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ČEZMEJNO SODELOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
(Primera Slovenija-Italija ter Finska-Rusija)
Izvleček:
V diplomskem delu je obravnavano čezmejno sodelovanje zavarovanih območij in v okviru
tega, certifikat čezmejnega sodelovanja Transboundary Parks - Following nature's design
federacije Europarc. Diplomsko delo analizira dva evropska primera, finsko-ruskega, ki
predstavlja narodna parka Oulanka in Paanajärvi in sta certifikat že pridobila ter slovenskoitalijanskega, kjer sodelujeta Triglavski narodni park in Naravni regijski park Julijsko
predgorje, ki pa sta v fazi pridobitve certifikata, ter primerja sodelovanje obeh primerov.
Izpostavljene so lastnosti čezmejnega sodelovanja in načini kako lahko zavarovana območja ob
mejah skupaj pristopijo k ohranjanju pomembnih ekosistemov ter kakšna je pri tem vloga
certifikata. V diplomskem delu je narejena ocena sodelovanja Triglavskega narodnega parka in
Naravnega regijskega Julijsko predgorje, na podlagi štirinajstih kriterijev certifikata.
Izpostavljeno je tudi petnajstletno uspešno sodelovanje narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi.
Ocena sodelovanja Triglavskega narodnega parka in parka Julijsko predgorje ter primerjava s
finsko-ruskim primerom je pokazala, da parka uspešno sodelujeta na mnogih področjih ter, da
generalno zadovoljujeta kriterije za pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja. Ključna
spoznanja o sodelovanju obeh obravnavanih primerov je v zaključku povzela SWOT analiza.
KLJUČNE BESEDE: zavarovana območja, čezmejno sodelovanje, certifikat čezmejnega
sodelovanja, Slovenija in Italija, Finska in Rusija
TRANSBOUNDARY COOPERATION OF PROTECTED AREAS
(Cases Slovenia-Italy and Finland-Russia)
Abstract
The diploma paper discusses the transboundary cooperation of protected areas and in
connection with that, the Europarc certificate of transboundary cooperation - Transboundary
Parks - Following nature's design. There are two cases of such cooperation analyzed as well as
compared in this diploma paper, namely the cooperation between Finland and Russia and the
one between Slovenia and Italy. Finnish-Russian case is represented by the Oulanka and
Paanajärvi national parks which had already received the certificate, whereas the Triglav
National Park and Prealpi Giulie Nature Park are in the process of gaining this certificate. It is
the transboundary cooperation that is pointed out in this paper and there is a light thrown on
how protected areas that border one another can work together towards preservation of
important ecosystems and development of protected areas. In connection with that, the role of
the certificate is pointed out. On the basis of certificate, i.e. its fourteen criteria, there is an
evaluation made of cooperation between Triglav National Park and Prealpi Giulie Nature Park.
This paper also illustrates fifteen-year period of successful work of parks Oulanka and
Paanajärvi. The evaluation of the cooperation between Triglav National Park and Prealpi
Giulie Nature Park has been made and then compared with the Finnish-Russian case. It can be
concluded that the two parks cooperate successfully on many fields of work, and on the basis
of these conclusions generally meet the criteria to receive a transboundary certificate. The main
findings concerning cooperation of both cases are summed up in SWOT analysis in conclusion
of the diploma paper.
KEY WORDS: protected areas, transboundary cooperation, certificate of transboundary
cooperation, Slovenia and Italy, Finland and Russia
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1 UVOD
V evropskih državah leži ob mejah veliko zavarovanih območij, ki si delijo iste ekosisteme in
imajo podobne možnosti za razvoj. Razvoj zavarovanih območij temelji na različnih državnih
zakonih in ureditvah, hkrati pa morajo njihovi upravljavci upoštevati tudi svetovne in evropske
direktive in smernice. V zadnjih desetih letih se v Evropi vse bolj poudarja pomen in možnosti
sodelovanja zavarovanih območij ob mejah.
Pri Federaciji Europarc, krovni evropski organizaciji za zavarovana območja, so opredelili
minimalne standarde za doseganje učinkovitejšega čezmejnega sodelovanja, ki hkrati
predstavljajo vodilo za uspešno skupno upravljanje zavarovanih območij ob meji.
Upravljavci Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijsko predgorje se
pripravljajo na projekt za pridobitev certifikata “Transboundary Parks - Following Nature’s
Design” federacije Europarc, na podlagi katerega bosta parka preverila dosedanje čezmejno
sodelovanje, poskušala okrepiti skupno delo pri varstvu naravnih in kulturnih vrednot ter
poskušala najti skupne smernice razvoja zavarovanih območij.
Diplomsko delo torej obravnava čezmejno sodelovanja zavarovanih območij, principe in
kriterije za pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja ter pozitivne in negativne posledice
pri skupnem upravljanju zavarovanega območja, ki iz pridobitve tega priznanja izhajajo.
Certifikat čezmejnega sodelovanja je do sedaj pridobilo šest parkov med njimi tudi Narodni
park Oulanka na Finskem in Narodni park Paanajärvi na ruski strani meje. Delo na podlagi
zbranih informacij izpostavlja uspešen primer finsko-ruskega sodelovanja kot enega
najpomembnejših evropskih primerov ohranjanja narave dveh zavarovanih območjih s
podobnimi naravnogeografskimi značilnostmi, ki ležita v sosednjih državah in te izkušnje
primerja s čezmejnim sodelovanjem Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijsko
predgorje ter izpostavlja njune možnosti za nadaljnje sodelovanje.

1.1 Namen in cilji
Namen diplomskega dela je oceniti čezmejno sodelovanje zavarovanih območij ter certifikat
Transboundary Parks - Following Nature’s Design evropske nevladne organizacije za
ohranjanje narave Europarc ter preveriti vlogo certifikata pri sodelovanju obmejnih
zavarovanih območij na področju ohranjanja narave. Ovrednotene bodo tudi pozitivne in
negativne posledice certifikacije.
Narodni park Oulanka je skupaj z Narodnim parkom Paanajärvi v Rusiji pridobil certifikat
čezmejnega sodelovanja. Parka spadata med najbolj pomembni zavarovani območji na
Finskem in v Rusiji. Pridobitev informacij o medsebojnem sodelovanju parkov, skupnih
strategij upravljanja parkov in vizije za nadaljnje sodelovanje je eden od namenov diplomskega
dela.
Cilj naloge je analizirati sodelovanje Triglavskega narodnega parka in Naravnega regijskega
parka Julijsko predgorje na področju varstva narave, oceniti ustreznost pridobljenih informacij
sodelovanja za pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja, jih umestiti v kriterije certifikata
ter jih primerjati s prakso finskega in ruskega parka.
Na podlagi tega je cilj tudi ugotoviti ali dosedanje sodelovanje ustreza minimalnim
standardom, ki jih postavlja organizacija Europarc za možnost pridobitve certifikata, ter podati
predloge kako lahko Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje s skupnimi
strategijami pristopita k ohranjanju narave.
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1.2 Metode dela
V osnovi gre za primerjalno analizo dveh primerov čezmejnega sodelovanja pri zavarovanih
območjih, ki je zahtevalo terensko delo, zbiranje informacij pri upravljavcih zavarovanih
območij, v knjižnici na Biološki postaji v narodnem parku Oulanka ter na Univerzi v Ouluju, v
slovenskih knjižnicah in upravah parkov ter na svetovnem spletu.
Prva delovna faza je bila opravljena na Finskem, kjer so bile pridobljene informacije o
medsebojnem sodelovanju narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi na podlagi terenskega dela,
pogovora z uslužbencem Narodnega parka Oulanka, prebiranjem gradiva na Univerzi v
Ouluju, hkrati pa je ta faza zajemala tudi zbiranje splošnih informacij o čezmejnem
sodelovanju na področju varstva narave.
Druga faza dela je potekala v Sloveniji, kjer so bile zbrane informacije o čezmejnem
sodelovanju Slovenije na področju varstva narave s poudarkom na sodelovanju z Italijo. Ta
faza je zajemala tudi sodelovanje z gospodom Šolarjem iz Triglavskega narodnega parka ter
skupnim delom z upravljavci Naravnega regijskega parka Julijsko predgorje ter drugimi
sodelavci Triglavskega narodnega parka. Na podlagi zbranih informacij je bilo njuno
sodelovanje ocenjeno na podlagi štirinajstih kriterijev certifikata ter pripravljena potrebna
dokumentacija za pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja.
V tretji fazi je bila izdelana primerjalna analiza sodelovanja obeh primerov in podane možne
smernice za nadaljnje sodelovanje Triglavskega narodnega parka in Naravnega regijskega
parka Julijsko predgorje. V sklepu je bila narejena tudi SWOT analiza za oba primera
čezmejnega sodelovanja.

1.3 Delovne hipoteze
1. Varstvo okolja je učinkovitejše v širšem kontekstu, torej pri medsebojnem sodelovanju
zavarovanih območij.
2. Certifikat čezmejnega sodelovanja uspešno orodje za spodbujanje sodelovanja.
3. Informacije o čezmejnem sodelovanju narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi bodo
pomemben vzor pri pripravi na pridobitev certifikata Triglavskega narodnega parka in
Naravnega regijskega parka Julijsko predgorje.
4. Sodelovanje Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijsko predgorje je
zadostno za pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja.
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2 ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE
Zavarovana območja narave so ena od oblik varstva narave, ki so prioritetno namenjena
varstvu in ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot, varstvu in ohranjanju živalskih in
rastlinskih vrst, varstvu kulturne krajine ter ohranjanju habitatov in značilnosti nežive narave.
Razvoj vseh ostalih dejavnosti se mora podrejati primarnim ciljem. V sodobnem svetu, kjer
gospodarski razvoj povzroča negativne posledice v naravi, se z zavarovanjem le-te poskuša
ohraniti njene vrednote za zagotovitev kakovostnega okolja in življenja za prihodnje
generacije. Cilj varstva narave je ohranjanje vseh oblik življenja na zemlji in izboljševanje
njegove kakovosti. “Celostno varovanje narave je edino resnično zagotovilo za ohranitev
naravnih vrednot in ekosistemov” (Šolar, 2002).
Po svetu se pojavljajo različne oblike zavarovanih območij, med najbolj razširjenimi pa so
narodni in regijski parki, krajinski parki, naravni rezervati, gozdni rezervati, naravni spomenik,
zavarovana pokrajina in območja divjine.
Večina zavarovanih območij v Evropi je pod velikim pritiskom in v velikih primerih je njihova
kvaliteta slaba, bodisi zaradi zunanjih vplivov ali pa zaradi nepravilnega upravljanja (Parks for
Life…,1994, str. 10). Varovanje narave najbolj uspešno dosežemo, če sledimo jasno določenim
ciljem upravljanja. Različne kategorije zavarovanih območij imajo različne varstvene ukrepe in
upravljavske cilje. Smernice varovanja narave določa tudi Svetovna zveza za ohranitev narave
IUCN (v nadaljevanju IUCN), edina organizacija na tem področju, ki je vzpostavila sistem
kategorij varstva narave glede na različne cilje in namene zavarovanih območij. Njihov sistem
je doživel široko uporabo in je vključen tudi v zakonodajo nekaterih držav. (Šolar, 2002)
Tudi slovenski Zakon o ohranjanju narave v 53. členu navaja “pri določanju vrste
zavarovanega območja se upoštevajo tudi merila mednarodnih organizacij za ohranjanje
narave, katerih članica je Republika Slovenija” (Zakon o ohranjanju narave, 2004). S tem
členom zakon spodbuja sledenje svetovnim in evropskim smernicam varstva narave.
Prva faza, določitev zavarovanega območja, je šele začetek uspešnega varstva narave. Za
zagotovitev kakovostnega razvoja tovrstnih območij je potrebna uskladitev različnih interesov
ter določitev smernic razvoja. K samemu razvoju zavarovanih območij prispevajo vladna
telesa, vlada, regionalne in lokalne uprave, nevladne organizacije, lokalne skupnosti ter
nenazadnje posamezniki kot so lastniki zemlje, lokalna podjetja, turistične organizacije ter
obiskovalci (Parks for Life…,1994, str. 11).
V razvoju in delovanju zavarovanih območij v smeri trajnostnega razvoja se vse bolj poudarja
pomembnost konstantnega učnega procesa, ki temelji na upoštevanju prednosti in priložnosti
za prihodnost, ki izhajajo iz okolja preko državnih meja. Izmenjava praktičnih nasvetov in
sodelovanje zavarovanih območij preko meja ima lahko velik vpliv pri učinkovitosti varstva
narave in razvoju zavarovanih območij (Hammer, 2007).

2.1 Mehanizmi in instrumenti varstva narave
Pravne osnove varstva narave ter ustanavljanja in razvoja zavarovanih območij temeljijo na
državnih zakonih, podzakonskih aktih, odlokih, občinskih predpisih ter na mednarodnih
pogodbah, resolucijah in priporočilih.
V večini držav so zavarovana območja določena na podlagi zakona o ohranjanju narave
oziroma podobnih zakonih o varstvu narave, ki opredeljujejo podlage za ustanovitev
zavarovanih območij, njihovo vodenje, upravljanje in razvoj. Upravljanje in usmerjanje razvoja
4

v zavarovanih območjih narave nadalje narekujejo zakoni kot je primer Zakon o Triglavskem
narodnem parku ali primer Finske, Zakon o Narodnem parku Oulanka, ki podrobneje
opredeljujejo smernice njihovega vodenja, dejavnosti, prepovedi ter druge. Poleg tega zakona
pa so za razvoj zavarovanih območij pomembne tudi druge zakonske in pravne podlage kot
regionalne smernice razvoja ter zakoni iz različnih področij kot so primeri zakon o vodah,
gozdovih, gradnjah, nacionalni programi ohranjanja biotske raznovrstnosti, zakon o varstvu
mokrišč ter mnogi drugi.
Na svetovni ravni pa so pomembne direktive in smernice, ki jih države podpišejo in se
zavežejo za njihovo uresničitev.
Kot primer se osredotočimo na Slovenijo, kjer zakonodajne mehanizme varstva narave
določata dva zakona:
Zakon o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) določa ukrepe ohranjanja biotske
raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju
narave. Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo
prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in
habitati ter ekosistemi. Omogoča trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter
zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja. Določa tudi vrsto in stopnjo varovanja v obliki
širših in ožjih zavarovanih območij, sistem varstva naravnih vrednot, ki določa postopke in
načine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva (Zakon o
ohranjanju narave, 2004).
Poleg zakona je potrebno upoštevanje podzakonskih aktov, sprememb ter dopolnitev k zakonu.
Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO) ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot
temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja,
ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in
finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom
okolja povezana vprašanja (Zakon o varstvu okolja, 2004).
6. člen ZVO navaja načela sodelovanja z drugimi državami in sicer, da “država zagotavlja
sodelovanje in solidarnost pri reševanju globalnih in meddržavnih vprašanj varstva okolja,
zlasti s sklepanjem meddržavnih pogodb, sodelovanjem z drugimi državami v zvezi s plani,
programi in posegi v okolje s čezmejnim vplivom, z obveščanjem drugih držav o okoljskih
nesrečah in mednarodno izmenjavo okoljskih podatkov” (Zakon o varstvu okolja, 2004)
Na podlagi ZON in ZVO so bile sprejete tudi uredbe in pravilniki, ki se nanašajo na varstvo
okolja in zavarovana območja.
Pri ohranjanju narave imajo pomemben pomen v zavarovanih območjih tudi nekateri razvojni
dokumenti, ki prav tako spodbujajo čezmejno sodelovanje, kot so Državni razvojni program,
Nacionalni program varstva okolja ter Strategija prostorskega razvoja Slovenije.
2.1.1

Mednarodne konvencije in predpisi

Pomembnejše mednarodne konvencije s področja varstva narave, ki jih je, tako kot tudi večina
drugih evropskih držav Slovenija ratificirala, in se s tem zavezala za upoštevanje njihovih
načel, ter morajo biti vključene v načrte in cilje zavarovanih območij so (Skoberne, 2004):
• Ramsarska konvencija, 1971
konvencija o mokriščih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot bivališča močvirskih ptic;
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• Konvencija o svetovni dediščini, 1972
konvencija o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine;
• Washingtonska konvencija ali CITES, 1973
konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami;
• Bonska konvencija, 1979
konvencija o varstvu prostoživečih selitvenih živali in Sporazum o varstvu netopirjev v
Evropi;
• Konvencija Organizacije združenih narodov o biotski raznovrstnosti, 1992
konvencija o biološki raznovrstnosti;
• Bernska konvencija, 1979
konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih prostorov;
• Evropska konvencija o krajini, 2000
evropska konvencija o krajini
ter za alpske države pomembna
• Alpska konvencija, 1991
konvencija za varstvo Alp.
Pomembno na področju varstva narave in zavarovanih območij je članstvo Slovenije v
evropskih in svetovnih vladnih in nevladnih naravovarstvenih organizacija. Na področju
podajanja upravljavskih smernic zavarovanih območij ter čezmejnega sodelovanja so v Evropi
pomembne IUCN, Europarc, Unesco, PAN Parks, Eurosite, Cipra ter programi kot sta MAB in
Natura 2000, ali pa priznanja nekaterih organizacij kot so Diploma Sveta Evrope, certifikati
Pan Parks, Europarc in Eurosite, ter druge.
2.1.2

