

V kRAjINSkEM 
PARkU SEčOVELjSkE 
SOLINE SO z UVEDBO 
VOzILA NA SOLARNI 
POGON UMAkNILI 
VES MOTORNI 
PROMET Iz PARkA.
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Voda
Vrednote, ki so povezane v vodami (kakovost in količina vode, ko-
mercialna in nekomercialna raba vode) so prejele razmeroma nizke 
ocene. To je verjetno zaradi značilnosti zavarovanih območij, ki so bila 
vključena v analizo, saj se ta močno razlikujejo v količini vodnih virov. 

Največ vodnih virov je na območju Triglavskega narodnega parka, ki 
sicer obsega 4 % ozemlja Slovenije, a je tu kar 20 % vseh nacionalnih 
vodnih virov. Na območju Krajinskega parka Logarska dolina je pri-
sotnih nekaj vodnih virov. Na območju Krajinskega parka Goričko, ki 
leži na robu Panonske nižine, je razmeroma malo vodnih virov, ki ne 
zadoščajo niti za vse prebivalce parka. Dve obmorski zavarovani ob-
močji, ki sta bili vključeni v analizo, sta majhni in imata tudi zelo malo 
vodnih virov, zato jih tudi deležniki niso prepoznali kot pomembne 
vrednote.
 
Leta 2016 je Slovenija naredila pomemben korak k varovanju vodnih 
virov. Kot prva država članica Evropske unije, smo spremenili ustavo 
in vanjo zapisali, da je dostop do pitne vode ustavna pravica za vse dr-
žavljane. Vodni viri so javno dobro v upravljanju države in ne morejo 
biti tržno blago30.
  
V Sloveniji se vsi prispevki za uporabo vode (pitna voda, ustekleni-
čena voda, hidroelektrarne, voda za namakanje) zbirajo v posebnem 
vodnem skladu. Velik del sredstev iz vodnega sklada se na-
menja za gradnjo hidroelektrarn, kar sicer ni praksa v drugih 
državah v regiji. Trenutna zakonodaja, ki določa namene, za katere se 
lahko uporabljajo sredstva iz vodnega sklada31, ne omogoča, da bi se ta 
sredstva deloma namenila tudi upravljavcem zavarovanih območij. 
V Triglavskem narodnem parku vode niso pomembne le kot oskr-
bovalna dobrina, temveč so pomembne tudi za turizem. Dolina reke 
Soče je ena osrednjih destinacij turizma na prostem, vendar se večina 
dejavnosti odvija na predelih reke, ki so zunaj zavarovanega območja. 
V parku sta ribolov in vožnja s kajakom dovoljena na nekaj mestih 
(npr. na Bohinjskem jezeru ter na Savi Bohinjski), raftanje pa v parku 
ni dovoljeno. 
 

30  Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70a). 
(Uradni list RS, št. 75/16, 30. 11. 2016).

31  Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
 100/13, 40/14 in 56/15), 162. člen: Vodni sklad

Čeprav je tržna vrednost ohranjenih rek očitna, pa se pojavljajo tudi 
pritiski, da bi hidroelektrarne zgradili tudi v zgornjem toku reke 
Soče. To bi bilo uničujoče za sladkovodne ekosisteme in bi tudi pov-
sem spremenilo življenje za lokalne prebivalce. WWF v Sloveniji že 
od leta 2013 izvaja projekt “STAR!”, s katerim želi zagotoviti strate-
ško načrtovanje gradnje hidroelektrarn na alpskih rekah in okrepiti 
zavedanje lokalnih prebivalcev  o škodljivih vplivih hidroelektrarn na 
sladkovodne ekosisteme32. WWF Adria zdaj nadaljuje delo s ciljem, 
da bi uveljavili celostno načrtovanje vodnih virov, da bi ohranjene 
alpske reke še naprej podpirale biotsko raznovrstnost in življenje 
lokalnih prebivalcev33.

WWF deluje v smeri, da bi do leta 2022 vsaj začeli s procesom 
zagotavljanja pravnega varstva  naravovarstveno najpomembnejših 
predelov alpskih rek v Sloveniji. Da bi to dosegli, WWF najprej gradi 
na znanju, da bi bolje razumeli naravovarstvene potrebe in pritiske 
na alpske reke. S tem bomo podprli načrtovane aktivnosti za krepitev 
zavedanja o številnih izzivih in zanje pripravili ustrezne rešitve in 
podpirali njihovo izvajanje.
 
Uravnoteženje razvoja hidroenergije z okoljskimi potrebami bo vodi-
lo do določitve območji z visoko naravovarstveno vrednostjo, kjer se 
elektrarn ne bo gradilo. Z zagotavljanjem strokovnih podlag (vre-
dnotenje naravovarstvene vrednosti, pravna priporočila in orodja) in 
vključevanjem v zagovorništvo za zagotovitev strokovne podpore in 
podpore javnosti, bo WWF podpiral pravno varstvo naravovarstveno 
najpomembnejših območij alpskih rek34.
 
V Krajinskem parku Sečoveljske soline, podjetje, ki s parkom uprav-
lja, tudi aktivno proizvaja sol. Na območje parka vodijo morsko vodo 
in za izkoriščanje mineralov morajo državi plačati koncesnino. Isto-
časno pa jim je država podelila koncesijo za upravljanje parka in na 
ta način država do določene mere tudi financira upravljavske naloge. 

32  Dostopno na: https://www.wwf.at/de/star-projekt/ 
33  Dostopno na: http://croatia.panda.org/en/what_we_do/freshwater/alpine_rivers/ 
34 Dinaric Arc Sustainable Hydropower Initiative. Dostopno na:  http://croatia.panda.org/

en/what_we_do/freshwater/dinaric_arc_sustainable_hydropower_initiative__
dashi__/

NA OBMOčjU TRIGLAV-
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VSEGA 4 % OzEMLjA 
SLOVENIJE.
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zaposlitve v zavarovanih območjih
Analiza rezultatov je pokazala, da deležniki upravljavce zavarovanih 
območjih prepoznavajo kot pomembne zaposlovalce le v manjši meri. 
To je morda posledica restriktivne politike zaposlovanja v zadnjih letih, 
saj je bilo zaposlovanje v javnem sektorju skoraj povsem zaustavljeno. 
Kljub temu lahko ocenimo, da so v podeželskih območjih  zaposlitve pri 
upravljavcih zavarovanih območij zelo pomembne, še posebej za ljudi 
z višjo izobrazbo. Od zavarovanih območij imajo posredne koristi tudi 
lokalna podjetja, saj so pogosto v vlogi podizvajalcev za dobavo blaga ali 
izvedbo različnih storitev. 

