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Zavarovana območja in krajinski parki

•

Po Zakonu o ohranjanju narave (ZON) imamo v
Sloveniji ožja in širša zavarovana območja.

•

Med širša zavarovana območja spadajo:
narodni, regijski in krajinski park.

Zavarovana območja in krajinski parki
•

Zavarovana območja se razglasijo z
zavarovanjem na podlagi akta o zavarovanju
ZON-UPB2 (2004: 49. in 53. člen).

•

Zavarovanje je eden od ukrepov varstva
naravnih vrednot ali ohranitve naravnih
procesov ter določitve načina izvajanja varstva
naravnih vrednot.

•

Poleg zavarovanja imamo po ZON-UPB2
(2004: 45. člen) na voljo še druge ukrepe, s
katerimi dosežemo želeni cilj, to so:
pogodbeno varstvo, skrbništvo, začasno
zavarovanje, obnovitev.

Koraki procesa ustanavljanja krajinskega parka
1. korak:

evidentiranje in vrednotenje ter izdelava strokovnih
podlag za naravovarstvene vsebine – osnova za pripravo
akta o razglasitvi krajinskega parka (ZRSVN)

KORAK 2:
osnovanje in delovanje institucije v ustanavljanju za
zagotovitev uspešnega procesa ustanavljanja;
IN
vključevanje lokalnega prebivalstva in drugih deležnikov v
proces ustanavljanja krajinskega parka;

3. korak: postopek ustanavljanja krajinskega parka;
4. korak: upravljanje krajinskega parka.

POSTOPEK (v ožjem pomenu) ustanavljanja
krajinskega parka določa zakonsko predpisane
postopkovne naloge – to je po ZONu

– javna predstavitev (ZON-UPB2 2004: 58. in 58.a člen);
– formalna ustanovitev krajinskega parka, ki jo izpelje lokalna ali
državna oblast – s sprejetjem akta o zavarovanju
– izpolnitev zakonske obveze ustanovitelja krajinskega parka z
določitvijo upravljavca in njegove usposobitve za delovanje v okviru
novonastalega krajinskega parka (ustanovitev javnega zavoda z
aktom, s katerim se uredi tudi statusno pravna, organizacijska in
finančna vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem).

Krajinski parki so imeli za osnovo 5 zakonov in 3
definicije krajinskega parka

Definicija “krajinskega parka” po ZAKONU O OHRANJANJU
NARAVE
…območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko
vrednost
•

Kaj to pomeni?
– POMENI, DA GRE ZA OBMOČJE, KI GA JE TRAJNOSTNO
SOOBLIKOVAL ČLOVEK

•

TOREJ ------ne varujemo samo narave, ampak tudi človekovo
sonaravno bivanje v takem okolju.

•

Če ni več človeka ----- izginjajo vrste, življenjski prostori ter značilna
krajina, ki jo želimo varovati ?!?

Prikaz krajinskih parkov v Republiki Sloveniji v letu
2006 (Interaktivni naravovarstveni atlas …, 2006).

Namen krajinskih parkov

Varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske in
krajinske pestrosti

Povezovanje
gospodarskega in
socialnega razvoja
na območju parka

Čezmejno
sodelovanje

Kakšno je mesto parkov v regionalnem razvoju?

•

VEČJA RAZPOZNAVNOST REGIJE, park pomeni
dodatno blagovno znamko

•

MOŽNOST ZA NOVA DELOVNA MESTA – (preko
upravljavca) – (vodenje obiskovalcev, nadzor,
izobaževanje...)

•

MOŽNOST V DEJAVNOSTIH, ki SPODBUJA
PRISOTNOST PARKA (dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, raznovrstna turistična ponudba…)
–

•

TO pripomore k skupnemu cilju ohranitve
poseljenosti podeželja in krajine

UVELJAVLJANJE različni interesov preko svetov
parka, kar nudi idealno možnost medsektorskega
usklajevanja.

Parki kot spodbujevalci razvoja
•
•

MOŽNOSTI ZA NEPOSREDNO PODPORO
razpisi ministrstev pa tudi drugih državnih in lokalnih skladov, agencij,
zavodov...

•

Predvsem pa velja poudariti mednarodne programe (npr. Evropski
strukturni skladi, Interreg, LIFE, bilateralni finančni skladi, ...).
–

Krajinski park Logarska dolina si je iz tovrstnih virov izboljšal:
• turistično prometno infrastrukturo (cesta),
• komunalno infrastrukturo (čistilna naprava),
• razvija skupno turistično ponudbo s sosednjimi turističnimi območji,
• trži lokalne proizvode.