Instrumenti varstva narave

Med instrumente varstva narave in-situ sodijo poleg tam obstoječih in živečih vrst tudi njihov
življenjski prostor z vsemi značilnostmi. Ti instrumenti varstva narave so zavarovana območja,
območja Natura 2000, naravne vrednote in ekološko pomembna območja. (Vugrin, 2005)
Zavarovana območja so ena izmed oblik varstva narave ter predstavljajo obsežna območja z
visoko biotsko raznovrstnostjo ter krajinsko pestrostjo. Glavni cilji zavarovanih območij so
ohranitev biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih in kulturnih znamenitosti, znanstveno
raziskovanje, turizem in rekreacija, izobraževanje, trajnostna raba virov ter ohranjanje
kulturnih in tradicionalnih dejavnosti. IUCN definira zavarovana območja kot območja
kopnega ali morja namenjena varstvu in ohranitvi biotske raznovrstnosti ter naravnih in
kulturnih virov in se upravlja preko pravnih in drugih učinkovitih sredstev (Parks for
Life…,1994).
Kot že omenjeno je IUCN opredelila kategorije zavarovanih območij glede na upoštevanje
različnih ciljev in prednostnih nalog pri upravljanju. Cilji kategorizacije so spodbuditi
zavedanje držav o pomembnosti zavarovanih območij, spodbuditev ustanavljanja novih
zavarovanih območij, poenotenje poimenovanja in s tem povečanje možnosti primerjave med
državami, določiti standarde razvoja zavarovanih območij, določiti splošni okvir zbiranja,
obdelovanja in posredovanja informacij o zavarovanih območjih ter izboljšati splošno
komunikacijo med vsemi, ki so kakorkoli povezani z varstvom narave. Vendar pa je velikokrat
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poimenovanje države določenega zavarovanega območja lahko zmotno, saj se upravljavski cilji
te kategorije razlikujejo od ciljev za isto kategorijo po IUCN. (Šolar, 2002)
Teh kategorij je šest (Agencija RS za okolje, 2007):
I Strogi naravni rezervat
z dvema podkategorijama Ia - območje zavarovano predvsem za znanstveno raziskovanje
ter Ib - območje zavarovano predvsem za ohranjanje naravnega stanja;
II Narodni park
območje namenjeno za ohranjanje ekosistemov in za rekreacijo;
III Naravni spomenik
območje zavarovano predvsem za ohranjanje izjemnih naravnih pojavov;
IV Zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst
območja, ki jih ohranjamo z določeno rabo za ohranjanje določenih ogroženih
rastlinskih/živalskih vrst oz habitatnih tipov;
V Zavarovana krajina
območje zavarovano predvsem za ohranjanje krajine in rekreacijo;
VI Zavarovano območje naravnih virov
zavarovana območja, v katerih je z upravljanjem zagotovljena trajnostna raba naravnih
virov.
Mose in Weixlbaumer (Mose, Weixlbaumer, 2007, str. 5) navajata, da v Evropi prevladujeta
kategoriji Zavarovano območje naravnih virov (V) ter Narodni park (II) in sicer v veliki
prevladi kategorije V čeprav le-ta doživlja manj pozornosti kot kategorija II. Prav tako ista
avtorja navajata, da kljub veliki mednarodni prepoznavnosti kategorij IUCN, te niso pravno
zavezujoče orodje in zaradi tega izključno prostovoljne, vendar kljub temu njihova izključitev
ni v namenu.
Kot primer zopet izpostavimo Slovenijo, kjer so na podlagi Zakona o ohranjanju narave
(Zakon o ohranjanju narave, 2004) opredeljena naslednja zavarovana območja:
Ožja zavarovana območja
• strogi naravni rezervat
• naravni rezervat
• naravni spomenik

Širša zavarovana območja
• narodni park
• regijski park
• krajinski park

V primerjavi s kategorijami IUCN lahko enotimo naravni rezervat s kategorijama I in IV,
naravni spomenik s kategorijo III, narodni park s kategorijo II ali II/V (Triglavski narodni
park) ter regijski park s V ali V/III kategorijo ter krajinski park s kategorijo V/III ali V.
Primere čezmejnega sodelovanja najdemo med vsemi naštetimi kategorijami in pa tudi med
različnimi kategorijami zavarovanih območij. Velikokrat državna meja poteka po reliefnih
oblikah (reke, gorovja, hribovja), območja na obeh straneh meje pa so si podobna. IUCN
spodbuja čezmejno sodelovanje, s poenotenjem kategorij pa omogoča lažjo določitev skupnih
možnosti upravljanja in poenotenje ciljev dveh zavarovanih območij preko meje. V Sloveniji je
uradni primer čezmejnega sodelovanja Krajinski park Goričko, se pa pojavljajo nekatere oblike
sodelovanja tudi med drugimi zavarovanimi območji kot sta primer Triglavski narodni park in
Naravni regijski park Julijsko predgorje v Italiji.
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3 UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Zavarovana območja so prioritetno namenjena varstvu, ohranjanju in trajnostnemu razvoju
narave in kulturne krajine. Bistveni element delovanja zavarovanih območij je njihovo
upravljanje. Organizirano vodenje je pogoj za ohranitev vrednosti zavarovanih območij, kar je
glavni vzrok njihovega zavarovanja. Upravljavci se pri svojem delu velikokrat srečujejo s
številnimi vprašanji glede upravljanja. Kako upravljati zavarovana območja? Kako najti
ravnotežje med varstvom in dejavnostmi, ki se odvijajo v zavarovanem območju? Ali obstaja
nekakšno vodilo oziroma neki splošni standardi kako upravljati območje, kjer se morajo vse
dejavnosti podrediti primarnemu cilju – ohranjanju narave? Varstvo narave je predmet, ki je
deležen povsod po svetu državne oziroma vsaj regionalne ureditve, ki je v nekaterih svojih
lastnostih podobna ureditvam po svetu. Pri samem upravljanju zavarovanega območja, se je
potrebno držati tudi mednarodno uveljavljenih načel oziroma predpisov. (Šolar, 2007)
Poleg omenjene IUCN so tudi mnoge evropske organizacije razvile strategije in smernice
upravljanja zavarovanih območij in preko certifikatov in diplom omogočajo upravljavcem, da
sledijo enotnim vodilom varovanja narave. Te organizacije zavarovanim območjem omogočajo
pridobitev priznanj na podlagi doseganja smernic, ki so jih določile za njihovo upravljanje.
Pridobljeno priznanje tako izkazuje uspešnost preteklega dela in podaja smernice za prihodnje
upravljanje zavarovanega območja. S pridobitvijo certifikata, diplome ali podobnega priznanja
se upravljavec zaveže, da bo sledil principom in kriterijem, ki predstavljajo nadaljnje
upravljavsko vodilo. Organizacije za ohranjanje narave, ki so certifikat izdale, periodično
vsakih nekaj let preverijo delo upravljavcev zavarovanega območja ter ga ovrednotijo in
podajo rešitve za področja, kjer je delo manj uspešno. V primeru neupoštevanja napisanih
strategij v nadaljnjem razvoju zavarovanega območja se priznanje lahko odvzame, kar pa vrže
slabo luč na zavarovano območje, česar si upravljavci ne želijo.
Evropski certifikati, diplome ali priznanja so torej lahko učinkovito sredstvo, ki pomagajo
upravljavcem zavarovanih območij trajnostno ohranjati naravne in kulturne vrednote ter najti
ravnotežje med varstvom narave in drugimi vrstami rabe na teh območjih ter jim hkrati
omogočajo večjo prepoznavnost v evropskem in svetovnem prostoru ter večje možnosti
pridobitve razvojnih sredstev. (Šolar, 2007)
Upravljanje zavarovanega območja torej zahteva uskladitev mnogih regionalnih, državnih,
evropskih in svetovnih strategij. Tako je najbolj pomemben dokument pri upravljanju
zavarovanih območij upravljavski načrt, ki združuje vse te cilje in ukrepe, upravljavci pa na
podlagi napisanih strategij lahko uspešno dosegajo cilje ohranjanja narave in sonaravni razvoj
zavarovanega območja.