Leta 2010 je bilo iz državnega proračuna v slovenskih zavarovanih 
območjih financiranih 111 zaposlitev35. Od takrat je bilo v novejših 
zavarovanih območjih nekaj novih zaposlitev, v drugih pa se je število 
zaposlenih zmanjšalo, tako da se skupno število ni bistveno spremenilo. 
Število zaposlenih v zavarovanih območjih je sicer zelo različno in ni 
povezano z njihovo velikostjo. Večinoma imajo zavarovana območja, ki 
so bila ustanovljena že pred več desetletji, več zaposlenih kot novejša 
območja, kar je posledica restriktivnega zaposlovanja v zadnjih letih. 
Poleg zaposlitev, ki so financirane iz državnega ali občinskih prora-
čunov, upravljavci zaposlujejo tudi delavce na projektih (večinoma iz 
sredstev EU) ter sezonske delavce. Izvajanje naravovarstvenih progra-
mov ali aktivnosti se pogosto financira iz projektnih sredstev, zato so 
upravljavci precej odvisni od virov projektnega financiranja in lahko to 
povzroča velika nihanja v številu zaposlenih. 

Krajinski park Sečoveljske soline danes zaposluje večje število sezonskih 
delavcev za pridelavo soli. Ko je leta 2002 soline prevzelo novo podjetje, 
Soline d.o.o., so se odločili, da bodo ponovno vzpostavili tradicionalni 
način pridelave soli in to povezali z zagotavljanjem pogojev za ohranja-
nja narave. Podjetje  proizvaja tradicionalno sol in stranske proizvode in 
ima zdaj že sedem trgovin v večjih slovenskih mestih, kjer uspešno trži 
svoje produkte. Podjetje je tudi postopoma povečalo število zaposlenih 

iz 19 v letu 2002, na 80 v letu 201036. V zadnjih letih je na področju 
pridelave soli okoli 10 stalno zaposlenih, dodatnih 10 zaposlitev je 
sezonskih. Nekateri solinarji solinska polja najemajo, podjetje pa 
nato od njih odkupi proizvode. Zaposleni, ki izvajajo naravovarstve-
ne naloge (leta 2010 je bilo 2137), so pretežno financirani iz sredstev 
državnega proračuna. 

Podrobnejši vpogled v pomen zaposlitev zaradi zavarovanih območij 
je bil narejen v študiji ekosistemskih storitev v Parku Škocjanske 
jame, ki je bila leta 2011 financirana v okviru projekta WWF Parki 
Dinarskega loka. Park Škocjanske jame (ki v analizo PA-BAT sicer 
ni bil vključen) je razmeroma majhen, a Škocjanske jame si poleti 
ogleda veliko turistov. Leta 2011 je upravljavec zaposloval oko-
li 30 oseb, poleti pa še 16–19 sezonskih delavcev in 11–14 
študentov. Vrednosti direktnih zaposlitev je bila leta 2011 
ocenjena na skoraj 850.000 € 29.

36  Sovinc, A., 2012. Assessment of the use values of the Sečovlje salina nature park 
   (Slovenia). Annales, Ser. hist. nat. 22(2): 189-196
37 Sovinc, A., 2012. Assessment of the use values of the Sečovlje salina nature park 
   (Slovenia). Annales, Ser. hist. nat. 22(2): 189-196

35  Ministrstvo za okolje in prostor, 2010. Analiza stanja o delovanju javnih zavodov na
  področju zavarovanih območij narave s predlogom ukrepov za racionalizacijo njihovega
  delovanja. Pridobljeno od: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/
  podrocja/narava/delovanje_zavodov_zav_obm_narave_2011.pdf
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Gozdarstvo
Gozdovi prekrivajo okoli 58 % Slovenije in so zagotovo naš 
najpomembnejši naravi vir. Na načelni ravni je gospodarjenje 
z gozdovi na območju cele države sonaravno in se pri izkoriščanju 
gozdov upošteva različne funkcije gozdov in načela varovanja okolja. 
Gozdovi so večinoma v zasebni lasti. Še posebej v gorskih predelih 
so gozdovi pomemben vir zaslužek za kmetije in lahko pomembno 
prispevajo k ohranjanju poseljenosti podeželja. Po drugi strani pa je 
posest močno razdrobljena in lastniki imajo v lasti majhne parcele, 
kar povzroča težave pri izvajanju sečne, pa tudi pri trženju gozdnih 
proizvodov38.

Podrobnejše informacije o pomenu gozdarstva v zavarovanih ob-
močjih niso na voljo. Pomen sektorja in nekatere trende pa lahko 
izluščimo iz nacionalnih statističnih podatkov. Ker večina lastnikov 
dela v svojih gozdovih izvaja brez plačila, tega ne moremo ovrednotiti 
s številom delovnih mest. Namesto tega se spremlja število letnih 
delovnih enot. To ustreza delu, ki ga opravi ena oseba na kmetijskem 
gospodarstvu v enem letu, v obsegu polnega delovnega časa. Po 
strmemu upadu števila zaposlenih v gozdarstvu, je to zdaj stabilno in 
v zadnjih letih zanaša okoli 6.000 letnih delovnih enot39. Gozdarstvo 
je imelo v domačem bruto proizvodu leta 2007 0,5 odstotni delež, ki 
se je do leta 2014 povečal le na 0,6 odstotka. V obdobju 2007–2014 
se je zaslužek na zaposlenega povečal iz okoli 29.000 letnih delovnih 
enot na okoli 43.000 delovnih enot v letih 2012 in 2013, leta 2014 pa 
se je število letnih delovnih enot zmanjšalo na 39.00040.
   