– V Parku Škocjanske jame je bila iz tega vira urejena:
• stavba uprave parka
• poti in druga infrastruktura.

– V Triglavskem narodnem parku je bila s temi sredstvi:
• obnovljena Pocarjeva domačija v Radovni,
• več druge parkovne infrastrukture (poti) itd

Pomoč parka v razvoju kmetijstva
• državne pomoči v sklopu kmetijsko okoljskih programov – KOP
• NEPOSREDNA POMOČ OD uprave parkov:
– V Kozjanskem parku so tako v projektu obnove starih travniških
sadovnjakov izpeljali:
•

tečaj žganjekuhe, predavanje, prikaz rezi…

– V Triglavskem narodnem parku so leta 2000 delno nadomeščali
stroške, nastale s preusmeritvijo v prvem letu vstopa v biološko
kmetovanje.
• Za urejanje oz. posodobitev planšarij so pred leti za nadomestila dali
4 milj SIT
• Tržijo blagovno znamko.
• Izdelujejo tehnološke načrte za predelavo mleka in mesa na
kmetijah.

– V Parku Škocjanske jame izplačujejo subvencije za košnjo, s čimer
se vzdržujejo kraški travniki.

Boljše možnosti za turistični razvoj
•

OBISK OBMOČJA ZARADI obstoja “PARKA”
–
–

•

OBISKOVALCI NE ŽELIJO HOTELOV
–
–
–
–
–

•

Zato pridejo v poštev na turistične kmetije
Iskani postanejo tudi kampi, lep primer je Trenta z več novimi kampi.
nove priložnosti tudi vodičem (na primer jamarjem, lovcem in drugim, ki turistom
omogočijo ogled naravnih posebnosti),
Izposojanje športne opreme,
trženje domačih pridelkov, spominkov.

Turistični razvoj neposredno finančno podpirajo v Parku Škocjanske jame,
–

•

Že samo ime namreč zagotavlja neokrnjeno naravo, mir in sprostitev.
Študija, ki so jo leta 1982 izdelali za narodni park Bayerischer Wald, je pokazala, da
je zgolj zato, ker je tu park, v lokalno gospodarstvo priteklo dodatnih 25 do 30
milijonov bivših nemških mark.

saj z javnim razpisom razdelijo nepovratna sredstva za gradnjo in vzdrževanje turističnih
sob (v letu 2000 3 milj. SIT).

V Triglavskem narodnem parku so planinske koče v visokogorju opremili s
sončnimi celicami.

Boljše možnosti za izobraževanje
•

UPRAVE PARKOV za otroke in šole organizirajo niz
dejavnosti:
– naravoslovne delavnice,
– izobraževalne seminarje za učitelje mentorje,
– nagradne natečaje za učence, otroške kvize, vodenje
ekskurzij.

•

Strokovnjaki v upravah parkov so tudi mentorji
študijskim in diplomskim nalogam ter študentskim
praksam.

•

prireditve za otroke: koncerti, likovne delavnice…
Odmevni so tečaji oz. glasbene šole (Trenta, Kozjanski
park).

•

Izobraževanje za odrasle,
– na primer ciklus predavanj o razvoju podeželja za občine,
uprave enote in društva v Kozjanskem parku
– izobraževanje (v sodelovanju s KSS) o biološkem
kmetovanju v Triglavskem narodnem parku. Ž

Parkovna infrastruktura koristna tudi
domačinom
• Park Škocjanske jame v informacijskem
centru:
– trgovinico z osnovnimi živili, saj je bila
vaška trgovina zaradi nerentabilnosti
zaprta.
– ureja nekatere vaške ceste in poljske
poti, ki jih uporabljajo tudi domačini,
– informacijsko-oglasno tablo za potrebe KS
in turističnega društva.

• Triglavski narodni park
– Skupaj z občinami (KG IN Bovev) ureja
promet na Vršiču.

Pestrejše kulturno dogajanje

• Informacijski centri v parkih so postali pravo
žarišče kulture:
• koncerti,
• revije pevskih zborov in
• razstave (likovne, arheološke…).

• To prinaša bogat program za domačine, privabi
pa v park tudi številne goste od drugod.

Svetovanje in pomoč lokalnemu prebivalstvu
•

Park Škocjanske jame svetuje domačinom,
– ki nameravajo obnoviti domove,
– svetujejo ter pomagajo pri pridobivanju mnenj, soglasij in
dovoljenj.

•

V Triglavskem narodnem parku
– svetujejo kmetom, ki se odločajo za prehod na biološki
način kmetovanja in jim pomagajo pri organiziranju.

