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Stanje zavarovanih in varovanih 
območij

Slovenija – več kot 11%
Svetovni okvir - 12%, več kot 100.000 
posamičnih območij
EU – 42.000 območij in skoraj 600 različnih tipov 
zavarovanj
EU - NATURA 2000 – 15%
Slovenija – NATURA 2000 – 35%
parki trenutno pokrivajo 25% omrežja Natura 
2000



Natura 2000 in parki

Natura 2000
načrtovani parki



Zakaj parki?

Zavarovanje je največkrat uporabljen ukrep 
varstva narave ki ima že več kot stoletje dolgo 
zgodovino.
Izgubljamo biotsko raznovrstnost, krajino in 
dediščino, ki je naša identiteta pa tudi 
gospodarski temelj 
V zadnjih 20 letih se je v svetovnem merilu 
površina naravne krajine in divjine, ki ni bila 
vključena v zavarovana območja, zmanjšala za 
polovico



Vloga parkov
mednarodno razpoznavna blagovna znamka in 

nosilci trajnostnega razvoja
prepoznani kot eno od razvojnih jeder
nosilci vizije razvoja na principih trajnosti 
mesto združevanja sektorskih politik in 
načrtovanja skupnih projektov
pripomoček za celovitejše, usklajeno varstvo in 
razvoj ter s tem zagotovilo za večji učinek 
vloženih sredstev
soustvarjalci usklajenih mehanizmov za podporo 
prebivalcem



Blagovna znamka parkov
infrastruktura za obiskovanje varovanih območij 
(informacijski centri, opazovalnice, razgledišča, 
označene pešpoti, naravoslovne in kulturne poti, 
učne poti)
celovita ponudba na kmetijah (ekološka 
pridelava, tradicionalna in komplementarna 
medicina, spominki, prodaja na domu, domača 
in umetna obrt, socialne kmetije, eko-turizem 
ipd) 
novi turistični proizvodi 



podjetja in e-podjetja, vezana na trajnostni 
razvoj npr. na področju uveljavljanja obnovljivih 
virov energije in učinkovite rabe energije 
uveljavljene fleksibilne oblike dela vključno z 
delom na daljavo 
prebivalci, usposobljeni in motivirani za razvoj 
storitev, ki se lahko v takem okolju bolj 
konkurenčno razvijajo 



Upravljanje parkov
Park ima:

Načrt upravljanja (programski dokument)
daje konkretne varstvene in razvojne usmeritve in 

sooblikuje prioritetne razvojne projekte 
Razvoj v parkih je skrb, da 1 € vložen v “razvoj” 

danes, ne bo zahteval čez leta 10 €, da bomo 
popravljali napake
Upravljavca (kadrovski potencial)



Upravljanje parkov

Upravljavec (kadrovski potencial)

Varstvo narave - NATURA 2000
kmetijstvo
Kulturna dediščina, duhovna in materialna
Turizem, rekreacija
Razvojni projekti
Izobraževanje
Promocija

Priložnost, ki jo kaže izrabiti



HvalaHvala
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