V Triglavskem narodnem parku gozdovi prekrivajo okoli 50 % 
območja. Izkoriščanje gozdov je načeloma dovoljeno v drugem in tre-
tjem varstvenem območju parka (68,50 % površine parka), v prvem 
varstvenem območju je prepovedano (razen sanitarne sečnje, če 
upravljavec izda soglasje). V zadnjih letih je očitno povečanje sečnje, 
zaradi ekonomskih razlogov, pa tudi zaradi sanitarne sečnje, ki je po-
sledica napada podlubnikov. Zaradi slabo razvite lesno-predelovalne 
verige, se večina lesa kot hlodovina izvozi v Avstrijo, kar pomeni, da 
ima le malo dodane vrednosti.
 
V Krajinskem parku Goričko so gozdovi večinoma v zasebni la-
sti in so pomembna dobrina za lokalne prebivalce. Lokalno se les 
uporablja za kurjavo, hlodovina pa se tudi na tem območju izvaža v 
Avstrijo. 
Podobno stanje je tudi v Krajinskem parku Logarska dolina, kjer se 
les prav tako uporablja za kurjavo, hlodovina pa izvaža. Gorski les 
je zelo cenjen, še posebej za izdelavo stavbnega pohištva in ostrešij. 
Leta 2017 se je pod vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije začel 
izvajati nov projekt, v okviru katerega bodo oblikovali verige podjetij 
za predelavo gorskega lesa od sečnje do končnih izdelkov z visoko 
dodano vrednostjo41.
  
Na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline in Naravnega 
rezervata Škocjanski zatok ni gozdov.

38  Perko, F. (2004): Gozd in gozdarstvo Slovenije. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev 
 Slovenije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: Zavod za gozdove    
 Slovenije. ISBN 961-6142-11-9

39   MKGP, 2016. Summary of the Report on Slovenian Forests and Forestry 2007-2014.
    Dostopno na: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/
    podrocja/Gozdarstvo/Slovenian_Forests_ANG_splet.pdf 
40  MKGP, 2016. Summary of the Report on Slovenian Forests and Forestry 2007-2014. 
  Dostopno na http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/
  podrocja/Gozdarstvo/Slovenian_Forests_ANG_splet.pdf 

41  Šubic, P. 2017. Na Solčavskem nastaja gozdno-lesna veriga za gorski les. Dostopno na: 
  https://agrobiznis.finance.si/8855604 
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znanje in izobraževanje
Rezultati analize kažejo, da deležniki prepoznavajo pomen zavarova-
nih območij za pridobivanje znanj in izobraževanje. Več zavarovanih 
območjih je aktivnih pri ohranjanju tradicionalnih znanj, predvsem 
starih navad, običajev, obrti, zgodb, kmetijskih praks in podobno. 
Slovenska zavarovana območja imajo že tradicionalno dobro izde-
lane izobraževalne programe, predvsem za osnovne in srednje šole. 
Obisk vsaj enega zavarovanega območja je vključen v učne načrte in 
zaposleni pri upravljavcih pogosto pomagajo učiteljem pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, kar na primer v drugih državah Dinarske 
regije še ni ustaljena praksa.
 
Triglavski narodni park je razvil več programov za osnovne in srednje 
šole, ki so sestavljeni iz predavanj v informacijskih centrih in spreho-
dov v naravo. Razvili so tudi poseben program za slepe in slabovidne 
otroke. V parku že od leta 2002 uspešno vodijo Program Mladi nad-
zornik42. Od leta 1998 organizirajo tudi naravoslovne dneve v okviru 
Belarjevih dni (v spomin Albinu Belarju), ko park obiščejo otroci iz 
osnovnih šol v parku in njegovem zaledju.
 
Tudi Krajinski park Goričko, Krajinski park Sečoveljske soline in 
Škocjanski zatok pogosto obiskujejo šolske skupine.
 
Poseben zgled na področju izobraževanja je Park Škocjanske jame, 
kjer so leta 1999 prvi začeli razvijati mrežo šol Parka Škocjanske 
jame. V letu 2017 v programu aktivno sodeluje šest osnovnih šol, 
z 21 učitelji in približno 160 učenci, pričakujejo pa, da se jim bosta 
pridružili še dve šoli in bo v programu sodelovalo 31 učiteljev in 200 
učencev43. Park Škocjanske jame je leta 2016 prejel nagrado Repu-
blike Slovenije za posebne dosežke na področju osnovnošolskega 
izobraževanja. Leta 2014 so ustanovili tudi mrežo univerz parka, v 
katero so vključene tri univerze, s katerimi uspešno sodelujejo pri 
raziskavah in prenosu rezultatov v upravljanje biosfernega območja.

42   Dostopno na: http://www.tnp.si 
43   Vanja Debevec, osebna informacija

Vrednote, povezane s hrano
PA-BAT metodologija vključuje pet vrednot, ki so povezane s hrano: 
tradicionalno kmetijstvo, paša živine, lov, divje rastoče rastline in 
gobe ter ribolov. Pomembnost teh vrednot se med zavarovanimi ob-
močji se zelo razlikuje, predvsem zaradi njihovih naravnih značilno-
sti, velikosti in dovoljene rabe naravnih virov.
 
V Triglavskem narodnem parku je lov dovoljen v drugem in tretjem 
varstvenem območju, v prvem pa je prepovedan. 65 % območja 
parka je vključeno v Lovišče s posebnim namenom Triglav, s katerim 
upravlja upravljavec zavarovanega območja. Večina zaposlenih, ki 
delujejo kot naravovarstveni nadzorniki, opravlja tudi naloge lovskih 
čuvajev. To sicer ni praksa v drugih območjih Dinarske regije, kjer lo-
vski čuvaji in gozdarski nadzorniki izvajajo nadzor le za svoje narav-
ne vire. V Triglavskem narodnem parku se lahko lov izvaja v obsegu, 
ki je določen z letnimi lovsko upravljavskimi načrti. Pri pripravi teh 
se upošteva tudi stanje čezmejnih populacij na območju Naravnega 
parka Julijske predalpe. Upravljavec ima od lova kar znatne prihod-
ke, ki dosegajo okoli 4 % letnega proračuna44.
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44 JZ TNP, 2016. Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda
Triglavski narodni park za leto 2015. Available at: https://www.tnp.si/assets/  
Javni-zavod/Letna-porocila/Porocilo-JZ-TNP-2015.pdf 
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V Krajinskem parku Goričko se pretežno izvaja lov na jelena, srno in 
divjega prašiča. Lokalni prebivalci večinoma lovijo za svoje potrebe, 
prihodki od lova pa so razmeroma majhni. Lovni turizem upada. Lov 
je dovoljen tudi v Krajinskem parku Logarska dolina. Po oceni ude-
ležencev delavnice so prihodki od lova kar znatni, vendar ni na voljo 
konkretnih podatkov.
 