3.1 Načrt upravljanja
Za uspešno upravljanje zavarovanega območja je kot že omenjeno potrebno določiti smernice
razvoja, ki temeljijo na poznavanju vseh naravnih in kulturnih vrednot, živalskih in rastlinskih
vrst ter habitatov. V prvi fazi je torej pomembno, da ima zavarovano območje načrt
upravljanja, kateri predstavlja vodilo upravljavcem. Osnovni namen načrta upravljanja je
zagotovitev učinkovitega upravljanja in varovanja zavarovanega območja. Z uspešnim
načrtovanjem se lahko doseže uspešen trajnostni sonaravni razvoj zavarovanega območja,
njegovo vzdrževanje in ohranjanje. Pri izdelavi načrta upravljanja je potrebno upoštevati in
uskladiti zahteve različnih strok in posameznikov ter omogočiti uravnoteženo združevanje
njihovih aktivnosti z zahtevami zavarovanega območja. V načrt upravljanja so poleg
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nacionalnih zakonskih določil vključeni tudi cilji mednarodnih konvencij in direktiv. (Finžgar,
2006)
Slovenski zakon o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave, 2004) opredeljuje načrt
upravljanja kot “programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja
varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo
naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega
prebivalstva”. V zakonu pa je zapisano tudi “upravljanje zavarovanega območja se izvaja na
podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja, če je v aktu o zavarovanju tako določeno”
(Zakon o ohranjanju narave, 2004). Vendar pa je smiselno, predvsem pri večjih zavarovanih
območjih, kot so narodni parki, da imajo načrt upravljanja, saj le ta omogoča pregled vseh
področij upravljanja zavarovanega območja. Slab primer je Triglavski narodni park, ki še
vedno nima načrta upravljanja, primeri dobre prakse pa narodna parka Oulanka in Paanajärvi
ter tudi druga večja zavarovana območja na Finskem, ki se skoraj brez izjeme upravljajo na
podlagi upravljavskih načrtov.
Pri organizaciji Eurosite (Evropsko združenje naravovarstvenih organizacij) so izdelali
smernice za izdelavo načrta upravljanja in ga opredeljuje kot “zapisan, razširjen in priznan
dokument, ki opisuje pokrajinske oblike in pojave v zavarovanem območju, izpostavlja
probleme ter podaja možnosti za upravljanje varstva narave z določitvijo ciljev upravljanja,
kateri so dosegljivi v že prej predvidenem časovnem obdobju” (Finžgar, 2006, str. 8).
Poenotenje izdelave načrta upravljanja omogoča lažjo primerjavo zavarovanih območij ter je
posebej uporabno pri povezovanju čezmejnih območij. S tem Eurosite spodbuja sodelovanje
zavarovanih območij po vsej Evropi pri njihovem upravljanju z izmenjavo informacij in
strokovnih znanj ter ponuja smernice tovrstnega upravljanja.
Z načrtom upravljanja se določi usmeritve za različna področja upravljanja ter ključna
problematična območja in zagotovi osnovo za izvajanje načrtov, proces pregleda napredovanja,
obveščanje o značilnostih območja vseh, ki so povezani z njim ter zdravo in varno vodstvo za
zaposlene in obiskovalce. (Finžgar, 2006)
Pri sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji je načrt upravljanja zelo pomemben, saj se
lažje usklajuje področja skupnega upravljanja na podlagi že določenih vizij varstva in razvoja.
Evropske organizacije, ki ponujajo upravljavske rešitve v prvi vrsti zahtevajo, da ima
zavarovano območje načrt upravljanja, saj s tem dokazuje poznavanje součinkovanja vseh
elementov in procesov, ki se na tem območju odvijajo. Na podlagi načrtov upravljanja,
upravljavci zavarovanih območij lažje najdejo rešitve za varstvo skupnih ekosistemov in
razvijejo skupno vizijo. Tudi eden od primarnih kriterijev za pridobitev certifikata čezmejnega
sodelovanja organizacije Europarc je skupna vizija oziroma skupna orientacija za prihodnost.
Izmenjava upravljavskih strategij in znanj je še posebej pomembna pri zavarovanih območjih,
ki imajo podobne razmere in se srečujejo s podobnimi upravljavskimi izzivi.
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3.2 Nekatere pomembne mednarodne organizacije in programi ter
njihove upravljavske rešitve
Nekatere organizacije so za, v diplomskem delu obravnavana zavarovana območja, z vidika
čezmejnega sodelovanja še posebej pomembne. Omenjene so le nekatere, ki so povezane z
obravnavanimi zavarovanimi območji.
Europarc (Evropska zveza naravnih in narodnih parkov)
Federacija Europarc je največja evropska nevladna organizacija s področja varstva narave,
ustanovljena leta 1973 v katero je včlanjenih okoli 400 zavarovanih območij z lastno upravo
(narodni, regijski, krajinski parki in druga zavarovana območja) ter nevladne in vladne
naravovarstvene organizacije iz 38 držav (stanje november 2007). Člani med seboj sodelujejo
pri izmenjavi izkušenj, upravljanju in izvajanju varstvenih ciljev ter si prizadevajo za delovanje
v smeri učinkovitejšega varstva narave. (Skoberne, 2004; Europarc, 2007a)
Cilji organizacije so (Skoberne, 2004):
• varstvo narave “brez meja” in ohranjanje biodiverzitete rastlinskih in živalskih vrst,
habitatnih tipov in pokrajin;
• sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij pri izmenjavi informacij znanstvene in
tehnične narave;
• okrepitev stikov ter povečano čezmejno sodelovanje pri usposabljanju osebja
zavarovanih območij;
• izboljšanje učinkovitosti varstva obstoječih zavarovanih območij in podpora pri
ustanavljanju novih;
• okrepiti znanje o naravni in kulturni dediščini s povečanim izobraževanjem;
• spodbujati trajnostni razvoj turizma in drugih gospodarskih panog.
Organizacija Europarc, kot krovna organizacija za zavarovana območja v Evropi, je razvila
standarde za različnih področja dela znotraj zavarovanih območjih, med katerimi naj omenimo
projekte potekajoče v obdobju 2005-2007: Sustainable Tourism Charter; Transboundary Parks
– Following nature´s design; projekt Junior Ranger; Natura 2000 in Training Through
Networking. (Europarc, 2007a)
S certifikatom Transboundary Parks – Following nature´s design organizacija predstavlja
pomen čezmejnega sodelovanja in delo tem okviru, hkrati pa spodbuja tovrstno sodelovanje za
skupni uspešnejši razvoj in varstvo narave zavarovanih območij, ločenih z državno mejo.
Certifikat čezmejnega sodelovanja imajo do sedaj tri čezmejna zavarovana območja, tudi
Narodna parka Oulanka na Finskem in Paanajärvi v Rusiji. Triglavski narodni park in Naravni
park Julijsko predgorje pa se bosta potegovala za ta certifikat in s tem ne samo ovrednotila
dosedanje sodelovanje ampak ga tudi povečala in izboljšala.
Unesco- Biosferna območja MAB
Organizacija Unesco ima v okviru Združenih narodov pomembno vlogo saj je njen namen
podpora in usklajevanje izobraževanja, raziskovanja in kulture po svetu. Leta 1971 je bil
ustanovljen program MAB – človek in biosfera. To je interdisciplinarni program znanstvenega
raziskovanja s področja naravoslovnih in socialnih ved za razvoj smotrne rabe in ohranitev
naravnih virov. (Skoberne, 2004)
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Biosferna območja, kot eden od ciljev programa vsebujejo praktičen pristop za rešitev enega
najbolj pomembnih vprašanje: Kako lahko uskladimo varstvo biodiverzitete in naravnih virov z
njihovo trajnostno rabo (Biosphere reserves…, 2002).
Po svetu je v mrežo MAB vključenih več kot 400 območij iz 97 držav, med katerimi vsako
med njimi vključuje zavarovano osrednje območje okoli katere je nezavarovano območje
sodelovanja. Glavni namen je raziskovanje vplivov človekovih dejavnosti na življenjsko okolje
in posledično njegovo spreminjanje ter vzpodbujanje trajnostnega in sonaravnega razvoja.
(Unesco-MAB-TNP, 2007)
Leta 1995 je bila v Sevilli sprejeta Strategija in statutarni okvir za razvoj svetovnega omrežja
biosfernih območij. Eden od ciljev (IV.2.6) Seviljske strategije je “promovirati in lajšati
sodelovanje biosfernih območij in spodbujati čezmejno povezovanje teh območij”. (Biosphere
reserves…, 2002)
Izgradnja aktivnosti na območnem in nacionalnem nivoju ter vzpodbujanje aktivnosti na
dvostranskem in regionalnem nivoju je odločilen povezovalec, ki prispeva k razvoju Svetovne
mreže biosfernih območij, promociji sodelovanja in izmenjavanja podatkov ter izkušenj med
biosfernimi območji v različnih državah. (Biosphere reserves…, 2002)
Od vseh obravnavanih območij v diplomskem delu je le Triglavski narodni park vključen v
mednarodno mrežo biosfernih območij. Praktični vidiki in upravljavske strategije lahko
vplivajo na razvoj sosednjega parka v Italiji in spodbujajo uveljavljanje pozitivnih izkušenj na
njegovem območju.
Eurosite (Evropsko združenje naravovarstvenih organizacij)
Eurosite je mednarodno združenje, ki povezuje javne in zasebne organizacije pri upravljanju
naravnih lokalitet v Evropi. Organizacija je bila formalno ustanovljena leta 1989, njena glavna
naloga pa je podpirati najboljše načine upravljanja naravnih območij po vsej Evropi.
Organizacija spodbuja znanstveno, tehnično in kulturno sodelovanje pri upravljanju
zavarovanih območij.
Glavni cilji organizacije so:
• informiranje na področju upravljanja;
• izboljšanje standardov upravljanja habitatov;
• spodbujanje izmenjave informacij med zavarovanimi območji;
• razvijanje mreže strokovnjakov s področja varstva narave;
• sirjenje informacij o vplivih različnih politik na upravljanje s habitati.
Leta 1987 je Eurosite začel program (European Natural Sites Twinning Programme)
povezovanja obmejnih zavarovanih območij oz. območij, opredeljenih z Direktivo o pticah ali
Direktivo o habitatih.
Leta 2004 je organizacija spodbudila omrežje Natura, katere namen je poiskati in spodbujati
primere dobre prakse pri upravljanju Natura 2000 območij. (Skoberne, 2004)
Znotraj obravnavanih parkov vsa vključujejo območja zavarovana v okviru Direktive o
habitatih ali Direktive o pticah.
PAN Parks (Mreža zavarovanih območij)
Fundacija PAN Parks (Protected Area Network Parks) je neprofitna organizacija, ki je bila
ustanovljena leta 1997 s strani nevladne mednarodne organizacije WWF (Svetovni sklad za
naravo) in nizozemskega turističnega podjetja Molecaten. Glavni namen fundacije je povečati
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učinkovitost upravljanja zavarovanih območij s kakovostmi divjine ter povečati prepoznavnost
zavarovanih območij nedotaknjene narave. Fundacija je ustvarila mrežo parkov s skupnim
ciljem, doseči uravnoteženost med varstvom narave in naraščajočim turističnim obiskom ter s
tem trajnostni razvoj, ki ne ogroža vrednot zavarovanih območij. (PAN Parks, Marjeta KeršičSvetel, 2007)
Pri oblikovanju fundacije so ustanovitelji morali dokazati kritikom, da sta varstvo narave in
trajnostni razvoj neločljivi komponenti pri doseganju ohranjanja biotske raznovrstnosti ter
zagotovitvi ekonomskega in družbenega razvoja. Glavni cilj je pri ustanavljanju je bilo
zagotavljanje, da lahko podeželska območja veliko pridobijo z uspešnim upravljanjem
zavarovanega območja. (PAN Parks Courier, 2007)
Fundacija PAN Parks povezuje certificirana zavarovana območja in pomaga izboljšati
upravljanje zavarovanih območij z doseganjem naslednjih ciljev kot so (PAN Parks, 2007,
Marjeta Keršič-Svetel, 2007):
• zagotavljanje dolgoročnega obstanka območij neokrnjene narave s hkratnim
omogočanjem kakovostnega življenja lokalnega prebivalstva;
• promoviranje upravljanje zavarovanih območij divjine v Evropi;
• razvijanje strategije trajnostnega turističnega razvoja znotraj in izven zavarovanega
območja povečanje poznavanja neokrnjene narave in zavest o primernem odnosu do nje.
Glavni cilj fundacije je torej prizadevanje za zavarovanja območij divjine, katerih je v
evropskem prostoru malo, s tem omogočiti širši populaciji doživljanje divjine, kar vodi v vse
večje zanimanje za naravo in vrednote divjine, in bo pripomoglo k večji moči za njeno
ohranjanje (Marjeta Keršič-Svetel, 2007).
Narodna parka Oulanka in Paanajärvi sta prva čezmejna certificirana PAN Parks parka, kar
pomeni, da upravljavci v okviru sodelovanja iščejo skupne možnosti za varstvo območja in
razvoj trajnostnega sonaravnega turizma v zavarovanih območjih divjine.
V predlogu novega zakona nevladnih organizacij za Triglavski narodni park, je tudi predlog, da
se poteguje za certifikat PAN Parks in po njihovih načelih upravljanja razvija turistične
dejavnosti na območjih, ki so v parku še dokaj nedotaknjena oziroma imajo sedaj ali bodo
imela v prihodnosti status divjine. Pridobitev certifikata bi pomenila za park določene
prednosti in tudi možnost skupnih strategij razvoja turizma preko državne meje.
Svetovna zveza za ohranitev narave - IUCN
Zveza je bila ustanovljena leta 1948 kot IUPN (International Union for Protection of Nature),
po letu 1990 pa se uporablja krajši naziv IUCN (The World Conservation Union). Glavni
namen organizacije je vplivati, spodbujati in pomagati družbam po svetu, da ohranjajo
celovitost in raznovrstnost narave ter pravična in trajnostna raba naravnih virov.
Cilji organizacija so:
• zagotavljanje ohranitve biotske raznovrstnosti;
• smotrna in trajnostna raba naravnih virov;
• kakovosten način življenja človeške družbe ter njeno harmonično delovanje z ostalimi
deli biosfere.
Preko programov in projektov široko spodbuja čezmejno sodelovanje, kar je podrobneje
predstavljeno v poglavju 4.
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3.3 Narodni park kot upravljavska kategorija
Zaradi obravnave predvsem narodnih parkov in upravljavskih strategij za II in V kategorijo
bodo upravljavski cilji za ti dve kategoriji v tem poglavju predstavljeni podrobneje s tem pa
bomo dobili boljši pregled prepletanja enakih upravljavskih dejavnosti obeh kategorij.
Narodni parki, kot zavarovana območja kategorije II po IUCN se uvrščajo med večja
zavarovana območja in imajo v Evropi poseben status. Primarni namen narodnih parkov je
varstvo narave, glavni cilj pa zagotovitev pogojev za naravni razvoj ekosistemov brez
človekovega vpliva. Narodni park je lahko kombinacija II (osrednje območje) in V kategorije
(robno območje) (Šolar, 2002). Znotraj parka se pojavljajo tudi območja I kategorije (naravni
rezervati), ter vse bolj pomembna območja divjine kot Ib kategorija.
Narodni park je v slovenskem Zakonu o ohranjanju narave opredeljen kot “veliko območje s
številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu
narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v
manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z
naravo skladno povezan. V narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni
območji tako, da je v pretežnem, povečini sklenjenem delu opredeljeno varstveno območje s
strožjim varstvenim režimom ob upoštevanju mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev”
(Zakon o ohranjanju narave, 2004).
Mednarodni varstveni kriteriji in standardi, kateri morajo veljati v narodnih parkih za
kategorijo II, so po IUCN opredeljeni kot upravljavske smernice za to kategorijo in so v
nadaljnjem besedilu vzete iz magistrske naloge Martina Šolarja (Šolar, 2002, str. 61-63).
Definicija
Območje, zavarovano predvsem za varstvo ekosistemov in za rekreacijo.
Opredelitev
Naravno območje kopnega/morja, zavarovano z namenom, da se ohrani ekološko celovitost
enega ali več ekosistemov za sedanje in prihodnje generacije, odpravi izkoriščanje ali rabo, ki
je v nasprotju s cilji zavarovanja ter zagotovi osnove za duhovne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, rekreacijske možnosti in možnost obiska, ki morajo biti okoljsko in kulturno
združljive z zahtevami območja.
Cilji upravljanja
• Varovati naravna območja in pokrajinske oblike narodnega in mednarodnega pomena za
duhovne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, rekreacijske in turistične namene.
• Zagotoviti obstoj in v čimbolj naravnem stanju ohraniti vzorčne primere
fizičnogeografskih regij, biotskih združb, genskih virov in vrst ter tako zagotoviti
ekološko stabilnost in raznovrstnost.
• Ohranjati turistično rabo za namen vzgoje in izobraževanja, kulture in rekreacije na
ravni, ki ohranja območje v naravnem stanju ali stanju, ki je temu najbližje.
• Prednostna naloga upravljavca je vključiti izobraževanje o okolju in naravi v vodenje
obiskovalcev in programe rekreativne rabe.
• Izločiti in potem preprečevati izrabo ali rabo, ki je v nasprotju s cilji zavarovanja, tudi
lov in ribolov nista dopustna.
• Ohraniti spoštovanje do ekoloških, geomorfoloških, sakralnih ali estetskih značilnosti, ki
so upravičile zavarovanje.
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• Upoštevati potrebe avtohtonega prebivalstva, tudi trajnostno rabo virov, v kolikor te ne
vplivajo negativno na druge cilje upravljanja.
Navodila za izbiro
Območje naj vsebuje vzorčne primere glavnih naravnih regij, značilnosti ali pokrajinskih
oblik, kjer so rastlinske in živalske vrste, habitati in geomorfološko pomembne lokalitete
posebnega duhovnega, vzgojno-izobraževalnega, rekreacijskega in turističnega pomena.
Območje naj bo dovolj obsežno, da bo zajelo enega ali več celotnih ekosistemov, ki jih
sedanja človeška raba ali izraba nista materialno spremenili.
Pomembna upravljavska kategorija znotraj narodnih parkov je zavarovana krajina
(kategorija V), ki prevladuje v robnem območju narodnega parka in zavzema tudi območja
stalne poselitve. Po mnenju Moseja in Weixlbaumerja (Mose, Weixlbaumer, 2007) so
zavarovana območja te kategorije ena od najpomembnejših modelov za učinkovito doseganje
trajnostnega regionalnega razvoja.
IUCN smernice za razvoj območij pod kategorijo V so naslednje (Šolar, 2002, str. 63-64):
Definicija
Območje, zavarovano predvsem za ohranjanje kopne ali morske pokrajine in za rekreacijo.
Opredelitev
Območje kopnega, ki lahko zajema tudi obale ali morja, kjer je interakcija ljudi in narave skozi
čas privedla, da območja izrazitega značaja s pomembnimi estetskimi, ekološkimi in/ali
kulturnimi vrednotami in pogosto z visoko biološko raznovrstnostjo. Varovanje celovitosti tega
tradicionalnega vzajemnega vplivanja je nujno potrebno za varstvo, ohranjanje in razvoj
taksnega območja.
Cilji upravljanja
• Ohraniti harmonično vzajemnost med naravo in kulturo z varovanjem kopne ali morske
pokrajine in ohranjanje tradicionalne rabe prostora,gradnje ter socialnih in kulturnih
manifestacij.
• Podpreti tak način življenja in gospodarske dejavnosti, ki so v harmoniji z naravo in
varovanjem socialnega in kulturnega okolja lokalnih skupnosti.
• Ohraniti raznovrstnost pokrajine in habitatov ter raznovrstnosti z njima povezanih vrst in
ekosistemov.
• Izločiti in zatem preprečevati rabo prostora ter vse dejavnosti, ki se smatrajo za
neustrezne po obsegu in/ali značaju.
• Zagotoviti javnosti možno doživljanje narave z rekreacijo in turizmom, ki se po vrsti
dejavnosti in obsegu sklada s pomembnimi kvalitetami območja.
• Spodbuditi znanstvene in izobraževalne dejavnosti, ki bodo prispevale k dolgoročni
blaginji prebivalstva in k razvoju javne podpore za okoljsko varstvo teh območij.
• Z naravnimi proizvodi in uslugami zagotoviti lokalnemu prebivalstvu koristi in prispevati
k boljšim življenjskim pogojem.
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Navodila za izbiro
Zavarovano območje naj zajema pokrajino na kopnem in/ali obali in/ali otoško pokrajino
visoke krajinske vrednosti, z raznovrstnimi habitati, rastlinstvom in živalstvom ter
manifestacijami enkratnih ali tradicionalnih načinov rabe zemlje in družbenimi organizacijami,
ki se odražajo v naseljih ali običajih, življenjskemu slogi in prepričanjih.
Zavarovano območje naj nudi možnost za turizem in rekreacijo. Ti dve dejavnosti pa se morata
razvijati skladno s pogoji pokrajine ter tradicionalnim načinom življenja lokalnega
prebivalstva.
Poenotenje kategorij s sistemom IUCN omogoča zavarovani območjem, ki sodelujejo preko
državne meje lažje usklajevanje in poenotenje strategij razvoj in ohranjanja naravnih in
kulturnih vrednot ter biodiverzitete. Triglavski narodni park je kombinacija kategorij II
(osrednje območje) in V (robno območje), Naravni park Julijsko predgorje - Parco Naturale
Regionale spada v kategorijo V (Mose, Weixlbaumer, 2007, str. 6) ter Narodni park Oulanka in
Narodni park Paanajärvi v kategorijo II.
Z umestitvijo kategorij v standardiziran sistem je omogočeno lažje usklajevanje varstvenih
smernic zavarovanih območij dveh ali več držav, v našem primeru preko državnih meja.
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4 ČEZMEJNO SODELOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Človek že od nekdaj ustvarja meje za zaščito svoje lastnine ali teritorija, kar je popolnoma
naraven pojav. Večino varstvenih aktivnosti se pojavlja znotraj posamezne države, veliko pa
jih je tudi preko meja, še posebno v Evropi, kjer so države majhne in kjer vrstno bogata
območja (gorska območja, rečne doline, morja...) velikokrat formirajo meje med državami.
Sodelovanje preko meje se je razmahnilo na različnih področjih, tudi na področje varstva
narave. Čezmejno sodelovanje zavarovanih območij spodbuja učinkovito varstvo in ohranjanje
ekosistemov, ki so zaradi političnih meja deljeni med dve državi, kar hkrati pomeni, da je po
eni strani njihovo upravljanje podrejeno različnim upravljavskim načrtom zaradi različnih
zakonodaj, po drugi strani pa države sledijo enakim mednarodnim direktivam in konvencijam.
Načrtovanje varstva naravnih vrednot naj ne bi bilo omejeno le na lokalne zakonitosti, ampak
naj bi bilo del širšega konteksta na nacionalni ali regionalni ravni. Rastlinske in živalske vrste
pa v procesu svojega razvoja in širjenja ne poznajo meja, ki jih je ustvaril človek, meja pa ne
poznajo niti učinki, ki na njih delujejo negativno. Učinkovito varstvo narave torej pomeni
slediti procesom narave in omogočiti povezano varstvo enakih ekosistemov preko umetno
ustvarjenih meja. Zaradi teh razlogov se vse bolj poudarja skupno upravljanje in varstvo
zavarovanih območij ob meji dveh ali več držav, ki si delijo iste ekosisteme.
Svetovna zveza za varstvo narave IUCN je prevzela odgovornost za promocijo pomembne
vloge čezmejnih zavarovanih območij pri varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti,
vzpostavljanju miru ter sodelovanja med državami. V svetu je vse več primerov sodelovanja
med zavarovanimi območji, eden od pomembnih primerov sega že v leto 1932, ko je bil
ustanovljen Waterton-Glacier International Peace Park kot spomin na dolgo sodelovanje med
Kanado in ZDA ter poudarja mir in prijateljstvo ter spodbuja sodelovanje preko varstva
naravnih in kulturnih vrednot. IUCN se od leta 1997 zavzema za čezmejno sodelovanje preko
projekta Parks for Peace, ki služi kot orodje za povečanje in izboljšanje regionalnega
sodelovanja pri varstvu biotske raznovrstnosti, zmanjšanju nesporazumov ter spodbuja
trajnostni regionalni razvoj. (Sandwith et al., 2001) Splošne prednosti čezmejnega sodelovanja,
ki so bile prepoznavne skozi iniciativo “Parks for Peace” so (Parks for Life…,1994):
• promovirati mednarodno sodelovanje na različnih področjih;
• izboljšati varstvo ekosistemov;
• omogočiti bolj učinkovite raziskave;
• prinesti ekonomske ugodnosti lokalnim in državnim gospodarstvom;
• omogočiti večjo čezmejno nadzorstvo okoljskih problemov.
V Evropi je bil v okviru zavzemanja za povečanje čezmejnega sodelovanja Svetovne zveze za
ohranitev narave IUCN ter Svetovne komisije za zavarovana območja WCPA izveden projekt
“Parks for Life: Action for protected areas in Europe” (Parks for Life…,1994).
Za boljše razumevanje izraza čezmejnih zavarovanih območij IUCN (Sandwith et al., 2001)
navaja definicijo: “čezmejna zavarovana območja so območja kopnega ali morja, ki se
raztezajo preko ene ali več državnih meja, provinc ali regij, avtonomnih območij ali območij,
ki so zunaj meja državne suverenosti ali pristojnosti, katerih deli so posebej namenjeni varstvu
in ohranitvi biotske raznovrstnosti ter naravnih in kulturnih virov in se upravljajo preko
pravnih in drugih učinkovitih sredstev”.
Obstaja mnogo čezmejnih zavarovanih območij, ki se povezujejo na različnih stopnjah, ter s
skupnimi strategijami omogočajo učinkovito varstvo narave ter spodbujajo trajnostni
regionalni razvoj. Še veliko pa jih je, ki imajo možnost vzpostavitve tovrstnega sodelovanja.
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4.1 Prednosti in slabosti čezmejnega sodelovanja
V zadnjih 15-20 letih je čezmejno sodelovanje postalo z dobrim razlogom trend. IUCN,
Europarc, WWF in druge organizacije delujejo v smeri boljšega varstva narave iz nacionalnega
na prekomejni nivo. Vse organizacije se zavedajo, da je učinkovito varstvo ekosistemov in vrst
možno le takrat, ko državne meje izgubijo svoj pomen. Veliko zavarovanih območij je
ustanovljenih in se ustanavlja ob mejah, da lahko koordinirajo delo s sosednjimi državami za
zagotovitev učinkovitega varstva. V zadnjem desetletju smo se naučili misliti v mrežah. Torej
se ne bi smeli več omejevati in izolirati zavarovanih območij.
Čezmejno sodelovanje pa zahteva večjo organizacijo kot samostojno delovanje zavarovanega
območja. Na podlagi preteklih raziskav in izvedenih delavnic, kjer so sodelovali predstavniki
čezmejnih zavarovanih območij iz celega sveta, se je pokazalo, da pozitivni učinki upravičujejo
spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Hamilton in sodelavci pri IUCN so strnili prednosti in
slabosti tovrstnega sodelovanja na podlagi seminarja in delavnic na temo čezmejnega
sodelovanja v gorskih območjih, ki so potekali v Avstralskih Alpah leta 1995 (Hamilton et al.,
1996). Ta delavnica je bila ena izmed pomembnejših na tem področju, saj na podlagi vseh
pozitivnih in negativnih izkušenj iz preteklih obdobij opredeljuje smernice za uspešno
nadaljnje sodelovanje evropskih zavarovanih območij.
Preglednica 1: Nekatere možne prednosti čezmejnega sodelovanja zavarovanih območij
1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je učinkovitejše na večjem območju, saj se na večjih
območjih uspešneje ohranja minimalne življenjske pogoje populacij mnogih živalskih vrst,
se posebej večjih mesojedih živali.
2. Tuje invazijske vrste, ki ogrožajo avtohtone se lažje kontrolira, če je sistem kontrole skupen.
3. Skupne rešitve in sredstva zaščite redkih ali ogroženih vrst so cenejše.
4. Čezmejno sodelovanje omogoča ohranjanje ekosistemov, kjer populacije rastlinstva in
živalstva migrirajo preko meje oziroma se pojavljajo na obeh straneh politične meje.
5. Spust živalskih vrst v divjino oziroma rekolonizacija je olajšana, če zavarovani območji
projekt izvedeta skupaj.
6. Boljša kontrola nad divjim lovom (možno je skupno nadzorstvo) ter bolj efektivno
uveljavljanje zakonov.
7. Vpliv na povečanje okoljskega turizma na podlagi skupnih marketinških pristopov ter
uspešnejši turističen razvoj na podlagi skupnega upravljanja s turističnim obiskom.
8. Učinkovitejša poraba denarnih sredstev za vzgojno literaturo ter skupno interpretacijo
naravnih in kulturnih vrednot.
9. Skupni raziskovalni programi in informiranje omogoči izogib podvajanja projektov,
standardizirajo metodologije (povečanje pomembnosti podatkov in rezultatov) ter
omogočajo nakup skupne drage opreme.
10. Učinkovitejše upravljanje in nadzorstvo.
11. Denarno učinkovitejša skupna izobraževanja zaposlenih, ter povečanje različnih profilov in
izkušenj zaposlenih.
12. Delitev stroškov pri izposoji redko rabljene opreme.
13. Omogoča lažje izmenjave zaposlenih.
14. Večja ekspertna skupina za reševanje problemov.
15. Večji vpliv na vodilne okoljske ustanove obeh držav.
16. Ministrstvo pod katerim zavarovano območje deluje čuti večjo odgovornost za podporo, če
je vpletena druga država.
17. Lažja pridobitev sredstev iz mednarodnih virov.
18. Lažje doseganje mednarodnih poimenovanj (npr. Biosferni rezervat, UNESCO svetovna
dediščina).
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19. Lažje reševanje zunanjih negativnih vplivov, če je odziv mednaroden.
20. Iskanje in pomoč sta velikokrat bolj učinkovita in ekonomična.
Vir: Hamilton et al., 1996, str. 3-5, Priredila: Saša Dolinšek, 2007

Upravljavci zavarovanih območij se pri čezmejnem sodelovanju spopadajo tudi z nekaterimi
ovirami. Težave s katerimi se največkrat srečujejo pri sodelovanju pa se pojavljajo zaradi
različnih pristopov k določenemu problemu ter različnih državnih ciljev in zakonov. V
preglednici 2 so prikazani nekateri najbolj pogosti problemi, kateri naj upravljavcem ne bi
predstavljali dejstev, ki ovirajo sodelovanje, ampak izziv za njihovo uspešno premostitev.
Preglednica 2: Možne težave pri čezmejnem sodelovanju zavarovanih območij
1. Težak teren, nedostopnost, pomanjkanje cestnih, železniških povezav ali mejnih prehodov
preko meje ovira izmenjavo (o.p. V EU izvzet problem ).
2. Različni (lahko tudi sporni) zakoni ovirajo učinkovitost čezmejnega sodelovanja.
3. Zahteva po sodelovanju lahko upočasni reagiranje on nujnih situacijah, ki zahtevajo hitro
ukrepanje.
4. Kulturne in verske razlike lahko povzročijo napačno razumevanje.
5. Premostene morajo biti jezikovne ovire.
6. Različne zaveze in viri na obeh straneh lahko vodijo do nadrejenega /podrejenega položaja.
7. Različni nivo profesionalizma zaposlenih lahko ovira enakovrednost partnerjev.
8. Razlike v moči, ki je dana nadzornikom ali direktorjem parka lahko pripelje do težav pri
sodelovanju.
9. Pomanjkanje ratifikacij enakih mednarodnih okoljevarstvenih konvencij lahko onemogoči
njihovo uporabo pri čezmejnem sodelovanju.
10. Različna stopnja ekonomske razvitosti držav in nezdružljivi zakoni, ki se nanašajo na
stopnjo raba virov: zaščita virov.
11. Politična nasprotja ali sovražnost lahko ovirajo ali celo onemogočijo čezmejno sodelovanje.
12. Nezdružljivost komunikacijskih sredstev, GIS-sistemov in drugih tehničnih podlag.
Vir: Hamilton et al., 1996, str. 6-7, Priredila: Saša Dolinšek, 2007

Medsebojno sodelovanje med zavarovanimi območji narave ne vključuje le skupnega
upravljanja naravne in kulturne dediščine ampak lahko omogoča tudi vzpostavljanje dobrih
mednarodnih odnosov na državni in lokalni ravni.
Lokalno prebivalstvo mora biti vključeno v sodelovanje pri upravljanju z zavarovanim
območjem in tako se lokalne skupnosti dveh ali več držav preko sodelovanja zavarovanih
območij medsebojno povezujejo in tvorijo pomembno čezmejno skupnost. Še posebej so
pomembna območja, kjer so prisotne narodne manjšine. Prav tako sodelovanje zavarovanih
območij omogoča najti skupen jezik na nacionalni ravni.
Odgovor na vprašanje, zakaj bi sodelovali z zavarovanim območjem preko meje, torej najdemo
med vsemi prednostmi, ki jih lahko prinese tovrstno sodelovanje. Seveda je odločitev odvisna
od različnih državnih, regionalnih in lokalnih interesnih skupin. Evropska Unija spodbuja
sodelovanje med državami na vseh ravneh, zavarovana območja pa so lahko orodje, ki to še
bolj spodbujajo, saj varstvo narave ni omejeno zgolj na delovanju “do meje”.
Upravljavcem je na voljo in v pomoč veliko smernic evropskih in svetovnih organizacij, ki
predstavljajo vodilo za uspešno sodelovanje preko meja in omogočajo izogib slabemu
upravljanju.
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V zadnjem času na tem področju poudarja tudi iniciativa Zeleni pas oziroma Zelena vez
Evrope, ki je ena od alternativnih okvirov za vzpostavljanje čezmejnega sodelovanja in
izvajanja skupnih dejavnosti preko državnih meja.

