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Zavarovana Območja



Območja Natura 2000



Krajinski park Radensko polje



Kaj imajo zavarovana območja

• Biotska pestrost

• Naravne vrednote

• Naravni spomeniki

• Rezervati

• Posebna območja



Kaj imajo zavarovana območja

• Lepoto 

• Privlačnost

• Čar

• Pravljičnost

• Identiteto



Naravna in kulturna dediščina

• Kaj to sploh je?

• Nastajalo je daljši čas in je tako dragoceno, da želimo 
predati tudi zanamcem!

• Bistveno prispeva k lokalni identiteti

• Je bistvena sestavina kakovosti življenja

• Je lahko vir v ekonomskem smislu!



Primer iz ZDA

• Biltmore, veliko posestvo v Severni Karolini

• 760 zaposlenih

• 215 milijonov dolarjev za lokalno gospodarstvo, 

• 5 milijonov v davkih

• za vsak dolar, ki ga obiskovalec zapravi v Biltmoru, je 12 dolarjev 
porabljenih drugod – v hotelih, restavracijah, na bencinskih 
črpalkah, v trgovinah itd



Primer iz Italije

Naravni rezervat, Delta Soče



Naravni rezervat, Delta Soče

• ustanovitelj: štiri občine, ki nadzirajo upravljavca

• obseg: 2140 ha, od tega 1150 ha morja

• 1983 dalje renaturacija kmetijskih površin;

• območje evropskega pomena za ptice;

• izjemna biotska pestrost



Dohodek na  ha nekdanjih njiv je večji, kot od kmetovanja



Primer iz Slovenije



Kmetija odprtih vrat Levar

• Domača hrana

• Avtentično okolje

• Gostoljubnost

• Interpretacija



Želje evropskih turistov glede nastanitve in gostinstva

• 50% turistov želi prenočevati v majhnih objektih z izrazitim 
lokalnim pečatom

• 48% turistov želi jesti lokalno hrano, pridelano v bližnji 
okolici

• 60% turistov poudarja pomen gostoljubnosti



Ekonomska vrednost zavarovanega območja

Uporabna vrednost

Direktna Indirektna

• Rekreacija

• Kmetijski pridelki

• Raba prostoživečih vrst

• Raba naravnih surovin

• Izkoriščanje genskega materiala

• Izobraževanje

• Raziskovanje

• Vzdrževanje klime

• Vzdrževanje vodnih režimov

• Pitna voda

• Ponor toplogrednih plinov

• Vzdrževanje hranilnih ciklov

• Preventiva naravnih nesreč

• Okoljske storitve



GLOBALIZACIJA

Poenotenje tržišč, 
izdelkov, postopkov, 

načina življenja

Izguba lokalne 
identitete

Možnost trženja 
lokalnih posebnosti 

po vsem svetu

Uveljavljanje lokalne 
identitete



Hvala za pozornost

www.radenskopolje.si