Na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline in Naravnega 
rezervata Škocjanski zatok je lov prepovedan. 

V Sloveniji je nabiranje zdravilnih rastlin precej razširjeno. Rezul-
tati raziskave so pokazali, da 72 % Slovencev uporablja zdravilne ra-
stline, ki jih naberejo sami ali pa jih dobijo od sorodnikov in prijate-
ljev45.  Podatkov o tem, kako razširjeno je nabiranje zdravilnih rastlin 
v zavarovanih območjih, ni. Pravilnik o varstvu gozdov46 omejuje 
količino rastlin, ki se jih je dovoljeno nabrati za osebno rabo na en 
kilogram dnevno. Nabiranje ni dovoljeno v Naravnem rezervatu Ško-
cjanski zatok, v prvem in drugem varstvenem območju Triglavskega 
narodnega parka ter v prvem območju Krajinskega parka Sečoveljske 
soline. V Krajinskem parku Goričko je nabiranje zdravilnih rastlin 
in gozdnih sadežev (borovnic) precej razširjeno. Kadar ljudje 
rastline ali sadeže nabirajo na zasebnih zemljiščih, včasih prihaja do 
konfliktov z lastniki. Upravljavci zavarovanega območja ali država od 
nabiranja nimajo nobenih ekonomskih koristi. V Triglavskem naro-
dnem parku nabiranje rastlin predstavlja dodaten zaslužek za nekaj 
prebivalcev. Za zdaj še niso izdali nobenega dovoljenja za komerci-
alno nabiranje rastlin. Ta potencialna ekonomska vrednost verjetno 
ni izkoriščena zaradi nejasne in nasprotujoče si zakonodaje, zaradi 
katere je dejavnost težko povsem legalizirati.
 

44  JZ TNP, 2016. Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda
Triglavski narodni park za leto 2015. Available at: https://www.tnp.si/assets/Javni-za-
vod/Letna-porocila/Porocilo-JZ-TNP-2015.pdf 

45 Volčanjk, N. 2010. Elaborat izdelave učne poti o zdravilnih in strupenih rastlinah v
okolici Bovca. Diplomska naloga. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani. Available 
at: http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/diplome/2010/Volcanjk_
Natasa_dipl_nal_2010.pdf

46 Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16)

Tudi v Krajinskem parku Logarska dolina je nabiranje rastlin dokaj 
razširjeno, a raziskave o obsegu te dejavnosti še niso bile izvedene. Lo-
kalni prebivalci nabirajo rastline za lastno uporabo, pogosto pa manjše 
količine nabirajo tudi ljudje, ki živijo zunaj parka. Ekonomski potencial 
nabiranja je majhen, vendar bi ga z ustrezno ureditvijo lahko povečali. 

Nabiranje gob je v Sloveniji zelo razširjeno. Pravilnik o varstvu goz-
dov47  določa, da lahko za osebno rabo naberemo do dva kilograma gob 
na dan. Pravila glede prodaje pa določa Uredba o varstvu samoniklih 
gliv48. Od uvedbe omejitev glede prodaje, je število registriranih odku-
povalcev gob zelo upadlo, in sicer se je prodaja zmanjšala iz 1250 ton v 
letu 1995 na okoli 30 ton letno v obdobju 2007–201349. Ni pa jasno, v 
kakšni meri se je trgovanje z gobami zaradi strožje ureditve preusmeri-
lo na črni trg. 

47  Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16) 
48 Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 

41/04 – ZVO-1 in 58/11)
49 MKGP, 2016. Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014, page 42.
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V Sloveniji pridelamo razmeroma velike količine medu. Čebelarjenje ni 
omejeno le na zavarovana območja. Podatki statističnega urada kaže-
jo, da je bilo med letoma 2007 in 2014 proizvedenih med 471 in 2470 
ton medu na leto50 . Nekatera zavarovana območja tržijo izdelke pod 
enotnimi blagovnimi znamkami. Med izdelki je pogosto tudi med. V 
Krajinskem parku Goričko na primer prodajajo med (in nekatere druge 
izdelke) pod znamko “Park Goričko”. V letu 2017 je imelo pravico do 
uporabe znamke parka 42 lokalnih pridelovalcev51.

V Triglavskem narodnem parku in Krajinskem parku Logarska dolina je 
proizvodnja medu majhna zaradi visoke nadmorske višine in zato nima 
velikega pomena. V Krajinskem parku Sečoveljske soline in Naravnemu 
rezervatu Škocjanski zatok proizvodnje medu ni. 

Ekonomske koristi voda so povezane tudi z ribiškim turizmom, ki je 
dobro razvit v tudi soški dolini, še posebej v delu, ki je zunaj Triglavske-
ga narodnega parka. Študija, ki so jo izvedli leta 2003 je pokazala, da ri-
biški turizem ustvarja kar 2,4 milijona prihodkov za lokalno skupnost52. 
Znotraj Triglavskega narodnega parka sta za ribolov pomembna reka 
Sava Bohinjka in Bohinjsko jezero.
 
Paša živine je še posebej pomembna v Triglavskem narodnem parku, 
kjer ima dolgo tradicijo. Dovoljena je na gorskih pašnikih, tudi na tistih 
v prvem varstvenem območju, saj se je tam paša izvajala že stoletja. Leta 
2011 je bila skupna površina pašnikov 2002,40 ha (1250 ha gorskih in 
752,4 visokogorskih pašnikov)53. Tradicionalna paša je povezana tudi s 
kulturno dediščino, na primer z lesenimi stani, različnimi orodji in nava-
dami. Trije tipi lokalnega sira iz Triglavskega narodnega parka 
so pridobili oznako geografskega porekla, kar jim daje višjo 

50 MKGP, 2016. Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014, stran 42.
51 Dostopno na: http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type

=64&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=585
52   Sullivan, C.A., Jesensek, B., Jesensek, D., Zuza, A., 2003. An assessment of the 

 importance of recreational sports fishing in the upper Soca basin, Slovenia. 
 Project  report to Tour du Valat, CEH, Wallingford, UK.