4.2 Zeleni pas Evrope
Zeleni pas Evrope (Green Belt) zajema različne vrste pokrajin v Evropi od Barentsovega do
Črnega morja, katerih obsežni deli so v izjemnega pomena, saj predstavljajo veliko območij v
naravnem stanju (npr. stari gozdovi ali vodni viri) ter območja z bogato biotsko
raznovrstnostjo.
Splošno Zeleni pas Evrope opredeljujejo kot območje, ki sledi meji nekdanje železne zavese.
Da to ni popolnoma res dokazuje Zeleni pas celotne Finsko-Ruske meje. Tudi nekatera druga
območja so zavarovana na drugačni stopnji, medsebojno čezmejno sodelovanje pa se je začelo
pod drugačnimi pogoji. Kljub tovrstnim razlikam so v večini primerih na območjih Zelenega
pasu organizacije in posamezniki začeli delovati in sodelovati v smeri vzdrževanja naravne in
kulturne dediščine in pri vzpostavljanju in izboljšanju čezmejnega sodelovanja. Zeleni pas je
ustvaril prednost pri ustanavljanju t.i. dvojnih parkov (twin parks), čezmejnih narodnih parkov
ali biosfernih rezervatov, kjer se poskuša harmonizirati upravljanje, izvesti skupne raziskovalne
projekte, razvijati infrastrukturo za trajnostni sonaravni turizem ter izboljšati odnose med
lokalnimi prebivalci. V nekaterih območjih so procesi potekali v tej smeri, drugje pa je ravno
že funkcionalno čezmejno sodelovanje pripomoglo k spodbuditvi in podpori Zelenega pasu.
Tako sta danes v Evropi najverjetneje čezmejno sodelovanje in nujnost le tega pri varstvu
narave najbolj močna in spodbujevalna na območju Zelenega pasu. Prvotni namen Zelenega
pasu je, da predstavlja hrbtenico ekološke mreže, vendar pa so se prvotnemu cilju hitro
pridružile še druge iniciative, ki so se lahko vključile v sistem Zelenega pasu.
Znotraj območja zelenega pasu se poskuša spodbujati tudi dolgoročno ekonomsko perspektivo
lokalnega prebivalstva. Glede na pomembnost ekosistemov in velike doživljajske vrednosti teh
območij Zeleni pas ponuja razvoj mehkega turizma, kar omogoča ponovno vzbuditev in razvoj
regionalne identitete in trdnejšega sodelovanja med ljudmi na vseh straneh meja. (IUCN,
2007b)
Primarni cilj iniciative Zeleni pas Evrope je prevzem glavne vloge za varstvo narave v Evropi s
poudarkom na pomembnosti združevanja in sodelovanja zavarovanih območij, hkrati pa je
direkten prispevek k političnim zavzemanjem evropskih držav pri zaustavitvi zmanjševanja
biotske raznovrstnosti do leta 2010: Zeleni pas lahko formira pomemben del Evropske
ekološke mreže in predstavlja sredstvo za izvajanje Direktive o habitatih (Natura 2000 v
zavarovanih območjih), Bernske konvencije ter Pan-evropske strategije biološke in krajinske
raznovrstnosti. Na Svetovnem kongresu parkov v Durbanu leta 2003 so udeleženci izglasovali,
da naj bo IUCN glavni koordinator izvedbe Zelenega pasu. Tako IUCN izvršuje delo preko
regionalne pisarne v Evropi. (IUCN, 2007a)
Območja zelenega pasu se raztezajo na treh regija v Evropi in sicer: Fenoonskandinavski
Zeleni pas (od vzhodnega dela Finskega zaliva do Norveško-Finsko-Ruskega dela Laponske);
Zeleni pas Centralna Evropa (Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Nemčija, Češka, Slovaška,
Avstrija, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Italija); Zeleni pas Jugovzhodna Evropa (Bosna in
Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Albanija, Grčija, Turčija).
Zeleni pas vključuje 24 držav ter skupno 8500 km državnih meja. (IUCN, 2007a)
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Vizija Zelenega pasu je torej določena: ustvariti hrbtenico ekološke mreže od Barentsovega
morja do Črnega morja, ki bo globalni simbol za čezmejno sodelovanje pri varstvu narave in
trajnostnemu razvoju. (IUCN, 2007a)
Slika 1: Zeleni pas Evrope

Vir: www.europeangreenbelt.org/005.database_gallery.gis.html (9.2.2008)

4.3 Certifikat čezmejnega sodelovanja:
Following nature´s design

Transboundary

Parks

-

V zadnjih dveh desetletjih se je razmahnilo sodelovanje zavarovanih območij (narodnih in
regijskih parkov, biosfernih območij, naravnih rezervatov...), ki so bila ustvarjena ob mejah ali
v njihovi bližini. Hkrati s tem se je povečalo tudi število delavnic, seminarjev, ekspertnih
skupin, konferenc, izdana je bila vrsta strokovnih publikacij ter je bilo izvedenih veliko
praktičnih dejavnosti, kot rezultat tega sodelovanja.
Pomembnost čezmejnega sodelovanja se je potrdila (Europarc, 2007c):
• v učinkovitem varstvu skupne narave in pokrajine;
• v doseganju trajnostnega regionalnega razvoja;
• pri promociji miru in razumevanja na mednarodni ravni.
Čezmejno sodelovanje ima tako pozitivne kot tudi negativne strani in prinaša določene izzive.
Za zagotovitev najboljših rešitev v praktičnem pogledu vsakdanjega sodelovanja med
evropskimi zavarovanimi območji ob mejah, so pri organizaciji Europarc razvili uporaben
sistem za analizo obstoječega sodelovanja mejnih zavarovanih območij ter za pregled
učinkovitosti čezmejnega partnerstva na vseh nivojih upravljanja. Orodje omogoča
upravljavcem vrednotenje preteklega sodelovanja in pomaga najti rešitve na področjih, kjer je
potrebno dodatno okrepiti praktično delo ne glede na vrsto zavarovanega območja ali tip
skupne pokrajine oziroma ekosistemov. (Europarc, 2007c)
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Standardi certifikata “Transboundary Parks -Following Nature's Design” so definirani kot
minimalni standardi in so v skladu z vsemi kategorijami zavarovanih območij po sistemu
IUCN. To pomeni, da so prilagodljivi tudi v primeru, da zavarovano območje kategorije II meji
na zavarovano območje kategorije V. Za zavarovana območja, ki standarde zadovoljujejo in
imajo v prihodnosti namen sodelovati s sosednjimi zavarovanimi območji je smiselno, da
poskušajo ta certifikat pridobiti. Prednosti tovrstne nagrade se kažejo v prepoznavnosti
kvalitete dela, izboljšanju uporabljenih metod dosedanjega upravljanja, večji prepoznavnosti
zavarovanih območij med naravovarstveniki in ostalim simpatizerji, motivaciji za povečano
nadaljnje projektno sodelovanje, lažja pridobitev sredstev za projekte ter povečanju
sodelovanja na področju turizma in povezovanju lokalnega prebivalstva. (Europarc, 2007c,
Tapaninen, 2007)
Osnovni standardi v sistemu čezmejnega sodelovanja pri organizaciji Europarc obsegajo devet
osnovnih kriterijev kvalitete sodelovanja ter pet področij dela na katerih zavarovana območja
sodelujejo. Skupaj predstavljajo serijo praktičnih in merljivih ukrepov, ki če so zadovoljeni,
predstavljajo dolgoročno kvalitetno sodelovanje med zavarovanimi območji.
S certifikatom Transboundary Parks – Following nature´s design, ki je bil prvič predstavljen in
sprejet s strani upravljavcev zavarovanih območij v Evropi in voditeljev pomembnejših
naravovarstvenih organizacij na 5. Svetovnem kongresu parkov v Durbanu leta 2003, so bili
oblikovani osnovni standardi čezmejnega sodelovanja, kot rezultat več kot petletne študije na
tem področju. Do sedaj so bili certificirani le trije primeri v Evropi: Narodna parka Krkonoše
in Karkonosze (Češka/Poljska), Narodna parka Neusiedler See-Seewinkel in Fertö-Hansag
(Avstrija/Madžarska) ter Narodna parka Oulanka in Paanajärvi (Finska/Rusija). Možnost, za
pridobitev certifikata pa ima še veliko drugih zavarovanih območij v Evropi, s posluhom za
skupen pristop k varstvu narave in trajnostni regionalni razvoj.
4.3.1

Osnovni standardi certifikata

V tem poglavju bodo za lažje razumevanje o načinih povezovanja in sodelovanja med
zavarovanimi območji predstavljeni kriteriji, ki jih morajo le-ta dosegati za pridobitev
certifikata. Podatki so povzeti iz priročnika Transboundary Parks-Following nature´s design,
Manual (Europarc, 2007b).
Za pridobitev certifikata morajo zavarovana območja zadovoljiti 10 od 14 kriterijev osnovnih
standardov.
Osnovni standardi so razdeljeni v štiri skupine kriterijev:
• Primarni kriteriji
• Sekundarni kriteriji
• Primarna področja dela
• Sekundarna področja dela
Vsi osnovni standardi predstavljajo serijo merljivih ukrepov. Primarni in sekundarni kriteriji so
osnovni pomembni kazalci kvalitetnega sodelovanja in ponujajo trdno osnovo na kateri se
lahko gradi nadaljnje sodelovanje. Primarni kriteriji obsegajo štiri kriterije, ki so bistvenega
pomena in izkazujejo osnovo sodelovanja, medtem ko sekundarni kriteriji pokrivajo aktivnosti,
ki podpirajo in poglabljajo nivo sodelovanja.
Primarno področje dela se navezuje na konkretne aktivnosti varstva narave medtem, ko
sekundarna področja dela pokrivajo ostale aktivnosti, ki so pomembne pri promociji,
raziskovanju in razvoju zavarovanih območij.
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Primarni kriteriji
1. VIZIJA
Zavarovana območja morajo imeti skupno vizijo oziroma skupno orientacijo sodelovanja,
katere načrtovanje je možno le z udeležbo vseh partnerjev. Vizija mora izkazovati, da je bil
dogovor o širših prednostih čezmejnega sodelovanja podprt s strani vseh partnerjev.
2. PODROČJA SKUPNEGA DELA
Vsa področja dela morajo biti določena skupaj, postavljena v okvirni plan dela ter morajo
upoštevati primarna in sekundarna področja dela predstavljena v nadaljnjem besedilu. Prav
tako morajo vključevati določitev kapacitete administrativnih delavcev in poučevanja
zaposlenih v partnerskih zavarovanih območjih. Področja dela se morajo nanašati na
nacionalne cilje varstva v zavarovanem območju in na delovni ali upravljavski načrt.
3. URADNI SPORAZUM
Podpisan mora biti uradni sporazum med upravljavskimi telesi zavarovanih območij. Kjer je
primerno se lahko uporabijo tudi večstranski ali dvostranski sporazumi in konvencije, ki
podpirajo oziroma zagotavljajo okvir za čezmejno sodelovanje.
4. OSEBJE
Zaposleni, ki se ukvarjajo s področjem čezmejnega sodelovanja se morajo redno sestajati in
načrtovati upravljanje projektov, ocenjevati napredek ter izmenjavati znanje in izkušnje.
Zaposleni naj bi se periodično udeleževali skupnih terenov in aktivnosti v partnerskih
območjih. Priporočljivo je ustanoviti vodilno komisijo oziroma delovno skupino za področje
čezmejnega sodelovanja.
Vsi primarni kriteriji morajo biti doseženi.
Sekundarni kriteriji
1. PRAVILA SODELOVANJA
Določena morajo biti pravila sodelovanja, ki omogočajo dolgotrajno izmenjavo informacij,
vodenja, dokumentov vseh skupnih sestankov, odločitev in urejanja spornih točk. Pravila
morajo biti določena na podlagi skupnega upoštevanja različnih delovnih metod partnerjev,
časovnega načrta, jezika, administrativne strukture in odločitev vsakega izmed partnerjev.
2. IZMENJAVANJE PODATKOV
Nujno je izmenjavanje podatkov partnerjev o naravnih, kulturnih in zgodovinskih vrednotah
v zavarovanih območjih.
3. SPORAZUMEVALNI JEZIK
Sporazumevanje naj poteka v tujem jeziku oziroma v jeziku, ki ga razume večina
sodelavcev vseh zavarovanih območij, ter dogovor o prevajanju na glavnih področjih
čezmejnega sodelovanja.
4. EKOLOŠKI MONITORING
Partnerji morajo začeti sistematično povezavo virov za ekološki monitoring skupnega
ekosistema.
5. OSNOVE FINANCIRANJA
Plan financiranja čezmejnih projektov in poraba denarja morata biti skrbno pripravljena in v
skladu z dogovorom vseh strani. Poraba denarja iz skladov mednarodnih programov, npr.
Evropske Unije, mora biti vsestransko podprt.
Od vseh sekundarnih kriterijev morajo biti doseženi trije.
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Primarno področje dela
1. VARSTVO NARAVE
Skupne aktivnosti morajo biti v skladu s smernicami in priporočili za upravljanje kategorij
zavarovanih območij v Evropi po sistemu IUCN. Sodelovanje pri terenskem delu in varstvu
mora biti vzpostavljeno preko konkretnih aktivnosti in projektov, npr. skupni projekti za
ohranjanje biotske raznovrstnosti oz. zaščite vrst, obnavljanje habitatov ali ustanovitev
čezmejnega sistema upravljanja povezanih habitatov.
Sekundarna področja dela
1. IZOBRAŽEVANJE IN SPORAZUMEVANJE
Čezmejno sodelovanje mora udejanjati izobraževalne in komunikacijske zahteve s skupnimi
aktivnostmi, ki zagotavljajo informiranje in zvišujejo zavest ljudi o pomenu čezmejnih
zavarovanih območij kot celote. Vse strani morajo zagotoviti skupne publikacije, dvojezični
ali večjezični promocijski material in strokovne publikacije, organizacijo vodenih izletov za
različne končne skupine na vseh območjih, dvojezične dogodke za učence in šole ter
sodelovanje z mediji. To področje dela vključuje tudi možnost vzpostavitve skupnega
sistema nadzorstva.
2. REKREACIJA IN SONARAVNI TURIZEM
Omogočene morajo biti možnosti za kakovostno doživetje narave ter rekreacijo. To
vključuje npr. koordiniran sistem upravljanja z obiskom, zgradbe in poti za obiskovalce,
čezmejni javni transport in podobno. To področje dela vključuje tudi izgradnja čezmejnih
iniciativ za sonaravni turizem – npr. podpora zavarovanih območij za trženje lokalnih
ekološko pridelanih produktov ali prispevek turizma k regionalnemu razvoju.
3. RAZISKOVALNO DELO IN MONITORING
Partnerji morajo načrtovati in izvajati skupne raziskave in programe monitoringa.
4. MEDSEBOJNO RAZUMAVANJE IN PROMOCIJA MIRU
Partnerji morajo spodbujati in podpirati skupne aktivnosti, ki promovirajo kulturno
razumevanje in prispevati h kulturnim izkušnjam, ki gradijo komunikacijo in zaupanje med
sosednjimi skupnostmi in narodi.
Od vseh morata biti dosežena dva kriterija.
Poleg doseganja vseh določenih kriterijev pa je se posebej pomembno, da se v čezmejno
sodelovanje vključi lokalne skupnosti ter izvaja nacionalna suverenost in spoštovanje sociokulturnih razlik vseh organov sodelovanja. Vpletenost lokalnih skupnosti v načrtovanje in
upravljanje zavarovanih območij je pomembno in močno priporočljivo.
Shema1 prikazuje celoten potek, ki v prvi vrsti zahteva sporazum med obema zavarovanima
območjema, kar morata urediti sami ter v tej fazi sami oceniti medsebojno sodelovanje.
Zainteresiranost za pridobitev certifikata je lahko iniciativa države, organizacije Europarc, ki
zavarovana območja povabi k sodelovanju, ali upravljavcev parka, ki želijo s skupnimi
strategijami zagotoviti trajnostni sonaravni razvoj zavarovanih območij na podlagi
obojestranskih izkušenj.