•

Parki tudi priskočijo na pomoč v nesreči:
– Triglavski narodni park je svoje prostore v Trenti nudil za
namestitev domačinov, ki jih je prizadel potres.
– Park Škocjanske jame pa je po požaru pomagal pri obnovi
gospodarskega poslopja
– Itd.

Parki so promocija območju
• razstave in promocijski panoji v drugih krajih po
Sloveniji in v tujini,
• novinarske konference (tudi za tuje novinarje),
• televizijske reportaže, intervjuji,
• predstavitve na zemljevidih in v poslovnih imenikih,
• poljudni in strokovni članki,
• koledarji itd.
• TO POMAGA k promociji celotnega območja in s
tem k lažjemu trženju turističnega gospodarstva in
drugih lokalnih dejavnosti.

Upravljavec zavarovanega območja

Strokovne organizacije

•Upravljavec ZO
=
Posrednik,
Povezovalec
Iskalec operativne
rešitve, ki je dobra za
vse itd.

subjekti dejanske
rabe območja

Posegati mora v razvojno komponento takega območja, saj lahko s svojo
prisotnostjo in znanjem na zavarovanem območju tak razvoj pametno in
trajnostno usmerja.

Upravljavec zavarovanega območja
•

•

UPRAVLJAVEC – posrednik

Zahteva profile različnih strokovnjakov

– biologi, agronomi, ekonomisti, pravniki,
geografi, krajinski arhitekti, gozdarji,
sociologi itd.

POVEZOVANJE UPRAVLJAVCEV ZAVAROVANIH OBMOČ
OBMOČIJ

NARAVOVARSTVENA MREŽA

UPRAVLJAVEC PARKA – POVEZOVALEC RAZVOJNIH
INICIATIV IN PROJEKTOV - grozdenje

DRŽAVNE IN OBČINSKE
OBLASTI

PREDSTAVNIKI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
UPRAVLJAVEC
PARKA

Mala podjetja

Kmetije v območju parka
Domača obrt
Turistične kmetije

Kmetijske
zadruge
ŠOLE IN VRTCI
Gostilne z
domačo hrano

Drugi parki Slovenije

Lokalna društva
MEDNARODNE VLADNE
IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

HVALA ZA VAŠO POZORNOST
www.grajski-vrt.si
in
www.radenskopolje.si

info@grajski-vrt.si
Informacijska pisarna deluje
(vsak delavnik med 9 in 15 uro)
Telefon:
040 655 795 – MIŠA PINTARIČ
040 655 796 – LEON KEBE
040 655 797 – TINA MIKUŠ
PROJEKT PODPIRATA:

MOP in Občina Grosuplje

Javno privatno partnerstvo

Grajski vrt Boštanj
(Veliko Mlačevo 59 )
JE LOKACIJA, ki povezuje
naslednje partnerje:
• CENTER Grajski vrt Boštanj, d.o.o.
• Kmetijska zadruga Samopomoč
Zagradec, z.b.o.
• Turistično društvo Boštanj
• Center za razgradnjo izrabljenih
motornih vozil
• Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.

Zunanji partnerji, sodelavci
• Občina Grosuplje in KS
• Ministrstvo za okolje in prostor, ZRSVN
•Upravljavci zavarovanih območij
•Društva itd.

S čim se ukvarja CENTER Grajski vrt Boštanj
d.o.o.
1.

USTANAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA RP

2.

ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV,
(ki imajo poudarek na trajnostnem načinu življenja in vseživljenjskem učenju (šola o vrtu in
rastlinah, tečaj restavratorstva, tečaj izdelovanja bonsajev, tečaji tujih jezikov itd.))
NARAVOVARSTVENA IZOBRAŽEVANJA
(od najmlajših do najstarejših, enodnevni in večdnevni programi, za šole itd.),
1.
2.
3.
4.

3.

POVEZOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ,
PODAJANJE APLIKATIVNEGA IN UPRAVLJAVSKEGA ZNANJA BODOČIM UPRAVLJAVCEM
ZO
NARAVOVARSTVENA MREŽA SLOVENIJE
Ali lahko govorimo o zametkih NARAVOVARSTVENE AKADEMIJE ?!?

TRADICIONALNE KULTURNO TURISTIČNE PRIREDITVE S POUDARKOM NA OHANJANJU
NARAVE in OBIČAJEV LJUDI (z možnostjo nastanitve do 42 oseb v “sobah z zgodbo” in
možnostjo najema dvorane za zaključene družbe ali različna predavanja, ki jih organizirajo druga
podjetja, društva itd)