53  Kralj, T. in Koren, D., 2011. Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega 
    narodnega parka 2012–2022. Analiza stanja kmetijstva. Bled: Javni zavod Triglavski 
    narodni park. Dostopno na: http://www.tnp.si/images/uploads/Analiza_kmetijstva.pdf

ceno in večjo dodano vrednost. Gorska paša ponuja tudi priložnosti za 
sekundarne storitve, na primer proizvodnjo hrane (mleka, sira, skute), 
turizma in izobraževanja54.

V Logarski dolini je bilo leta 2012 devet kmetij, od katerih so bile štiri 
registrirane kot ekološke kmetije55. Poleg kmetijske proizvodnje imajo 
mnoge kmetije tudi dopolnilne dejavnosti, kot je predelava kmetijskih 
izdelkov, ki jih nato prodajajo na tržnicah ali neposredno turistom.   
V obmorskih zavarovanih območjih je obseg tradicionalnega kmetij-
stva majhen, saj to niso primarno kmetijska območja. V Naravnem 
rezervatu Škocjanski zatok imajo konje in govedo (tradicionalna pasma 
boškarin) in s pašo zagotavljajo ohranjanje traviščnih habitatov in pre-
prečujejo zaraščanje z lesnimi rastlinami , da bi na ta način zaustavili 
upadanje biotske raznovrstnosti.
 
V Kozjanskem parku (ni bil vključen v PA-BAT analizo), ki je eno 
najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji, imajo dolgo 
tradicijo proizvodnje sadja. Upravljavec promovira gojenje starih sort 
jablan, saj se s tem ohranjajo tradicionalni visokodebelni sadovnjaki, ki 
so tudi življenjski prostor več zavarovanih vrst. V parku enkrat letno or-
ganizirajo Festival kozjanskega jabolka, ki je eden največjih in najbolje 
obiskanih okoljskih dogodkov v državi. Upravljavec je vzpostavil tudi 
drevesnico starih sort sadnega drevja in podpira lokalne prebivalce z 
zagotavljanjem opreme za proizvodnjo jabolčnega soka56. 

54  Kralj, T. in Koren, D. 2011. Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega 
narodnega parka 2012–2022. Analiza stanja kmetijstva. Bled: Javni zavod Triglavski  
narodni park. Dostopno na: http://www.tnp.si/images/uploads/Analiza_kmetijstva.pdf  

55  Lozej, Špela Ledinek. 2013. Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega 
   parka: kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones 42 (2):49–68. 
   Dostopno na: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420203 
56  Dostopno na: www.kozjansko.info 
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Tok koristi
Primerjava pomembnosti vseh vrednot za različne skupine deležnikov 
je pokazala, da je v vseh skupinah, razen pri gospodarskemu sektorju, 
netržna vrednost ekosistemskih storitev bolj prepoznana kot tržna 
(Slika 4). Za gospodarski sektor so najpomembnejše tržne vrednote: 
turizem, vodni viri, naravni materiali, les in vrednote, povezane s hra-
no (lov, ribolov, tradicionalno kmetijstvo, paša živine). 

Za lokalne prebivalce so največje tržne vrednosti povezane z lesom, 
turizmom in rekreacijo, pašo, divjimi rastlinami in gobami, medom, 
izobraževanjem in zaposlitvami v zavarovanih območjih. V Trigla-
vskem narodnem parku so prepoznali večje tržne koristi, vendar je to 
verjetno zaradi večjega števila prebivalcev, ki izkoriščajo bolj raznolike 
vire zavarovanega območja. 

Analiza je pokazala, da imajo tržne koristi predvsem gospodarski 
sektor in prebivalci v zavarovanih  območjih. Obe skupini deležnikov 
sta pripisala največjo tržno vrednost turizmu, vrednotam, povezanim s 
hrano ter lesu. 

Največji razkorak med prepoznavanjem netržnih in tržnih vrednot 
parka se je pokazal med lokalnimi prebivalci, ki so zastopali civilno 
družbene skupine (npr. ribiči, lovci, športna društvo). Zaključimo lah-
ko, da lokalni prebivalci vrednote sicer prepoznavajo, vendar nimajo 
zadostnih zmogljivosti ali znanja, da bi jih uporabili v tržne namene. 
Gospodarski sektor in predstavniki javnih institucij so bolj usmerjeni k 
prihodkom in zanje netržne vrednote nimajo večjega pomena

Slika 4. Tok ekonomskih koristi (večjih in manjših) 
vseh analiziranih vrednot v vseh petih zavarovanih 
območij glede na različne deležniške skupine. 
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Glavni potenciali slovenskih 
zavarovanih območij

Slika 5. Tržni in 
netržni potencial 

kot so ga prepoznali 
različni deležniki v 

vseh zavarovanih 
območjih. 
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V zAVAROVANIh OBMOčjIh OBSTAjA 
MOžNOST NADALjNjEGA RAzVOjA 
TURIzMA, VENDAR jE TREBA zAGOTOVITI 
USTREzNO USMERjANjE OBISkOVALcEV. 

POVEzOVANjE VARSTVA NARAVE IN 
kULTURNE DEDIščINE jE VELIkA PRILOžNOST 
zA zAVAROVANA OBMOčjA V SLOVENIjI. 

VREDNOTE, POVEzANE S hRANO, POSAMIč 
NISO DOBILE VISOkIh OcEN, A V POVEzAVI S 
TURIzMOM, BI BILA LAhkO LOkALNA hRANA 
POMEMBEN TRžNI PRODUkT. 