23

Shema 1: Potek procesa pridobitve certifikata

1. Zainteresirano zavarovano

2. obrazec”Manual” poslan

3. Izpolnjeno obrazec

Območje ali povabljeno

prijavljenim območjem

poslan Europarcu + plačilo

6. Europarc pošlje celoten

5. Izpolnjen obrazec

4. Europarc pošlje celoten

obrazec ocenjevalcem

predložen za vrednotenje

obrazec prijavljenim
(2. del obrazca “Manual”)

7. Vrednotenje vseh

8. Doseženi standardi

kriterijev certifikata

Da

9. b Odgovor prijavljenim v

Ne

obliki poročila

9. a 3-4 dnevno priporočeno vrednotenje na
terenu, končno plačilo in organizacija obiska

10. Doseženi standardi

14. 5- letni monitoring

11. a Kopija poročila

Da

poslana prijavljenim
13. Nagrajevanje

12. Obvestilo o rezultatu

11. Sestavljanje poročila vrednotenja
in določilo primernega certifikata

Vir: Europarc, 2007b; priredila: Saša Dolinšek, 2007
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4.3.2

Pomen certifikata čezmejnega sodelovanja

V zavarovanih območjih vladajo različne interesne skupine, ki so med seboj velikokrat v
konfliktu. Za dobro upravljanje in razvoj teh območij je potrebno uspešno usklajevanje
interesov vseh skupin. Zavarovana območja po svetu se v določenih pogledih srečujejo z
enakimi težavami, vprašanji in razvojnimi dilemami. Velikokrat medsebojno sodelovanje
prinese uspešne rešitve, hkrati pa se upravljavci zavarovanih območij lahko veliko naučijo iz
razvoja drugih območij, predvsem to velja za zavarovana območja, ki obsegajo enake
ekosisteme, kot npr. v Alpah. Dileme, ki se pojavljajo med upravljavci zavarovanih območij,
se lahko rešijo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev in strokovnjakov. Seveda, le-ti ne poznajo
vseh okoliščin razvoja drugih zavarovanih območij, še vedno pa lahko v določeni meri
pripomorejo k razvojnim smernicam s predstavitvijo uspešnih primerov v drugih podobnih
zavarovanih območjih.
Med zavarovanimi območji je veliko primerov, kjer so vložena sredstva in tuja pomoč
omogočili zavarovanje. Strokovnjaki z različnih področij so v ta zavarovana območja vložili
znanje in pomagali k realizaciji zavarovanja naravnih in kulturnih vrednot. Vendar pa se je
zgodilo tudi, da je bolj kot ne zavarovanje ostalo na papirju, območje pa prepuščeno
neprimernemu upravljanju in razvoju. V takih primerih so bila sredstva in znanje neprimerno
uporabljena. Torej je potrebno za uspešno varstvo tudi vzdrževanje zavarovanega.
Certifikati, kot je v našem primeru Transboundary Parks-Following nature’s design, pa takega
razvoja ne dopuščajo. Pozitivna stran pridobitve tovrstne nagrade je, da dejansko prisili
upravljavce, da sledijo načrtom in poskušajo s “papirja prenesti v naravo” in s tem zagotoviti
uspešnejši razvoj zavarovanega območja. Ocenjevalci organizacij, ki omogočajo pridobitev
certifikatov, so zadolženi tudi za sprotno vrednotenje dela in so primerno sredstvo za vodenje
in usmerjanje upravljavcev in spodbujanje sledenja viziji, ki je pomemben del pridobitve
certifikata. Certifikat Transboundary Parks-Following nature’s design spodbuja zavarovana
območja, da ustvarijo skupno vizijo in delujejo “na dolgi rok”. Seveda zavarovana območja
med seboj sodelujejo tudi brez pridobitve certifikata vendar se lahko zgodi, da posamezni
sprotni projekti niso skrbno premišljeni in ne sovpadajo popolnoma z razvojnimi načrti. V
primeru skupne vizije pa so začrtani jasni cilji, pripomore pa tudi k lažjemu odločanju o
posegih v naravo in pri projektih.
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5 ČEZMEJNO SODELOVANJE
VARSTVA NARAVE

SLOVENIJE

NA

PODROČJU

5.1 Sodelovanje Slovenije z Italijo
Sodelovanje sosednjih držav na različnih področjih ima izjemno velik pomen, z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo pa se je njeno tovrstno sodelovanje še bolj okrepilo. Veliko
projektov sodelovanja sosednjih držav je bilo izvedenih v okviru čezmejnih programov, ki so
sofinancirani iz skladov Evropske Unije. Evropske države so majhne, obmejni prostor pa je
največkrat označuje slabša razvitost. Prav zato Evropska Unija in številne evropske
organizacije spodbujajo skupne programe razvoja v obmejnih območjih. Meje v številnih
primerih delijo države na pomembnih naravovarstvenih območjih, kar pomeni, da države lahko
skupaj pristopijo in delujejo v smeri trajnostnega razvoja teh območij.
Sodelovanje v čezmejnih programih je omogočilo in prispevalo k medsebojnemu povezovanju
in spoznavanju ter zaupanju institucij in ljudi, ki živijo in delajo ob slovensko-italijanski meji.
Vzpostavila so se številna partnerstva na lokalno-regionalni ravni z namenom reševati
probleme s skupnimi projekti za razvoj in ohranitev dragocenega obmejnega prostora. Program
pobude skupnosti Interreg IIIA Slovenija-Italija je naslednik programa Phare-CBC (Cross
Border Cooperation), v katerem Slovenija deluje kot država partnerica. Obe partnerski državi
sta za ta program podpisali Sporazum o sodelovanju. Sodelujoči partnerji so se že v začetku
programskega obdobja dogovorili za skupno razvojno strategijo slovensko-italijanskega
obmejnega prostora, katerega so potrdili v Skupnem programskem dokumentu Interreg IIIA /
Phare CBC Slovenija-Italija 2000-2006. (Agencija Republike Slovenije…, 2008)
Območje ob slovensko-italijanski meji je izredno raznoliko. Zaznamuje ga bogastvo naravnih
virov, pestra kulturna dediščina, raznolikost etničnih skupin in različnih zgodovinskih izkušenj.
V okviru programa Interreg so na enem izmed prioritetnih področij - Trajnostni razvoj
čezmejnega območja in znotraj tega področje Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora
navedene naslednje aktivnosti (Agencija Republike Slovenije…, 2008):
• varovanje in trajnostni razvoj okolja (Natura 2000);
• izvajanje projektov na področju prostorskega načrtovanja in varovanja okolja;
• ustvarjanju multimedijskih informativnih mrež za spremljanje stanja okolja;
• informacijsko gradivo, študije in analize na okoljskem področju.
5.1.1

Zeleni pas

Območja, ki so v Sloveniji del zelenega pasu oziroma evropske zelene vezi, so ob naših mejah
z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Ob teh mejah so vanj vključena že nekatera zavarovana
območja: Triglavski narodni park, Dovžanova soteska, KP Logarska dolina, Golte, KP Topla,
KP Goriško, KP Drava, KP Negova, KP Jarenina in nastajajoča zavarovana območja kot RP
Karavanke, Zgornja Drava, Pohorje in RP Mura. Potencialna območja so seveda tudi tista ki
spadajo v Naturo 2000 in niso znotraj omenjenih zavarovanih območij in segajo čez meje ter
vsa prehodna območja med njimi. (Dešnik, 2005)
Meja med Slovenijo in Italijo je dolga okoli 200 kilometrov in je biogeografsko zelo raznolika:
od alpskih vrhov do rodovitnih nižin, od kamnitega krasa do obalnih klifov. Meja preči stičišče
jugovzhodnih Alp, Dinarskega gorstva in flišne Istre in se konča v Jadranskem morju. Nikoli ni
bila resnično zaprta v smislu sodelovanja med občinami z enakim kulturnim ozadjem,
trgovanjem in mešanim narodnostma na obeh straneh meje. Na posameznih mestih je teren
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težko dostopen ali slabo poseljen, tako da so bile tam migracije omejene. Ta območja veljajo
za ena najbolj obvarovanih v Severno-Jadranski regiji. (IUCN, 2007b)
Kljub mnogim projektom na različnih področjih varstva narave, trajnostnega razvoja in turizma
te regije, je bilo le malo koordinacije oziroma sodelovanja med njimi ali preko meje. Eden od
nedavnih projektov je bil Life projekt o varstvu ogroženih habitatov in vrst na območju
Kraškega roba, ki je obsegalo območje od Italije do Hrvaške meje. Plani za prihodnost se
nanašajo na ustanovitev morskih in obalnih zavarovanih območij, v notranjosti pa so načrti
povezati predmestje Trsta in Kopra z rekreacijskimi in športnimi aktivnostmi. (IUCN, 2007b)
Alpsko območje na obeh straneh meje predstavlja nedotaknjeno, neposeljeno in izjemno
dragoceno območje, kjer se čezmejne aktivnosti še niso izoblikovale. Območje zahodnih
Julijskih Alp, razdeljeno med Slovenijo in Italijo, se smatra kot eno najmanj dotaknjenih in
motenih območij v Alpah nasploh. (IUCN, 2007b)
Povečano sodelovanje med Triglavskim narodnim parkom in Naravnim parkom Julijsko
predgorje (Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie) lahko omogoči večje sodelovanje
Slovenije in Italije pri varstvu narave v alpskem prostoru in pripomore k podpori iniciative
Zeleni pas, torej ohranjanja biotske raznovrstnosti, skupnega upravljanja pomembnih
ekosistemov, spodbujanja raziskav in promocijo rekreacije ter turizma v alpskem prostoru ob
meji med Slovenijo in Italijo. Veliko možnost tovrstnega sodelovanja spodbuja tudi evropski
program Interreg III A in drugi evropski programi (npr. Life), v okviru katerih lahko
zavarovani območji pridobita sredstva za skupne projekte varstva narave.
Slika 2: Zeleni pas Slovenija - Italija

Legenda:
zavarovano območje
zeleni pas
raziskovalno območje (pas 25 km)

Vir: europeangreenbelt.org/005.database_gallery.gis.html (9.2.2008)
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5.2 Sodelovanje Slovenije in Italije na območju Julijskih Alp
Slovenski alpski prostor
Slovenski alpski prostor obsega južni del vzhodnih Alp, kateri predstavlja del občutljivega in
ranljivega ekosistema 1200 km dolgega in 200 km širokega gorskega loka, ki se razteza med
Ligursko obalo in Panonsko nižino. Slovenske Alpe sestavlja niz gorstev – Julijske Alpe,
Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke in Pohorje in zavzemajo 20,6% slovenskega ozemlja.
Pravo alpsko visokogorje obsega 11% površja države, saj je Pohorje po višinah sredogorje, vsa
območja skupaj pa predstavljajo ozemlje z izjemno pomembno naravno in kulturno dediščino.
(Lobnik, 2003)
Na severu in zahodu se alpski svet nadaljuje v Avstrijo in Italijo, kar vse tri države dodatno
spodbuja v smislu sodelovanja pri varstvu tega pomembnega ekosistema. Poleg varstva narave
pa Slovenijo s sosedi na tem območju povezuje tudi obrobje slovenskega etničnega ozemlja ter
gospodarsko sodelovanje.
Julijske Alpe
Julijske Alpe spadajo v skupino Južnih Apneniških Alp in se razprostirajo v severozahodni
Sloveniji in severovzhodni Italiji. V Sloveniji predstavljajo najobsežnejšo gorsko skupino in
zavzemajo približno 8 % slovenskega ozemlja. Delijo se na Zahodne Julijske Alpe - od
Kanalske doline do Predela, ter Vzhodne Julijske Alpe. Na slovenski strani Zahodnim
pripadata pogorji Kanina (Visoki Kanin) ter Jerebice. Gorske skupine od Predela do sedla
Luknja nekateri imenujejo tudi Osrednje Julijske Alpe. Od Vrat, Luknje in Zgornje soške
doline na jugovzhodu so prave vzhodne Julijske Alpe, ki segajo do Savske ravni pri Bledu in
obsegajo še Jelovico in Spodnje bohinjske gore tja do Tolminskih Julijskih Alp. (Kunaver,
1998)
Večina Julijskih Alp je vključena v Triglavski narodni park. Leta 2003 so bile celotne Julijske
Alpe vključene v Unesco Biosferni rezervat.
Za ohranitev pomembnega alpskega ekosistema, so države alpskega loka podpisale določene
protokole in se vključile v mreže in organizacije, preko katerih tudi poteka sodelovanje
zavarovanih območij v Alpah. Kot glavna konvencija v tem prostoru je Alpska konvencija, za
povezovanje in sodelovanje med zavarovanimi alpskimi območji pa ima velik pomen tudi
Mreža zavarovanih območij - Alparc.
Alpska konvencija
Alpska konvencija (v nadaljevanju konvencija) je sporazum o varstvu Alp, ki je začela veljati
leta 1991 in jo je podpisalo osem držav alpskega loka: Nemčija, Avstrija, Kneževina Monako,
Italija, Švica, Francija, Lihtenštajn in Slovenija. Osnovni namen konvencije je ohranjanje
naravnega alpskega ekosistema in promocija trajnostnega razvoja alpskega prostora ter zaščita
gospodarskih in kulturnih interesov prebivalcev tega prostora. Konvencija se uresničuje preko
dvanajst protokolov. (Alpska konvencija, 2008a)
Državni zbor Republike Slovenije je alpsko konvencijo ratificiral leta 1995, leta 1997 pa je bila
ustanovljena koordinacijska skupina za izvajanje konvencije. Med najbolj odmevnimi akcijami
Slovenije v okviru konvencije so (Naprudnik, 2003):
• sodelovanje v “Mreži zavarovanih območij v Alpah” (Alparc), ki je v domeni
Triglavskega narodnega parka;
• izvedba mednarodnega seminarja “Razvoj in planiranje prostora v Alpah”;
• izvedba raziskave “Čezmejno sodelovanje občin” na področju urejanja prostora
• sodelovanje v “Omrežju občin”.
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Triglavski narodni park je kot zavarovano območje v Alpah deležno izvajanja vseh sprejetih
protokolov. Izvedbeni protokol Varstvo narave in urejanje krajine je najbolj preudarno in
natančno zasnovan, obveznosti podpisnic za izvajanje ciljev tega protokola pa poudarjajo
sodelovanje na mednarodni ravni pri upravljanju in nadzorovanju zavarovanih območij,
zbiranju podatkov, sodelovanju pri medsebojni povezanosti ekosistemov, pri znanstvenem
raziskovanju, varovanju divjih rastlinskih in živalskih vrst ter pri vrsto drugih dejavnostih.
(Alpska konvencija, 2008b). Konvencija je kot mednarodna pogodba sredstvo mednarodnega
prava, kar pomeni da morajo države podpisnice skrbeti za uresničevanje sprejetih obveznosti
(Naprudnik, 2003, Alpska konvencija 2007b).
Kot že omenjeno Slovenija sodeluje v Mreži zavarovanih območij v Alpah (Alparc), ki je ena
najbolj pomembnih oblik izvajanja alpske konvencije. Za Slovenijo sta med cilji in ukrepi
protokola Varstvo narave in urejanje krajine najbolj pomembna dva in sicer prvi, da omogočajo
izvajanje alpske konvencije v prvi vrsti že obstoječa zavarovana območja ter drugi, da je nujno
čezmejno sodelovanje sosednjih zavarovanih območij (Bizjak, 2003). Protokol navaja ukrepe
za temeljno varstvo, za zavarovana območja ter za povezanost določenih zavarovanih območij.
Leta 2000 je Triglavski narodni park v okviru priprav na evropski program Interreg IIIB (Alpe)
začel sodelovanje z regijskim parkom Julijske predgorje s sedežem v Reziji in sicer s
projektom urejanja čezmejne mreže parkovnih učnih poti in informacijskih postaj. (Bizjak,
2003)
Mreža zavarovanih območij - Alparc
Mreža zavarovanih območij v Alpah je orodje Alpske konvencije. Vanjo so vključena
zavarovana območja različnih kategorij (njihova površina mora obsegati več kot 100 hektarov),
ki imajo svojo upravo. Organizacija je zadolžena za organiziranje številnih izmenjav, srečanj,
konferenc in drugih dejavnosti, ki povezujejo zaposlene v alpskih parkih, naravnih in
biosfernih rezervatih, ter v drugih oblikah zavarovanih območij. V mreži pa ne sodelujejo le
zaposleni v zavarovanih območjih ampak tudi različne okoljske organizacije, lokalni
podjetniki, prebivalci in strokovnjaki. (Alparc, 2008)
Cilj Mreže zavarovanih območij v Alpah je čim večje izmenjavanje izkušenj, znanj ter
informacij o načinu upravljanja zavarovanih območij. Področja dela se nanašajo na varstvo in
upravljanje območij, njihovih naravnih virov, živalskih in rastlinskih vrst ter prebivalcev, na
razvoj turizma in ohranjanje dediščine, na podpiranje gorskega kmetijstva in gozdarstva, ter na
informiranje, ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva. Zavzema se tudi za
oblikovanje skupnih komunikacijskih orodij ter različnih oblik sodelovanja med zavarovanimi
območji v Alpah. (Alparc, 2008)
12. člen pogodbe Alpske mreže navaja “podpisnice pogodbe se enakovredno zavzemajo za
oblikovanje državnega in čezmejnega omrežja, ki bo vključevalo obstoječa zavarovana
območja, biotope in druge oblike zavarovanja. Zavzemajo se tudi za uskladitev ciljev in
ukrepov v čezmejnih zavarovanih območjih”. (Alparc, 2008)
Organizacija v katero sta vključena tako Triglavski narodni park kot Naravni park Julijsko
predgorje tako spodbuja čezmejno sodelovanje pri vseh zgoraj navedenih ciljih mreže.
Upravljavci zavarovanih območij v alpskem prostoru lažje koordinirajo svoj razvoj, če stalno
pridobivajo informacije, predloge in izkušnje ostalih območij, hkrati pa lahko k veliko
razvojnim problemom pristopijo skupaj in omogočijo uspešen razvoj še kako pomembnih
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območij v Alpah. Potrebno je vse večje sodelovanje in hkrati povečano sodelovanje
zavarovanih območij ob mejah, saj s skupnimi pristopi omogočajo nemoten razvoj redkih in
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter ohranjanje njihovega življenjskega prostora.

5.3 Sodelovanje Triglavskega narodnega parka in Naravnega regijskega
parka Julijsko predgorje
5.3.1

Ustanovitev parkov

Triglavski narodni park
Triglavski narodni park je kot edini slovenski narodni park in največje zavarovano območje v
Sloveniji deležen posebne obravnave. S simbolom in najvišjim vrhom Slovenije Triglavom
ima tako v naravovarstvenem kot simbolnem smislu pomembno vlogo. Da pa je dobil svojo
današnjo podobo in vrednost je bila potrebna prisotnost številnih domoljubov,
naravovarstvenikov in drugih akterjev, ki so se zavzemali za zavarovanje tega še kako
pomembnega dela Slovenije.
Kot prvi med njimi je bil to zagotovo Albin Belar, ki je že leta 1906 takratni dunajski oblasti
predlagal zavarovanje tega območja Julijskih Alp in ustanovitev parka. Do uresničitve
Belarjevega predloga za ustanovitev Naravovarstvenega parka nad Komarčo ni prišlo in tako
je bila priložnost ustanoviti prvi narodni park v Evropi zamujena. Medtem, ko je bil v Evropi
prvi narodni park ustanovljen leta 1909 na Švedskem, v Alpah pa Švicarski narodni park leta
1917, je morala južna in srednja Evropa nanj počakati na čas po 1. svetovni vojni. Posebno
mesto v tem času je imela ustanovitev Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri
Muzejskem društvu za Kranjsko leta 1919. Člani Odseka so leta 1920 Pokrajinski vladi
predložili znamenito Spomenico, za ustanovitev varstvenih parkov po zgledu ostalih držav, ki
je bila izjemen dokument varstva narave, Odsek pa je bil tudi prva znana organizacija za
varstvo narave na našem ozemlju. Spomenica je bila leta 1922 podlaga za zavarovanje kraških
jam, razširitev seznamov zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter za ustanovitev Alpskega
varstvenega parka v dolini Triglavskih jezer leta 1924, kar se šteje za začetek Triglavskega
narodnega parka. Pogodba za varstveni park je veljala 20 let. Po izteku tega obdobja pravno še
vedno ni bil ustanovljen narodni park. To se je zgodilo šele leta 1961, ko je stopil v veljavo
odlok o razglasitvi Doline sedmerih Triglavskih jezer za narodni park. Današnji obseg 83.807
ha, kar predstavlja 4% slovenskega ozemlja ter skoraj tretjino vseh zavarovanih območij
Slovenije, je Triglavski narodni park dobil šele leta 1981. (Dobravec, 2004)
Triglavski narodni park je razdeljen na dve območji, osrednje s strožjim varstvom in robno z
dopustnostjo sonaravne dejavnosti človeka. Strokovnjaki IUCN so ocenili Triglavski narodni
park kot zavarovano območje vseevropskega pomena, zaradi vloge najdragocenejšega dela
celotnega alpskega loka. Posebno se lahko park pohvali z izjemno bogatim rastlinstvom, kar je
posledica stika različnih florističnih območij v Julijskih Alpah, kjer je precej endemitov,
terciarnih reliktov ter ilirskih rastlin (zahodnobalkanska flora). Hkrati so Julijske Alpe
pomembno življenjsko območje nekaterih velikih alpskih sesalcev. Pri Triglavskem narodnem
parku je tako kot pri drugih v Evropi potrebno upoštevati celovitost okolja, saj gre za geološke,
geomorfološke, podzemne, hidrološke in biotske znamenitosti ter podnebje kar vse skupaj
označuje njegovo pomembno naravo. (Lah, 2003)
Triglavski narodni park je zavarovano na podlagi zakona o Triglavskem narodnem parku iz
leta 1981 (v pripravi je novi zakon) zakona o varstvu okolja, zakona o ohranjanju narave, ter
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drugi zakonih kot so zakon o vodah, kmetijsko-gozdarski idr., ter seveda evropskih in
svetovnih konvencij, med njimi je pomembna Alpska konvencija. Ena pomembnejših
usmeritev izhaja iz Seviljske strategije za Biosferne rezervate, saj so bile Julijske Alpe leta
2003 razglašene za Biosferni rezervat. Leta 2004 pa je Triglavski narodni park pridobil tudi
Diplomo sveta Evrope, kar upravljavcem narekuje številne obveznosti. Triglavski narodni park
kot upravljavska kategorija po IUCN spada v kategoriji II in V, kar ga deloma uvršča med
narodne parke, vendar bi za popolno kategorijo II moralo osrednje območje obsegati 75
odstotkov celotne površine, kar pa zaenkrat ni mogoče (Šolar, 2007). Pri upravljanju vseh con
v parku, upravljavci parka sledijo ciljem in smernicam IUCN. Za osrednje območje so primarni
cilji upravljanje na področju varstva narave, raziskovanja izobraževanja in usposabljanja ter
upravljanja z obiskom. Osrednji del parka mora predstavljati razvoj nedotaknjenega ekosistema
in odsotnost človeških posegov in izkoriščanja naravnih virov. V robnem delu pa je poudarek v
upravljanju s kulturno krajino in promocijo tradicionalnih dejavnosti za ohranitev tipične
identitete in zagotovitve sonaravnega ravnanja z naravnimi viri.
Slika 3: Območje Triglavskega narodnega parka

Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (8.4.2008)

Naravni regijski park Julijsko predgorje
Naravni regijski park Julijsko predgorje (Parco naturale regionalle delle Prealpi Guilie) obsega
del alpskega in julijskega predalpskega sveta. Alpam pripada italijansko pobočje Kanina,
predalpam pa veriga Muzcev. Dolgi vzporedni grebeni v smeri vzhod-zahod se postopoma
spuščajo proti furlanski ravnini. Vode s tega območja se stekajo v reko Tilment, majhen del v
okolici Učje pa pripada porečju Soče. (Quaglia, 2005)
Park je bil ustanovljen leta 1996 na podlagi deželnega zakona št. 42, nadzorstvo pa je v domeni
Dežele. Razprostira se v občinah Rezija (kjer je tudi sedež parka), Na Bili, Kluže, Bardo, Pušja
vas in Muzci, celotno ozemlje parka pa obsega 10.000 ha. Območje je bilo zavarovano na
podlagi geoloških, bioloških, krajinskih in kulturno-zgodovinskih značilnosti, ki jih dodatno
zaznamujejo edinstvene lokalne značilnosti. Družbena posebnost tega območja so lokalne
skupnosti, ki so pripomogle k oblikovanju značilne krajine – sooblikovali so poseben svet, ki je
vse do danes ohranil prvinsko podobo. Planine z značilnimi hlevi, planšarije, poti, brvi,
travniki in pašniki so priče vsakdanjega sožitja z naravo. (Quaglia, 2005, Parco Naturale….,
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2008) Park spada v II in V kategorijo po IUCN, ena od glavnih slabosti pa je, da še nima
izdelanega načrta upravljanja.
Zavarovano območje upravlja zavod Ente Parco z namenom, da ohrani, zaščiti in izboljša
naravno okolje ter njegove vire v podporo in za spodbujanje trajnostnega družbenega,
gospodarskega in kulturnega razvoja. Naloga zavoda je upravljanje, aktivna in pasivna zaščita
biotske pestrosti, kulture in krajine, pospeševanje okolju prijaznega turizma, izvedba struktur
in infrastruktur ter njihovo vzdrževanje, založništvo, raziskovalna dejavnost, okoljsko
izobraževanje, podpora lokalnim dejavnostim ter vse ostale dejavnosti, ki so povezane z zaščito
tega pomembnega dela alpskega in predalpskega sveta. (Quaglia, 2005, Parco Naturale….,
2008)
Slika 4: Območje Naravnega regijskega parka Julijsko predgorje

Vir: uprava Naravnega regijskega parka Julijsko predgorje, 2008

5.3.2

Zgodovina sodelovanja

Triglavski narodni park, je kot edini slovenski narodni park pomembno zavarovano območje v
slovenskem alpskem svetu, hkrati pa pomembno območje uspešnega varstva narave v alpskem
prostoru nasploh, o čemer priča tudi nedavno pridobljena Diploma Sveta Evrope za uspešno
upravljanje parka. Država in upravljavci parka se morajo čutiti odgovorne, da se območje
Julijskih Alp razvija v smeri trajnostnega razvoja. Območje Julijskih Alp pa sega tudi preko
državne meje na italijansko stran, zato je čezmejno sodelovanje z zavarovanimi območji v
Italiji še toliko bolj pomembno.
Triglavski narodni park in Naravni regijski park Julijsko predgorje sodelujeta že od leta 1996,
ko je bil slednji ustanovljen. Medsebojno sodelovanje ne temelji na kakršnihkoli sporazumih
med državama na področju varstva narave oziroma regionalnih sporazumih. Sodelovanje med
parkoma se je začelo kot prijateljski odnos uprave Triglavskega narodnega parka in partnerja v
Italiji, vse bolj pa sodelovanje temelji na strokovnih podlagah za skupne rešitve in upravljanje
obeh parkov, katerih meje se sicer ne dotikajo, dotika pa se meja Biosfernega rezervata Julijske
Alpe. Sodelovanje parkov na področju varstva narave se je okrepilo z določitvijo območij
Natura 2000, saj v obeh parkih najdemo enake rastlinske in živalske vrste, hkrati pa so celotne
Julijske Alpe enotno območje, kjer meja ne bi smela vplivati na njihov razvoj. Sedanje
medparkovno sodelovanje pri varstvu narave pa se seveda lahko razširi na več področij, ki so
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pomembna za razvoj parka ter na širše območje regij, kar lahko pripomore na povečanje
sodelovanja Slovencev na obeh straneh meje.
Medsebojno sodelovanje parkov pa v splošnem poteka na podlagi programa Interreg IIIA, torej
edinega meddržavnega sporazumnega dokumenta med Slovenijo in Italijo.
Iz poročila o čezmejnih projektih v okviru programa Interreg IIIA za obdobje 2000-2006, je
bilo v alpskem svetu na področju varstva narave izvedenih le malo programov. Nekateri bolj
odmevnejši se še vedno izvajajo.
Palpis
Projekt Palpis (čezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na naravovarstveno
pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah) je projekt v okviru Programa pobude Skupnosti
Interreg IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 v katerem sodelujeta Triglavski narodni park in
Naravni park Julijsko predgorje in občine na projektnem območju na obeh straneh meje.
Namen projekta je izdelava načrta upravljanja za čezmejna naravovarstveno pomembna
območja, ki obsega Naravni park Julijsko predgorje, pSPA Severnega predgorja Julijskih Alp
in območje Natura 2000 znotraj biosfernega območja UNESCO MaB Julijske Alpe, ki ležijo v
občinah Bovec in Kobarid (Letno poročilo 2004-2005, str.19) Cilji projekta so harmonizacija
principov upravljanja ter informacijskega sistema in metod, okoljsko izobraževanje in
znanstveno raziskovanje.
V okviru programa pobude skupnosti Interreg III vendar med Slovenijo in Avstrijo se še vedno
izvaja tudi projekt Era-Eco Regio Alpe-Adria, ki pa vključuje tri parke – Triglavski narodni
park, Narodni park Nockberge in Naravni park Julijsko predgorje.
Era-Eko Regija Alpe Adria
Osnovni namen programa je vzpostavitev trajnega sodelovanja med Triglavskim narodnim
parkom in Narodnim parkom Nockberge iz Avstrije. Znotraj tega programa pa so bile
oblikovane tudi osnove za razvoj skupne iniciative treh parkov (TNP, NP Nockberge in NP
Julijsko predgorje) z delovnim naslovom Giro dei parchi. (Letno poročilo 2004-2005, str. 20)
S projektom se želi spodbuditi lokalno prebivalstvo in javnost nasploh k razmišljanju o
pomenu zavarovanih območij ter tudi izkoriščanju prednosti, ki jih ta prinašajo. Projekt
podpira pospešeno izoblikovanje skupne strategije razvoja turizma in promocija razvoja
podeželja. V ta namen so bile izdane različne oblike promocijskega gradiva, ki bodo
pripomogli k razumevanju pomembnosti naravnih vrednot za kakovost življenja na območjih
parkov. Kmetijstvo in turizem sta nedvomno povezana z naravo in hkrati paradna konja v vseh
razvojnih strategijah v alpskem prostoru. Na srečanju ERA 2005 je bila izpostavljena tudi
zamisel, da bi UNESCO razglasil zavarovana območja v Alpah za svetovno dediščino, kar bi
okrepilo zavarovana območja sama in njihove povezave. Program prav tako spodbuja
izobraževanje mladine, kar je pomemben del osveščanje o varstvu narave in sonaravnih
dejavnostih znotraj zavarovanih območij. (Koren, 2005) V okviru projekta se načrtuje veliko
dejavnosti, ki bodo pripomogle k večjemu osveščanju prebivalcev o ohranjanju in varstvu
naravnih vrednot v parkih ter projekti zbiranja podatkov in oblikovanja baz podatkov za lažje
spremljanje in pregled vseh naravnih in kulturnih vrednot v parkih.
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Alpencom
V okviru programa Interreg IIIB Alpski prostor je bil jeseni 2004 potrjen projekt Alpencom.
Glavna cilja tega projekta sta povezati upravljavce zavarovanih območij v skupnem
načrtovanju in sodelovanju pri upravljanju ter razvoj različnih orodij za skupno komuniciranje
z javnostjo.
Integrirani projekt “Julijske Alpe danes in v prihodnosti” poti na Kaninu
Projekt “Poti na Kaninu”, za katerega skrbi Ustanova Naravni regijski park Julijsko Predgorje
je del širšega integriranega projekta “Julijske Alpe danes in v prihodnosti”, ki obsega
mednarodno območje med občinama Trbiž in Rezija. Med italijanskimi partnerji projekta so
Guminska in Kanalska gorska skupnost ter Avtonomna Dežela Furlanije Julijske Krajine –
Služba za upravljanje regionalnih gozdov, ki je poskrbela za vrednotenje gozdov na območju
Belopeških jezer, ki so v njeni lasti.
Slovenska partnerja sta občini Bovec in Kranjska Gora. Iz projekta, za katerega skrbi Ustanova
Naravni regijski Park Julijsko Predgorje, so se oblikovali trije manjši med seboj povezani
projekti, ki zaobjemajo občine Rezija in Kluže.
To so (Progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia, 2008):
• revitalizacija naravnih ter zgodovinsko-naravnih poti kaninskega masiva;
• revitalizacija in obnova zgodovinskih objektov iz časa prve svetovne vojne in male
kasarne pri Beli Peči na območju Kanina;
• realizacija bivaka ob planinskem domu Gilberti.
Sodelovanja med parkoma je glede na pregledano literaturo kar veliko, vendar je potrebno
opozoriti na pomanjkljivo vodenje in evidentiranje vseh čezmejnih dejavnosti oziroma
udeležbe ene in druge strani na skupnih konferencah, sestankih ali pri projektih. To je izjemno
pomembna komponenta, predvsem v procesu pridobitve certifikata, saj se nekako zahteva, da
je urejen pregled nad vsemi skupnimi dejavnostmi. V prejšnjem besedilu so omenjeni nekateri
večji projekti, ki so in še bodo v skupni domeni obeh parkov. Podrobneje pa bodo vsa
dokumentirana področja sodelovanja navedena v naslednjem poglavju, kjer bodo uvrščena v
kriterije sodelovanja.

5.4 Umestitev Triglavskega narodnega parka in Naravnega regijskega
parka Julijsko predgorje v kriterije certifikata
Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje si prizadevata za pridobitev
certifikata Transboundary-Following nature's design v letu 2009. Ob koncu poletja 2008 bodo
oba parka obiskali verifikatorji organizacije Europarc, ki bodo na terenu preverili resničnost
navedenih podatkov procesa samoocene za sodelovanje med parkoma. Sama organizacija in
certifikat sta se uveljavila na pobudo IUCN, ki je omenjeno že v predhodnem besedilu,
koordinator čezmejnega sodelovanja med zavarovanimi območji, Europarc pa v evropskem
prostoru med drugimi izvaja dejavnosti na tem področju.
V Alpah zaenkrat ni uradnih čezmejnih zavarovanih območij tako, da so pri Europarcu izrazili
željo, da se tudi v alpskem prostoru pospeši ta iniciativa. V tem pogledu bosta Triglavski
narodni park in Naravni park Julijsko predgorje v alpskem prostoru prva parka z uradnim
nazivom čezmejnih parkov. To je lahko velik korak za celotne Alpe in povod za ustanavljanje
čezmejnih zavarovanih območij ter spodbuda za pospešeno sodelovanje alpskih parkov znotraj
Mreže zavarovanih območij v Alpah.
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Triglavski narodni park je v okviru organizacije Europarc že izvedel projekt Mladi nadzornik
(Junior Ranger) in v okviru tega programa sodelovanje z Naravnim regijskim parkom Julijsko
predgorje. Znotraj obeh parkov je veliko področij, kjer parka lahko povezujeta svoje
dejavnosti, predvsem pa na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti omogočata nemoten
razvoj rastlinskih in živalskih vrst. V okviru sodelovanja je pomemben tudi turizem in njegov
sonaravni razvoj. Posebno mesto pa ima tudi povezovanje Slovencev na obeh straneh meje, ki
s svojimi dejavnostmi lahko pripomorejo k promociji sodelovanja in skupnim projektom
varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine, turizma, kmetijstva in drugih dejavnosti, z vsem
skupaj pa k spodbujanju regionalnega razvoja.
V preglednici 3 so glede na kriterije certifikata umeščene dejavnosti, ki jih parka skupaj
izvajata. Za pridobitev certifikata je potrebno narediti oceno sodelovanja po kriterijih, ki jih
potem verifikatorji na terenu pregledajo. V nadaljnjem besedilu diplomskega dela je tudi
rezultat raziskovalnega dela na Finskem, ki je omogočilo pridobitev informacij o čezmejnem
sodelovanju in o certifikatu. Informacije pridobljene na Finskem so v veliko pomoč pri
pridobivanju certifikata Triglavskega narodnega parka in italijanskega partnerja, hkrati pa vir
idej o možnostih čezmejnega sodelovanja zavarovanih območij na sploh v Sloveniji.
Preglednica 3: Pregled dejavnosti in dokumentov sodelovanja Triglavskega narodnega parka in
Naravnega parka Julijsko predgorje
Legenda:
9 že doseženo
OSNOVNI STANDARDI
Primarni kriteriji

1.1 Vizija

o

TNP/NPJP
9
9

ni izoblikovane splošne vizije sodelovanja
vizija v okviru projektov Palpis in ERA

o

izoblikovanje skupne vizije vsaj za eno leto vnaprej (npr. na
podlagi programov dela obeh parkov)
uskladitve načrtov upravljanja oziroma načrta dela na možnih
področjih skupnega dela

o
9

1.2 Področja skupnega dela

1.3 Uradni sporazum

priporočen ukrep (Saša Dolinšek)

9
9
9
9
9

ohranjanje biotske raznovrstnosti (Natura 2000 na območju
MAB)
okoljska vzgoja
ohranjanje kulturne krajine
izmenjavanje izkušenj (Mladi nadzornik)
upravljanje
sonaravni turizem (projekt ERA)

o
o
o
o
o

skupno upravljanje habitatnih tipov
infrastruktura za obiskovalce s posebnimi potrebami
osveščanje (publikacije, filmi, predstavitve)
letni simpozij
gozdarstvo

9
9
9
9

sodelovanje na znanstveni in prijateljski ravni
odsotnost uradnega sporazuma med parkoma
sporazum v okviru Interreg IIIA projektov
sporazum v okviru MaB, Alpska konvencija, Mreža zavarovanih
območij

o

oblikovanje formalnega sporazuma med parkoma in mogoča
kasnejša nadgradnja na državni ravni
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9
9
9

1.4 Osebje

o

o

minimalno povezovalno osebje
sodelovanje zaposlenih obeh strani pri projektih in izmenjavi
informacij in znanj
sodelovanje občinskih oblasti obeh strani
izoblikovanje telesa sodelovanja v parkovni upravi, ki skrbi za
komunikacijo in povezovanje med parkoma (po trije iz obeh
parkov- direktorja, iz sektorja upravljanja ter dve osebi po
dogovoru)
participacija obeh strani na sestankih partnerja