Da bi analizirali potencialne koristi, so lahko deležniki na delavnici 
izbrali tiste vrednote, za katere so menili, da imajo potencialno tržno 
vrednost. Skupine deležnikov so pogosto prepoznale priložnosti 
zavarovanih območij, da prispevajo k gospodarskemu razvoju. Med 
zavarovanimi območji pa so seveda razlike, predvsem zaradi njiho-
vih ekoloških značilnosti, dovoljenih dejavnosti in socio-ekonomskih 
razmer.

Lokalne skupnosti prepoznavajo potencialno tržno vrednost pred-
vsem v turizmu, izobraževanju, paši živine, zaposlitvam, kulturnih in 
zgodovinskih vrednotah in tradicionalnem kmetijstvu. Zanimivo je, 
da je enake vrednote prepoznal tudi gospodarski sektor, vendar poleg 
naštetih še lov, proizvodnjo lesa in rabo vode. 

Potencialna tržna vrednost je bila, zanimivo, najpogosteje pripisana 
tistim vrednotam, za katere je bilo opredeljeno, da imajo tudi že tre-
nutno tržno vrednost. To lahko pomeni, da trenutno te vrednosti niso 
v celoti izkoriščene ali pa se deležniki ne zavedajo, da tržna vrednost 
določenih vrednot že obstaja.
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Pomembno je izpostaviti tudi, da bi tri najvišje ovrednotene 
potencialne tržne vrednote (Slika 5) – izobraževanje, turizem, 
kulturne in zgodovinske vrednote – lahko razvijali skozi ekoturi-
zem. Turisti, ki jih zanima narava, pogosto ne pričakujejo le klasičnih 
ogledov, vendar želijo opazovati živali in rastline, spoznati nove razi-
skovalne metode in morda celo sami sodelovati v raziskavah. Ekotu-
rizem bi lahko v zavarovana območja prinesel zaposlitve, ki ne bi bile 
odvisne od državnih/občinskih proračunov ali projektnega financira-
nja. Upravljavci bi morali torej tesno sodelovati s turističnimi 
agencijami, da bi razvili nove specializirane turistične pro-
grame. Zaposleni pri upravljavcih bi lahko kot strokovnjaki sodelovali 
pri izvajanju programov, hkrati pa bi s tem zaslužili sredstva na trgu in 
tako zmanjšali odvisnost od proračunskih sredstev. Skozi ekoturizem 
bi turiste tudi ozaveščali tudi o vrednotah zavarovanih območij. 

Kot vidimo iz slike na prejšnji strani (Slika 5), vrednote, povezane s 
hrano, posamič sicer niso dobile zelo visokih ocen. Vendar pa so vse 
pomembne in tradicionalna, ekološko pridelana hrana je ključna kom-
ponenta v razvoju trajnostnega turizma. Turisti in obiskovalci so za te 
izdelke tudi pripravljeni plačati višjo ceno, še posebej, kadar ti nosijo 
znamko zavarovanega območja.
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Pomen dialoga med deležniki
Vključevanje lokalnih skupnosti v upravljanje zavarovanih območij je 
ključno za uspešno vodenje in upravljanje ter za doseganje varstve-
nih ciljev ter socialnega in ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti57. 
Delavnice, kot je PA-BAT, kjer se srečajo različni deležniki in imajo 
možnost izmenjati poglede o upravljanju zavarovanih območij, lahko 
izboljšajo sodelovanje in prispevajo k reševanju konfliktov. V šestih 
državah Dinarskega loka (razen v nekaterih območjih v Sloveniji in 
na Hrvaškem, kjer je participativni proces že obstajal), so bile PA-
-BAT delavnice prvi dogodki, na katerega so bile povabljene lokalne 
skupnosti. Taki so lahko izrazili svoje mnenje v zvezi z vrednotami 
zavarovanega območja in ocenili, kako so bile upravljane.
 
Razprave deležnikov med PA-BAT delavnicami so enako pomembne 
kot sama analiza in rezultati. PA-BAT delavnice ponujajo priložno-
sti za izmenjavo informacij in znanja med deležniki in upravljavci 
zavarovanih območij. To vodi v boljše razumevanje vlog, vrednot in 
koristi zavarovanih območij. Deležniki lahko tudi vzpostavijo stike in 
razvijejo skupne pobude za nadaljnji razvoj.

Po koncu delavnic smo deležnike prosili, da izpolnijo kratko anketo 
v zvezi s tem, kaj so pridobili z udeležbo na dogodku. Večina udele-
žencev (95 %) je menila, da je bila vsebina delavnice zelo uporabna, 
75 % deležnikov je našlo pet novih stikov in možnosti za sodelovanje. 
Najpomembnejše za njih pa je bilo, da so se poučili o vrednotah in 
koristih zavarovanih območij ter da so srečali druge deležnike. 
(Slika 6.)

57  Fenten, W., Veenvliet, J. Kus., Orlović Lovren, V., Partington, R., 2017. Connecting 
    local communities and protected areas - Community Involvement Assessment. 
   Capacity Development Plan. Poročilo za WWF Adria. 

58 Fenten, W., Veenvliet, J. Kus., Orlović Lovren, V., Partington, R., 2017. Connecting 
Local Communities and Protected Areas. Community Involvement Assessment. Methodology Manual

59  Fenten, W., Veenvliet, J. Kus., Orlović Lovren, V., Partington, R., 2017. Connecting 
Local Communities and Protected Areas. Community Involvement Assessment. Capacity Development Plan

Slika 6. Odgovori na evalvacijski vprašalnik po 
koncu delavnic v slovenskih zavarovanih  območjih. 
Vprašanje je bilo: »Kaj je najpomembnejše, kar ste 
se naučili med delavnico?«

 
Ena najpomembnejših ugotovitev projekta WWF Parki Dinarskega loka in 
analize PA-BAT je bila, da sta sodelovanje in dialog med upravljavci in lokal-
nimi skupnostnimi slabo razviti. V letih 2016 in 2017 je WWF Adria nadalje-
val delo na tem področju. Pripravljena je bila nova metodologija za Analizo 
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi58. Ankete so bile leta 2017 izvedene v 66 
zavarovanih območjih po vsej Dinarski regiji. Rezultati te analize so razkri-
li nekaj razlogov za slabo vključevanje lokalnih skupnosti, nato pa je bil pri-
pravljen nabor priporočil, kako bi to lahko v prihodnjih letih izboljšali59. 
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Izzivi
Med participativnim procesom PA-BAT analize, zbiranjem drugih 
dostopnih podatkov in na podlagi diskusije z deležniki med delavn-
icami, smo prepoznali nekaj izzivov, ki zmanjšujejo učinkovitost 
sistema zavarovanih območij v Sloveniji in s tem tudi doseganje ciljev 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in družbenih ciljev
 
1. Vloga  zavarovanih območij pri varovanju ekosistem-

skih storitev, še posebej uravnalnih storitev (npr. skladiščenje 
ogljika, regulacija klime, razgradnja odpadkov, čiščenje vode in 
zraka), so slabo prepoznane, kar zmanjšuje vlogo zavarova-
nih območij pri zagotavljanju širše družbene blaginje.  

2. Ekosistemske storitve trenutno niso vključene v nara-
vovarstveno zakonodajo in običajno tudi niso neposredno 
obravnavane v dolgoročnih ali letnih upravljavskih načrtih 
zavarovanih območij 

3. Analiza je pokazala, da so načela plačil za ekosistemske 
storitve slabo vključena v slovenski pravni sistem. 
Čeprav so zavarovana območja do določene mere financirane s 
strani ustanovitelja (najpogosteje države), to ni povezano z fi-
nančnimi sredstvi, ki jih v obliki davkov pobere država ali občina 
za rabo naravnih virov. 
 

4. Upravljavci zavarovanih območij so ponekod prepoznani kot po-
membni zaposlovalci. A vse večje število delovnih mest je 
vezanih na projekte in so le začasne. To ne omogoča stabil-
nosti za delavce in celotno delovanje upravljavskih organizacij. 
   

5. Čeprav v nekaterih zavarovanih območjih obiskovalci stalno na-
birajo rastline in gobe, lokalni prebivalci od tega nimajo nobene 
koristi. Nabiranje na zasebnih zemljiščih tudi sproža 
spore med lastniki in obiskovalci. 

6. Nekatera zavarovana območja še vedno nimajo stalne-
ga spremljanja obiskovanja, čeprav ima lahko leto to resne 
vplive na naravo. 
 

7. Reke v Sloveniji so pod stalnim pritiskom zaradi teženj 
po gradnji hidroelektrarn v zavarovanih območjih in 
zunaj njih. (Potencialne) ekonomske koristi ohranjenih vodo-
tokov številni sektorji ne prepoznajo.  

8. Čeprav zavarovana območja z varovanjem ekosistem-
skih storitev prispevajo k ohranjanju vodnih virov, iz 
vodnega sklada, v katerega se steka denar od prodaja vode, 
ne prejmejo nobenih sredstev. Sredstva iz vodnega sklada se v 
večji meri uporabljajo za gradnjo hidroelektrarn in zagotavljanje 
poplavne varnosti.  

9. Zaradi slabo razvite lesno-predelovalne verige, se les v velikih 
količinah izvaža iz Slovenije brez dodane vrednosti.  
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 Navedene izzive bi lahko reševali na naslednje načine: 

1. Upravljavci zavarovanih območij bi lahko koncept ekosistem-
skih storitev vključili v izobraževalne programe. O tem 
bi morali ozaveščati tudi lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo 
javnost, da bi bil pomen zavarovanih območij širše prepoznan. 
 

2. Vključitev ekosistemskih storitev v naravovarstveno 
zakonodajo in strateške dokumente ter bolj neposredno 
opredeliti naloge v zvezi z njimi v dolgoročnih ali letnih načrtih 
upravljanja zavarovanih območij.   

3. Pripraviti bi bilo treba regled ovir, ki onemogočajo uvelja-
vitev koncepta plačil za ekosistemske storitve in potem 
začeti s sistematičnim prilagajanjem obstoječe zakonodaje ali 
razvojem nove. 

4. V razvoj projektnih predlogov vključiti takšne naloge, ki bodo 
zagotavljale možnosti za ohranitev delovnih mest 
(četudi pri drugem delodajalcu ) po zaključku projekta (razvoj 
storitev ali izdelkov, ki ustvarjajo prihodke).  

5. Vzpostavitev nadzora nad nabiranjem in rabo divje rasto-
čih rastlin in gob na način, da odvzem vrst ne vplival na 
njihov ohranitveni status in da se nabiralce s primerno 
infrastrukturo za obiskovanje (parkirišče, steze), usmerja na 
zemljišča v javni lasti.  

6. Upravljavci zavarovanih območij bi morali zagotoviti stalen 
monitoring obiskovanja in nadaljevati za aktivnostmi za 
zmanjšanje pritiska obiskovanja z novimi in inovativnimi pristo-
pi. Država bi morala zagotoviti sredstva za te aktivnosti, saj so 
zdaj večinoma odvisne od projektnega financiranja.  

7. Država bi morala zagotoviti ustrezne razvojne politike na 
področju hidroenergije in pri tem upoštevati netržni in tržni 
potencial vodotokov. Upravljavci, lokalne skupnosti in 
civilna družba bi morali imeti možnost sodelovati pri 
pripravi tega dokumenta.  

8. Ob naslednjih spremembah Zakona o vodah premisliti, kako 
bi lahko zavarovana območja pridobila del sredstev iz 
vodnega sklada, po načelih plačil za ohranjanje ekosistemskih 
storitev. 

9. Pobude za ponovno vzpostavitev lesno-predelovalne veri-
ge so se že začele, paziti pa je treba, da bodo pri izkoriščanju lesa 
v zavarovanih območjih vedno upoštevani varstveni cilji.  
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Priporočila za uporabo rezultatov 
PA-BAT analize
WWF je v podporo uporabi PA-BAT rezultatov pripravil več smernic, 
in sicer za vključevanje v načrte upravljanja, presoje, komunikacije, 
poslovno načrtovanje, interpretacijo in izobraževanje ter razvoj pro-
jektov. Vse smernice so na voljo na spletni strani WWF 60.

Upravljavcem zavarovanih območij priporočamo, da rezultate te 
analize uporabijo pri pripravi načrtov upravljanja, če analiza ni bila 
narejena za njihovo območje, pa naj uporabijo PA-BAT metodologijo 
za samostojno izvedbo analize. Rezultati analize so lahko v veliko po-
moč pri razumevanju potencialov območja, željah lokalnih skupnosti, 
hkrati pa lahko razkrijejo morebitne ovire pri uporabi nekaterih 
koristi. 