Sekundarni kriteriji
9
9

2.1 Pravila sodelovanja

o
o
o
9
9
9

2.2 Izmenjavanje podatkov
o
o
9
9
9

2.3 Sporazumevalni jezik

o
o
o
o

2.4 Ekološki monitoring

2.5 Financiranje

ni konkretno določenih pravil sodelovanja razen v okviru
projektov
nekatere smernice v letnem planu 2008-2009
skupno oblikovanje pravil sodelovanja za omilitev nesporazumov
za področja skupnega dela
oblikovanje delovne skupine za nadzor
oblikovanje tematskih delovnih skupin
preko projektov in sodelovanj na srečanjih
preko uradnih programov in konvencij (Alpencom, Alpska
konvencija…)
enkrat letno srečanje parkov vzhodnega alpskega loka v Pušji
vasi (Venzone) – predstavitev na stojnici, predavanja ter referati
vseh zavarovanih območij
nujno izmenjavanje strokovne literature in podatkov – rešitev je
letni simpozij in srečanja večkrat letno
skupna baza podatkov in ažuriranje sprememb
slovenski (slovenska manjšina v Reziji) in italijanski jezik
v načrtu jezikovno izobraževanje obeh strani za lažje
premoščanje jezikovnih razlik in izogib angleškemu jeziku
nekateri Rezijani govorijo slovensko, pri nas nekateri govorijo
italijansko
nujen je prevod pomembnejših informacij (publikacije, povzetki
projektov, …) v jezik partnerja
v TNP-ju prevod internetnih strani v italijanščino
na spletni strani NP Julijsko predgorje več informacij v
slovenščini
pomembni dokumenti tudi v angleščino ali nemščino (za potrebe
drugih alpskih parkov in evropskih organizacij)

9

sodelovanje Univerze v Ljubljani ter Trstu in Vidmu (rjavi
medved, ris)

o
o

monitoring skupnih naravnih in kulturnih vrednot
skupni monitoring rastlinskih in živalskih vrst (npr. monitoring
gamsa v MAB, visokogorskih travnikov…)

9

program Interreg

o
o

državna sredstva
del sredstev iz proračuna obeh parkov
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Primarno področje dela

3.1 Varstvo narave

9
9
9

projekt Palpis
sonaravno kmetijstvo
do sedaj ohranjanje narave ni bilo na prvem mestu, je pa še
veliko možnosti

o
o

čezmejni programi varstva vrst in habitatov
program EMONA (evidenca motenj v naravi), lahko razširitev
čez mejo
skupni program varstva pred naravnimi nesrečami
program HABIS (habitatni informacijski sistem), lahko razširitev
čez mejo
skupni program upravljanja s planinskimi pašniki

o
o
o

Sekundarna področja dela
9
9
9
9

4.1 Izobraževanje in
sporazumevanje

o
o
o
o
o
9

4.2 Rekreacija in sonaravni
turizem

9
9

projekt ERA (zloženke s ponudniki, muzeji, doživljanjem narave,
lokalno tipično prehrano, pohodništvom; predstavitev in prodaja
lokalno tipičnih izdelkov; vzpostavljanje sodelovanja med
turističnimi kmetijami…)
info o turističnih znamenitostih in ponudbi v obeh info središčih
center za obiskovalce v NRP Julijsko predgorje nastal v okviru
Interreg SLO-IT

o
9
9

skupna predstavitev ornitološkega atlasa obeh parkov
v pripravi obsežnejše sodelovanje

o
o

sodelovanje raziskovalnih inštitutov
sodelovanje fakultet (geografija, biologija, gozdarstvo,…) –
skupni projekti v okviru predmetov
skupne raziskave o stanju okolja, biodiverziteti, ogroženih
vrstah…
skupne raziskave stanja, razvoja in procesov habitatov

o

o
o

4.4 Medsebojno razumevanje in
promocija miru

izdaja skupne publikacije o habitatih, ekosistemu, naravnih in
kulturnih znamenitostih…
slikovno gradivo, film, predstavitev (Power Point)
informacije tudi v italijanskem jeziku in v slovenskem na
italijanski strani
informacijske table tudi v jeziku partnerja
predstavitev obiskovalcem, da sta parka partnerja oziroma
čezmejna parka

skupne raziskave o vplivu turizma na naravno okolje – kako
upravljati z obiskom
sodelovanje parkov pri razvoju sonaravnega turizma –
izmenjavanje idej, informacij…
PAN Parks certifikat

o

4.3 Raziskovalno delo in
monitoring

mladi nadzornik (Junior ranger)
sodelovanje šolske mladine (delavnice, Belarjevi mednarodni
dnevi)
udeležba obeh strani na posvetih in konferencah
Informacijski material v obeh info središčih

9
9
9

posvet v Klužah – glavna tema 1. Svetovna vojna
skupno slavje 1. maj 2004 (vstop Slovenije v EU)
skupno slavje ob vstopu Slovenije v Schengensko območje
(2007)

Vir: Letno poročilo 2001; Letno poročilo 2002-2003, Letno poročilo 2004-2005; Svet pod Triglavom
št. 2, 3, 5, 6, 8, 9; Jože Mihelič, 2008; Marko Pretner, 2008; osebni vir, 2008
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Preglednica 3 nam zgovorno kaže na obsežno sodelovanja Triglavskega narodnega parka in
Naravnega parka Julijsko predgorje. V tabeli so bolj splošno navedeni skupni projekti in
dejavnosti, saj je za samooceno to dovolj. Za potrebe certifikata so bile zbrane vse dejavnosti,
ki sta jih parka izvajala skupaj. V večini se te dejavnosti vsako leto ponavljajo in postajajo tako
rekoč tradicionalne. Do sedaj je bilo sodelovanje usmerjeno bolj v skupna srečanja,
predstavitve in turistično ponudbo kot v področje ohranjanja narave, raziskav in monitoringa.
Glede na to, da je bilo možno uvrstiti skupne dejavnosti v skoraj vse kriterije certifikata,
oziroma v vse tiste, ki morajo biti zadovoljeni, je nedvomno jasno, da bosta parka brez večjih
težav certifikat pridobila. Ena od pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivala na pridobitev certifikata
je odsotnost načrtov upravljanja v obeh parkih. V prihodnosti bo potrebno sodelovanje razširiti
predvsem pri konkretnih dejavnostih ohranjanja narave in raziskovalnega dela. Parka sta na
dobri poti, da to storita, hkrati pa bosta s tem še bolj promovirala čezmejna zavarovana
območja in dokazala, da je skupno delo pomembna komponenta upravljanja alpskega
ekosistema. Upravljavci parka Julijsko predgorje so mnenja, da je potrebno promocijo
tovrstnega sodelovanja usmeriti tudi na državne oblasti, saj bo to po vsej verjetnosti prineslo
pozitivni odziv in pomoč države in ministrstev pri samem projektu čezmejnega sodelovanja. S
tem bosta parka še bolj motivirana za skupne projekte, prineslo pa bo tudi večjo denarno
podporo za uresničitev zastavljenih ciljev.
Slika 5: Območje sodelovanja

Vir: uprava Triglavskega narodnega parka, 2008, priredila: Saša Dolinšek, 2008

V 7. poglavju diplomske naloge so podane nekatere možne skupne dejavnosti za prihodnje
sodelovanje. Primerjava s finsko-ruskim primerom je bila le ena od možnosti pridobitve
informacij o tovrstnem sodelovanju. Potrebno bi bilo pridobiti še informacije od dveh ostalih
čezmejnih parkov s tem certifikatom, kar bi bila lahko pobuda za nadaljevanje raziskovanja
tovrstne tematike za pomoč pri razvoju sodelovanja Triglavskega narodnega parka in
Naravnega parka Julijsko predgorje. Predvsem narodna parka Krkonoše in Karkonosze sta
orientirana na skupno ohranjanje biotske raznovrstnosti in projektov na tem področju, zato bi
bilo od njiju koristno pridobit tudi te informacije.
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6 ČEZMEJNO SODELOVANJE FINSKE NA PODROČJU VARSTVA
NARAVE
Sodelovanje Finske na področju varstva narave s sosednjimi državami Norveško, Švedsko,
Estonijo in Rusijo temelji na skupnih dejavnostih za izboljšanje ohranjanja naravnih vrednot
borealnega vegetacijskega območja. Veliko in pomembno vlogo pri sodelovanju imajo
vsekakor zavarovana območja s skupnimi ekosistemi, ki so ustanovljena preko državnih meja,
prav tako pa sodelovanje temelji na drugih osnovah in se izvaja v različnih oblikah.
Sodelovanje sosednjih držav je posebej pomembno pri ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst.
Finska je v 90-ih letih spodbudila predvsem sodelovanje v okviru strategije Ministrstva za
okolje iz leta 1996 imenovane “Strategija za sosednja območja”, ki je del finske zunanje in
varstvene politike. Ta strategija se osredotoča na združevanje okoljskih problemov v sosednjih
regijah ter na zmanjkanju njihovih učinkov na ozemlje Finske. Varstvo narave in
biodiverzitete, posebno na območju severnih borealnih gozdov, je ena izmed petih ključnih
prioritet strategije sodelovanja s sosednjimi območji. Na področju skupnega varstva narave je
Finska primarno osredotočena na Rusijo in Estonijo, kjer je posebna pozornost namenjena
območjem v mreži Natura 2000, saj jim zaradi naraščanja ekonomskih aktivnosti grozi izguba
pomembnih vrst in njihovih habitatov. (Ministry of the Environment…, 2001; Metsähallitus,
2007c)
Regionalni zavodi za ohranjanje naravne dediščine, ki spadajo pod državno javno podjetje
Metsähallitus (v nadaljevanju Metsähallitus), ki upravljajo zavarovana območja Finske, imajo
pomembno vlogo pri sodelovanju finskih z zavarovanimi območji sosednjih držav, katerega
cilje in namene določa administracija Ministrstva za okolje. Glavna pozornost je namenjena
raziskavam in aktivnostim pri ohranjanju borealnega območja Vzhodne Fenoskandinavije1.
Posebej pomembno je sodelovanje z Rusijo in pa tudi ostalimi sosednjimi državami.
Metsähallitus zastopa okoljsko administracijo Finske pri sodelovanju tujimi vladnimi in
mednarodnimi organizacijami. (Metsähallitus, 2007c)
Metsähallitus izvaja mednarodne programe, ki imajo tri glavne cilje (Gilligan et al., 2005,
str. 34):
• varstvo in upravljanje habitatov in biodiverzitete borealnega pasu na območju Vzhodne
Fenoskandinavije;
• izboljšanje mednarodne politike, ki se dotika zavarovanih območij;
• promocijo vrednosti varstva narave s partnerskimi državami po svetu.
Projekti v katere so vključeni zavodi za ohranjanje naravne dediščine pri Metsähallitus
(Metsähallitus, 2007c):
• čezmejno sodelovanje z zavarovanimi območji na Finsko-Ruski meji;
• Finsko-Ruski Razvojni program trajnostnega sonaravnega upravljanja z gozdovi in
ohranjanje biotske raznovrstnosti v severozahodni Rusiji (Finnish-Russian Development
Programme on Sustainable Forest Management and Conservation of Biodiversity in
North-West Russia);
• Finsko-Ruska delovna skupina za ohranjanje narave;
• Finsko-Estonska delovna skupina za ohranjanje narave;
• sodelovanje s Švedsko, Norveško in Rusijo pri varstvu narave na arktičnem območju;
1

Vzhodna Fenoskandinavija je biogeografska regija (prevladuje biom tajge) na vzhodnem delu
Fenoskandinavskega predkambrijskega bloka in zavzema območje Finske, v Rusiji pa regijo Murmansk, S del
regije Leningrad ter Republiko Karelijo. (Kotiranta et al., 1998, str. 5)
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• izvedba projektov v sodelovanju s Švedsko in Norveško predvsem pri varstvu ogroženih
vrst.
Evropski programi kot Life Nature, Tacis in Interreg so povečali regionalno in mednarodno
sodelovanje in omogočili nova partnerstva. Hkrati z izvajanjem projektov s pomočjo
evropskih sredstev pa se je Finska zavezala tudi za koherentnost mreže Natura 2000, ki se
nanaša na čezmejno delo, predvsem z drugimi državami Evropske unije, ki si delijo iste
biogeografske regije. (Gilligan et al., 2005, str. 35)
Slika 6: Zavarovana območja ob mejah Finske

Vir: www.metsa.fi/page.asp?Section=2937 (26.11.2007)

6.1 Sodelovanje Finske z Rusijo
60 odstotkov borealne vegetacijske cone oziroma cone severnih iglastih gozdov leži na
območju Rusije, zato so odločitve na področju ohranjanja narave sprejete znotraj tega območja
odločilne za ohranjanje biodiverzitete ter prihodnost severnih iglastih gozdov. Mejno območje
med Finsko in Rusijo, ki se razprostira v 1250 kilometrskem pasu, predstavlja izjemno vitalen
del za ohranjanje biodiverzitete teh gozdov. Gozdovi in mokrišča so v izjemnem naravnem
stanju ter predstavljajo življenjski prostor velikemu številu ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst, kar Finsko in Rusijo postavlja pred veliko odgovornost za ohranitev te naravne dediščine.
Ta gozdna območja predstavljajo osnovo sodelovanja Finske in Rusije. Izhodišče sodelovanja
teh dveh držav so enake naravne razmere, kljub različnim rabam tal na teh območjih. Prav to
spodbuja številne raziskave in primerjalne analize, ki omogočajo vpogled in boljše
razumevanje človekovega delovanja in vpliva na naravo. (Finnish-Russian nature…, 2003)
Sodelovanje Finske in takrat še Sovjetske zveze se je začelo že v 70-ih letih 20. stoletja s
podpisom tehnično-raziskovalnega sporazuma med državama, ki je spodbudil skupne
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aktivnosti ministrstev, znanstvenih institucij, univerz ter naravovarstvenih organizacij. Leta
1985 sta Ministrstvi za okolje obeh držav podpisali sporazum o sodelovanju na področju
varstva narave. Na podlagi tega se je oblikovala t.i. Delovna skupina za ohranjanje narave,
katero so predstavljali strokovnjaki z različnih področij (botaniki, biologi, upravljavci
zavarovanih območij ter predstavniki različnih okoljskih institucij). Delovna skupina deluje še
danes, njen namen pa je promovirati ustanavljanje zavarovanih območij in varstvo ogroženih
vrst v Severovzhodni Rusiji ter razvijati sodelovanje med zavarovanimi območji v
severozahodni Rusiji in na Finskem. Uspešnost sodelovanja je v letu 1989 potrdil prvi večji
raziskovalni program Parks of Friendship, kateri je skupni finsko-ruski naravni rezervat,
ustanovljen na pobudo finskega Ministrstva za okolje in Znanstvenega instituta ruske
akademije za znanost v Republiki Kareliji. Glavni cilj projekta je varstvo narave v obmejnem
območju, povečati sodelovanje pri varstvu narave ter začeti skupne raziskovalne projekte na
tem območju. (Finnish-Russian nature…, 2003)
Leta 1992 je Finska obnovila sporazum o varovanju narave iz leta 1985 z novo nastalo državo
Rusijo, ki od tega leta dalje deluje kot osnova za sodelovanje pri varstvu narave. V naslednjem
letu so bili prejšnjim dodani še sporazum med Republiko Karelijo in Finsko ter številni
sodelovalni sporazumi med raziskovalnimi inštituti. V 90-ih letih so glavno vlogo v
sodelovanju med obema državama na področju varstva narave predstavljali projekti s področja
upravljanja ustanovljenega naravnega rezervata Friendship park/Kostamus na obeh straneh
meje, raziskave o nujnosti in potrebah varstva narave v obmejnem območju Severozahodne
Rusije, ustanavljanje novih zavarovanih območij, priprava literature in projekta izdaje rdeče
knjige ogroženih vrst za Vzhodno Fenoskandinavijo, imenovano Red book of the Eastern
Fennoscandia, knjige o narodnem parku Paanajärvi, ter knjige o parku Friendship. Konkretno
praktično sodelovanje je od 90-ih let naprej Finska vzpostavila z Republiko Karelijo (1991), z
oblastmi Leningrad (1994), Murmansk (1994), Arhangelsk (1997), Vologda (2001), mestom
St. Petersburg (2003) ter Republiko Komi. Od leta 1991 do 1997 je potekal program varovanja
starih gozdov, v letu 1991 pa sta državi začeli s pospešenim sodelovanjem pri varovanju
mokršč. (Ruuhijärvi, Vasander, 1996; Ministry of the Environment, 2004)
Sodelovanje na območju Republike Karelije v Rusiji in regije Severna Ostrobotnija (PohjoisPohjanmaa) na Finskem se je poleg parka Friendship izkazalo tudi z ustanovitvijo dveh
narodnih parkov, Vodlozero leta 1991 in narodnega parka Paanajäarvi leta 1992. Na območju
Republike Karelije je v letih 1992-1994 potekal pomemben projekt na temo mejnih gozdnih
območij. (Ruuhijärvi, Vasander, 1996)
V letu 2004 je mednarodna komisija izvedla izčrpno vrednotenje učinkovitosti upravljanja
zavarovanih območij Finske (Management effectivness evaluation of Finland´s protected
areas), ki je potekalo v okviru podjetja Metsähallitus. Vrednotenje je bilo opravljeno po
metodologiji za vrednotenje zavarovanih območij IUCN, ki je bila prirejena za finske razmere.
Vrednotenje obravnava tudi teme mednarodnega in regionalnega sodelovanja in sicer se nanaša
na glavno vprašanje “Ali je mednarodno in regionalno sodelovanje takšno, da podpira
učinkovito upravljanje finskih zavarovanih območij?” (Gilligan et al., 2005, str. 34).
Vrednotenje izpostavlja aktivnost zavodov za ohranjanje naravne dediščine pri Metsähallitus
na področju izvajanja mednarodnih programov, ki vključujejo izgradnjo regionalne
zmogljivosti, ustanavljanje čezmejnih naravnih območij in širše mednarodno sodelovanje.
Mednarodna ocenjevalna skupina poudarja učinkovito prakso Finske, ki se lahko prenese na
zavarovana območja po celem svetu.
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6.1.1