Na ravni posameznih zavarovanih območij lahko rezultate analize 
uporabimo tudi da: 
 
1. bolje razumemo, kako različni deležniki dojemajo vrednote in 

koristi ekosistemov in to uporabimo pri načrtovanju upravljanja 
in spremljanju stanja; 

2. razrešujem trenutne ali potencialne konflikte glede izkoriščanja 
določenih vrednot, katerih rabo omejuje varstveni režim in ta ni 
skladna z varstvenimi cilji;

3. rezultate uporabimo kot izhodišče za nadaljnje, podrobnejše 
vrednotenje ekosistemskih storitev;

60 Dostopno na:  http://www.wwfadria.org/en/what_we_do/protected_areas/pa4np/
pa_bat_methodology/

4. razvijemo nove tržne produkte, pri katerih lahko, ob upošteva-
nju varstvenih ciljev zavarovanega območja dosežemo bistvene 
ekonomske koristi, še posebej za lokalne prebivalce;

5. razvijemo sodelovanje z gospodarskim sektorjem in pridobimo 
njihovo podporo za varstvene ukrepe;

6. obveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja ter 
odločevalce o pomenu  varovanja ter vzdrževanja uravnalnih 
ekosistemskih storitev;

7. izboljšamo razumevanje raznolikih koristih zavarovanega ob-
močja za dobrobit ljudi in to uporabimo za pridobitev podpore 
za dolgoročno vzdrževanje. 
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conclusions
Protected areas not only support the conservation of habitats and 
species but also many ecosystem services. These can provide non-
-economic benefits or they can generate income for businesses, local 
inhabitants and governments. Recognizing wider benefits of protec-
ted areas for human well-being is vital for providing arguments for 
their long-term maintenance. It can also help managers of protected 
areas in management planning and resolving conflicts regarding the 
use of some ecosystem services.
 
The results of the assessment of the protected area benefits, carried 
out in the Dinaric Arc Region by WWF in 2014 has confirmed the 
importance of non-economic and economic values of ecosystem 
services in protected areas. In Slovenia, the assessment performed in 
five protected areas has shown that stakeholders from various groups 
recognise multiple benefits of protected areas. Nature conservation 
is the most recognised value in both non-economic, slightly less so in 
economic terms. This shows that stakeholders recognise the primary 
role of protected areas and are partially also seeing economic poten-
tial in conserving nature. Other high-scoring values were informal 
education and building knowledge. This supports the important role 
of Slovenian protected areas in education, as they organize many 
school and extracurricular activities and importantly contribute to 
awareness raising on biodiversity. 
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zaključek
Vloga zavarovanih območij ni le zagotavljanje ohranjanja habitatov 
in vrst, temveč tudi vzdrževanje ekosistemskih storitev. Te lahko 
nudijo netržne koristi ali pa so tržne narave in omogočajo prihodke 
za podjetja, lokalne prebivalce ali za občine oziroma državo. Prepo-
znavanje širšega pomena zavarovanih območij za blaginjo 
ljudi je lahko pomemben argument, s katerim utemeljimo 
pomembnost njihovega dolgoročnega ohranjanja. Pomaga 
lahko tudi upravljavcem, ki lahko tako bolje načrtujejo upravljanje in 
razrešujejo konflikte glede rabe nekaterih ekosistemskih storitev.
 
Rezultati analize koristi zavarovanih območij, ki jo je leta 2014 na ob-
močju Dinaridov izvedel WWF, je potrdila pomen tržnih in netržnih 
vrednosti ekosistemskih storitev v zavarovanih območjih. V Sloveniji 
je bila analiza izvedena v petih zavarovanih območjih. Pokazala je, da 
deležniki prepoznavajo zelo raznolike koristi od zavarovanih obmo-
čij. Najvišje ocenjena netržna vrednota je bila varstvo narave, ki pa je 
tudi za tržno vrednost prejela visoke ocene. To pomeni, da deležni-
ki prepoznavajo primarno vlogo zavarovanih območij, hkrati pa v 
ohranjanju narave vidijo tudi ekonomski potencial. Visoko ocenjene 
vrednote so bile še neformalno izobraževanje in pridobivanje znanja. 
To potrjuje pomembno vlogo slovenskih zavarovanih območij na 
področju izobraževanja, saj organizirajo številne šolske in obšolske 
dejavnosti in pomembno prispevajo k ozaveščanju javnosti o pomenu 
biotske raznovrstnosti.

 Ni presenetljivo, da je bil najvišji tržni pomen pripisan turizmu in 
rekreaciji. Ta vrednota pa je prejela visoke ocene tudi za netržni 
pomen, kar nakazuje, da ljudje ohranjeno naravo smatrajo kot po-
membno drobino, ki prispeva k naši blaginji. Pri tem pa ostaja izziv, 
da je turizem trajnosten in ne ovira doseganja ciljev varstva narave.    

Na podlagi izzivov, ki so bili zaznani med delavnicami, smo pregleda-
li predpise, ki določajo način zbiranja sredstev za rabo ekosistemskih 
storitev s strani občin in države. Analiza je pokazala, da je načelo 
plačil za ekosistemske storitve slabo vključeno v slovenski pravni 
red. Čeprav so upravljavci zavarovanih območij do določene mere 
financirani s strani ustanoviteljev (večinoma država), to ni na noben 
način povezano z davki, ki jih država pobere za rabo naravnih virov 
(npr. voda, turizem, les). Da bi omogočili takšno črpanje sredstev, bi 
bilo treba spremeniti več predpisov. Razlog ta tako stanje je verjetno 
odraz dejstva, da na politični ravni pomen zavarovanih območij za 
ohranjanje ekosistemov še ni dovolj prepoznan. Čeprav na načeli 
ravni razumemo pomen ekosistemskih storitev za zdravje in blagi-
njo ljudi in je to skupaj s trajnostnim razvojem pomembna politična 
tema, so zavarovana območja v tem kontekstu le redko obravnavana. 
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