Zeleni pas

Finsko-Ruska delovna skupina za ohranjanje narave je novembra 1996 izrazila možnost
ustanovitve “Zelenega pasu” na celotnem obmejnem območju. Ta se je oblikovala, ko je
vladna komisija za sodelovanje sosednjih območij opredelila priporočila regionalnega
sodelovanja za zavarovana območja in gozdove za obdobje 1997–2000. Za razjasnitev projekta
so finsko Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Ministrstvo za okolje ter vlada Republike
Karelije potrdile pismo o nameri za sodelovanje pri promociji trajnostnega gozdarjenja in
varstva biodiverzitete. Iniciativa Zeleni pas naj bi zajel vsa že ustanovljena in načrtovana
zavarovana območja in se je izkazala za pomemben element ohranjanja narave. Da so
ekosistemi borealnega gozda obmejnega pasu in varstvo vrst tega dela Evrope izjemno
pomembni sta poudarila tudi raziskovalni projekt mejnih gozdnih območij (1992-1994) in
program ohranjanja starih gozdov (1991–1996). Vzpostavitev Zelenega pasu se je izkazala za
posebno prednost pri spodbujanju načrtov Rusije za ustanavljanje zavarovanih območij in za
razvoj Finsko-Ruskega sodelovanja pri ohranjanju narave ter raziskavah. Iniciativa je bila
vključena v skupni razvojni program varstva narave - Finnish-Russian Development
Programme on sustainable Forest management and Conservation of Biological Diversity in
northwest Russia. (Finnish-Russian nature…, 2003)
S praktičnega vidika se Zeleni pas osredotoča na (Finnish-Russian nature…, 2003):
• pomembna že ustanovljena zavarovana območja;
• povečanje sodelovanja pri upravljanju in uporabi obmejnih zavarovanih območij;
• varstvo ekosistemov, habitatov in živih organizmov na območju zahodne tajge skozi
projekte sodelovanja med državama na območju gozdnih con;
• spodbujanje raziskav o biotski raznovrstnosti;
• promocija ekološko trajnostnega gozdarstva;
• spodbujanje prepoznavanja naravnih območij za rekreacijo in odgovornega okoljskega
turizma.
Zeleni pas vzdolž meje Finska-Rusija pa ni pomemben le z vidika ohranjanja ekosistemov
ampak bo omogočal tudi nemotene migracije vrst v smeri sever-jug vzporedno s klimatskimi
spremembami v prihodnosti.
Veliko projektov, ki se izvajajo v okviru Zelenega pasu je bilo podprtih s strani Evropske unije.
Inventar, območja Zelenega pasu ter predlagana nova zavarovana območja za obdobje 19992001 se je nadaljeval skozi projekt Parki Karelije (Karelian Parks), ki ga je izvedla
Metsähallitus. Projekt v okviru katerega so na območju Republike Karelije naredili
upravljavske načrte za načrtovana zavarovana območja Kalevala, Tuulos, Koitajoki –
Tolvajärvi in Ladoga Skerries je bil del programa Tacis. Projekt je omogočil izgraditev
infrastrukture in promocijo ustanovitve parkov ter njihovega nadaljnjega razvoja kot ekoturistične regije. (Finnish-Russian nature…, 2003)
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6.1.2

Vsebina in projekti skupnega programa varstva narave

Finsko–ruski Razvojni program trajnostnega sonaravnega upravljanja z gozdovi in ohranjanje
biotske raznovrstnosti v severozahodni Rusiji (Finnish-Russian Development Programme on
Sustainable Forest Management and Conservation of Biodiversity in North-West Russia) se je
začel leta 1997 in pripomogel k se večjemu sodelovanju med državama. Program je sestavljen
iz dveh komponent: sodelovanje držav pri varstvu narave, ki se izvaja s fundacijo Ministrstva
za okolje in program za gozdarstvo, podprt s strani Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.
Obe ministrstvi pa sta finančno podprti s strani finskega Ministrstva za zunanje zadeve. Kljub
temu, da obe področji delujeta pod istim programom sta v praksi ločeni entiteti. Za upravljanje
področja varstva narave je zadolžen finski okoljski institut (Suomen Ympäristokeskus). V letih
1997-2007 je bilo v okviru programa za varstvo narave izvedenih več kot 50 projektov, med
katerimi je najbolj odmevna izdaja Rdeče knjige ogroženih vrst Vzhodne Fenoskandivije poleg
tega pa se GAP Analiza ter aktivnosti na področju monitoringa in varstva ptic, priprava učnega
materiala za dvig okoljske ozaveščenosti ter raziskave na področju kulturnih in družbenih
vrednot. (Ministry of the Environment, 2004)
Po podatkih finskega Ministrstva za okolje (Finland´s environmental…, 2007c) sta za obdobje
2005-2010 v okviru programa pomembna dva projekta in sicer GAP analiza za vrednotenje
pomanjkljivosti mreže zavarovanih območij v severovzhodni Rusiji ter program Razvoj
regionalnih zavarovanih območij.
Slika 7: Borealni gozd (Dolinšek, 2007)
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Slika 8: Gozd prepuščen naravnim razmeram (Dolinšek, 2007)

• Rdeča knjiga ogroženih vrst
Leta 1993 je Finsko-ruska delovna skupina za ohranjanje narave izpostavila načrt o izdaji
Rdeče knjige ogroženih vrst za Fenoskandinavijo (Red data book for Fennoscandia). Glavni
cilji je bil združiti znatno število podatkov Finske s posodobljenimi podatki Rusije, kar
predstavlja znanstveno podlago za potrebe varstva vrst in habitatov. Knjiga je bila izdana leta
1998, v namen ne le publiciranja znanstvenih podatkov in varovanja biodiverzitete, ampak tudi
za dvig splošne zavesti o okolju. (Finnish-Russian nature…, 2003)
V okviru raziskovalnega programa so bile izdane knjige (Finland’s environmental..., 2007a):
• Red Date Book of Eastern Fennoscandia,1998
• Red Data Book of the Leningrad Region v treh knjigah (Protected areas, Plants and
fungi, Animals), 1999– 2002
• Red Data Book of the Murmansk Region, 2003
• Red Data Book of the Vologda Region v treh knjigah (Protected areas, Plants and fungi,
Animals). Knjiga II (Plants) je bila izdana leta 2005, knjiga I in III pa leta 2007
• GAP Analiza
V letu 2001 so se v okviru sodelovanja Finske in Rusije začele priprave na projekt Ocena
značilnosti in vrzeli v mreži zavarovanih območij v severozahodni Rusiji imenovana “GAP
Analysis”. Glavni cilj projekta je utemeljitev značilnosti obstoječe mreže zavarovanih območij
(ekosistemi, biotopi, vrstna raznolikost) ter najti rešitve za izboljšanje mreže zavarovanih
območij z ekološkega, socio-ekonomskega, kulturnega in rekreacijskega vidika. Projekt
predstavlja uporabno orodje za načrtovanje prihodnjega razvoja zavarovanih območij. Nadvse
pomembno je, da pri njegovi pripravi sodelujejo predstavniki regionalnih služb različnih
področij, saj bo v nasprotnem primeru ostal le teoretično orodje. Projekt GAP Analysis je
spodbudil tudi številne mednarodne delavnice in konference z namenom ustvariti učinkovito
mednarodno sodelovanje na področju ohranjanja narave. (Ministry of the Environment, 2004)
V celoti je relevantnost celotnega programa z vidika ruskih potreb na področju varstva narave
in strategijah razvoja visoka in kar najbolj pomembno, vzporedna finskim strategijam varstva
narave in čezmejnega sodelovanja. V letu 2004 se je končala druga faza programa, ki je
razkrila določene pomanjkljivosti. Pri načrtovanju projektov in dela za obdobje 2005-2010 se s
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pomočjo GAP analize poskusa zmanjšati vrzeli v mreži zavarovanih območij. (Ministry of the
Environment, 2004)
6.1.3

Druge oblike sodelovanja

Metsähallitus projekt - Twin Parks
Glavni cilj mednarodnega varstva narave državnega javnega podjetja Metsähallitus je njihovo
sodelovanje pri ohranjanju borealnega območja Vzhodne Fenoskandinavije, s posebnim
poudarkom na obmejnih območjih, ki so se v naravnem stanju. Glavni cilj projekta Twin Parks
je ustvariti verigo čezmejnih dvojnih parkov po celotni dolžini Finsko-Ruske meje od Finskega
zaliva do severne Laponske. Ta veriga dvojnih zavarovanih območij naj bi predstavljala
edinstveni primer obsežnega območja ohranjanja narave v Evropi. Mreža dvojnih parkov bi
pripomogla k usklajevanju upravljanja zavarovanih območij povezanih z dveh strani meje, kar
bi predstavljalo prednost pri upravljanju celotnega Zelenega pasu vzhodne Skandinavije. V
okviru projekta so bili ustanovljeni trije dvojni parki:
• Friendship Park (Finska) in strogi naravni rezervat Kostamus (Rusija);
• Narodni park Oulanka (Finska) in Narodni park Paanajäarvi (Rusija);
• Narodni park Urho Kekkonen (Finska) in strogi naravni rezervat Laponska (Rusija).
Projekt izvajajo regionalne enote zavoda za ohranjanje naravne dediščine pri Metsähallitus,
njihovo delo pa se osredotoča na terenske delo in raziskave s področja biologije, zbiranje
podatkov in načrtovanje za ustanovitev novih zavarovanih območij, gradnjo infrastrukture za
obiskovalce znotraj zavarovanih območij, gradnjo okoljskih centrov za obiskovalce, projekte
trajnostnega turističnega razvoja, spodbujanje okoljske vzgoje preko tečajev in predstavitev v
šolah, izobraževanje zaposlenih ter sodelovanje pri upravljanju in rabi zavarovanih območij.
(Finnish-Russian nature…, 2003)
Slika 9: Zavarovana območja ob meji Finske in Rusije

Vir: www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=82133&lan=fi (9.11.2007)
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Raziskovalni projekt Friendship Park
Projekt je bil prvi večji skupni raziskovalni program, ki se je začel v letu 1989 z ustanovitvijo
parkov Frienship park na Finskem in naravnim rezervatom Kostamus v Rusiji. Glavni cilj
projekta je ohranjanje roda divjih gozdnih severnih jelenov in sodelovanje pri raziskavah
ohranjanja narave. Območje na obeh straneh meje ima podobne geološke, geomorfološke in
vegetacijske značilnosti, razlikuje pa se v zgodovinskem razvoju, rabi in kulturni dediščini, kar
je oblikovalo današnjo pokrajino na obeh straneh meje. (Finnish-Russian nature…, 2003)
Sodelovanje Finske in Rusije pri varovanju in ohranjanju divjih severnih jelenov se je začelo
že leta 1972 in se je razširilo v 90-ih letih z ustanovitvijo parka Frienship. Sprva so se
raziskave osredotočale na okoljske probleme in določitve osnovnih karakteristik biotske
raznovrstnosti, kot je kartiranje habitatov in vrst. Po letu 1990 se je skupno delo osredotočilo
na raziskave fragmentacije gozdov in povečane nevarnosti ogroženih vrst. Cilj raziskav je bil
spodbuditi varstvo gozdov in mokrišč v zavarovanih območjih in komercialnih gozdovih z
zbiranjem informacij, ki bi bile uporabljene v namen razvoja planiranja gozdnih območij. Prav
tako pa se delo projektne skupine osredotoča na razvoj turizma in rekreacije, spodbujanje novih
delovnih mest ter dvig okoljske zavesti in omogočanje večjega števila izobraževalnih
dejavnosti. Za raziskave na finski strani je zadolžen raziskovalni center parka Friendship, ki je
del Regionalnega okoljskega centra Kainuu, na ruski strani pa upravljavci parka Kostamus pod
nadzorom Ministrstva za naravne vire. Skupno delo se odraza v več kot tristo izdanih
raziskovalnih poročilih med katerimi so bile posebne izdaje natisnjene v finščini, ruščini in
angleščini. (Finnish-Russian nature…, 2003)
Slika 10: Severni jeleni v narodnem parku Oulanka (Dolinšek, 2007)

Biosferna območja MAB - povezovanje lokalnih prebivalcev in ohranjanje narave
Glavni cilj aktivnosti biosfernih območij v odmaknjenih regijah Finske in Rusije je omogočiti
alternative za polarizirano ekonomijo, ki podpira ohranjanje in trajnostni rabo naravnih virov.
Cilj je ustvariti nove pristope razvoja v obmejnih območjih, ki niso destruktivni do narave.
Povezava varovanja narave in ekonomije obsega številna sodelovanja med raziskovalci,
upravljavci, lokalnimi skupnostmi in ostalimi sodelujočimi členi. Program MAB je učinkovito
sredstvo za “dviganje varstvenih vprašanj do nivoja civilne družbe” (Finnish-Russian nature…,
2003) ter za prizadevanje zaščite razvoja lokalnih skupnosti. Delovanje čezmejnega
sodelovanja na biosfernih območjih je podprto tako s čezmejnimi programi Evropske unije kot

46

z naklonjenostjo politike UNESC-a na čezmejnih biosfernih območjih. (Finnish-Russian
nature…, 2003)
Na obmejnem območju med Finsko in Rusijo sta dve MAB območji: biosferno območje
Severna Karelija na Finskem in biosferno območje Laponska na polotoku Kola v Rusiji. Male
vasi na perifernih območjih Finske in Rusije potrebujejo razvojne programe, ki spodbujajo
ohranitev naravne in kulturne dediščine ter hkrati spodbujajo njihov razvoj. Eno izmed glavnih
področij razvoja se nanaša na razvoj turizma, v konkretnem primeru na izvajalce dejavnosti v
naravi. Odnos do varstva narave je postal bolj pozitiven, ko so lokalne skupnosti ugotovile, da
jim ohranjanje narave prinaša le koristi. Do sedaj so aktivnosti v čezmejnih biosfernih
območjih osredotočene le na območje severne Karelije in se lahko razširijo na območje celotne
Finsko-Ruske meje. (Finnish-Russian nature…, 2003)
Vsi programi, ki jih v sodelovanju izvajata Finska in Rusija podpirajo varovanje dokaj dobro
ohranjenih območij. Z vsemi projekti, ki se izvajajo v okviru čezmejnega sodelovanja
poskušata državi povečati varstvo naravnega okolja in hkrati najti možnosti razvoja obmejnih
območij, ki so podvržena depopulaciji in s tem nazadovanju v razvoju. Ustanavljanje novih
zavarovanih območij ob meji ima tako velik vpliv na njihov razvoj, hkrati pa prebivalstvu
zagotavlja možnost spoznavanja in odkrivanja pristnih delov narave, ki so v Evropi redka.

6.2 Sodelovanje narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi
Narodna parka Oulanka in Paanajärvi ležita na območju severnega borealnega gozda in skupaj
tvorita enkratno območje divjine, ki ima velik pomen pri ohranjanju tako naravne kot tudi
kulturne dediščine ter sta pomembni destinaciji okoljskega turizma. Območji obeh parkov
imata podobne geološke, geomorfološke, klimatske in vegetacijske značilnosti. V okviru
sodelovanja Finske in Rusije sta parka pomemben del raziskovalnih projektov in mreže
prekomejnih zavarovanih območij, ne samo v tem delu, ampak predstavljata tudi pomemben
primer s področja prekomejnega sodelovanja v celotni Evropi.
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6.2.1

Ustanovitev parkov

Narodni park Oulanka
Zavarovanje območja Oulanke je bilo zaradi ohranjanja pomembnih ekosistemov, varstva
številnih naravnih oblik in vrst, območij divjine ter številnih znamenitosti načrtovano že od
konca 19. stol. Leta 1910 je Komisija za zaščito gozda (Suojametsäkomitea) predstavilo
poročilo o predlogu ustanovitve treh narodnih parkov na Finskem. Eden od njih naj bi bil
lociran na območju rek Oulankajoki-Savinajoki-Kitkajoki. Predlog se je nadaljeval vse do leta
1928, ko je postal del zakona o ohranjanju narave, v katerem se je določilo, da bo območje rek
Oulankajoki in Kitkajoki v prihodnosti postalo narodni park. V naslednjih letih se je vse več
politikov in strank začelo zanimati za naravne vire tega območja, se posebno zaradi možnosti
gradnje hidroelektrarn. V 50. letih se je vnela t.i. vojna za brzice v Kuusamu (Kuusamo
Koskisota), ko sta se dve podjetji za pridelavo električne energije začeli pogajati o pridobitvi
pravic za proizvodnjo le-te na rekah Oulankajoki in Kitkajoki. Po dolgotrajnih pogajanjih so
naravovarstveniki uspeli utemeljiti dejstva za zavarovanje območja in tako je bil leta 1956 na
podlagi Zakona o ohranjanju narave in Zakona o Narodnem parku Oulanka ustanovljen
Narodni park Oulanka na območju reke Oulankajoki. Leta 1982 so v park vključili se obsežno
območje mokrišč v občini Salla (severni del parka), leta 1989 pa priključili se območje reke
Kitkajoki imenovano Juuma (južni del parka). Park danes obsega 27.893 ha in se razprostira na
območju dveh občin, Salla in Kuusamo v severovzhodnem delu Finske. (Simula, Lahti, 2005)
Park je pomembno območje prepletanja severnih in vzhodnih rastlinskih in živalskih vrst,
gozdnih območij, ki predstavljajo ena zadnjih območij divjine v Evropi skupaj z vsemi vrstami,
katerim predstavljajo življenjski prostor, mokrišč, kjer prebivajo pomembne vrste ptic ter
obrečnih travnikov, ki so predstavljala del pomembnih območij lokalnih prebivalcev v
preteklosti, še danes pa predstavljajo pomemben življenjski prostor mnogih rastlin in živali.
(Finland's national parks,1995) V letu 1966 je bila v parku zgrajena biološka raziskovalna
postaja, ki je pripomogla k številnim študijam s področja varstva naravne in kulturne dediščine.
Verjetno je, da je Narodni park Oulanka eno izmed najbolj raziskanih zavarovanih območij na
Finskem.
Slika 11: Reka Oulanka (Dolinšek, 2007)
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Narodni park Paanajärvi
Po ustanovitvi meje med Sovjetsko Zvezo in Finsko leta 1944, se je obdelovanje zemlje po
treh stoletjih na območju Paanajärvi, v severozahodnem delu Republike Karelije, prenehalo.
Ostalo je bolj ali manj nedotaknjeno in pozabljeno do leta 1987, ko se je s strani
naravovarstvenikov obnovilo širše zanimanje za to območje, saj je bilo ogroženo z načrtom
gradnje hidroelektrarne in smučarskega centra. Naravovarstveniki so se na podlagi vseh
informacij o pestrosti rastlinstva in živalstva, raziskovalni pomembnosti, nedotaknjenih
ekosistemih ter pomembnih geoloških oblik območja zavzemali za njegovo ohranitev in tako je
območje Paanajärvi postalo naravovarstveni simbol Karelije. Leta 1992 je administrativno telo
Rusije uradno razglasilo Narodni park Paanajäarvi na podlagi Zveznega odloka in Ustavnega
zakona N 331. (Simula, Lahti, 2005, Bizhon, Systra, 1996)
V poznem 19. stoletju, ko je bila Finska del ruskega imperija je bilo območje Paanajärvi
turistično dokaj poznano po svoji nedotaknjeni naravi, primarnih gozdovih, lovu in ribolovu.
Zaradi spreminjajočega se reliefa, visokega hribovja in globokih dolin so to območje
poimenovali “Finska Švica”. Park danes obsega 104.371ha veliko območje, katerega tri
četrtine pokriva gozd, poleg pestrih geoloških oblik pa je na tem območju najti tudi veliko
redkih rastlinskih in živalskih vrst. (Bizhon in Systra, 1996). Park Paanajärvi je po mnenju
nekaterih raziskovalcev (Ruuhijärvi in Vasander, 1996) eden najbolj zanimivih delov naravne
in kulturne dediščine ruske Karelije ter eno najpomembnejših zavarovanih območij severne
Evrope, ki ima globalni pomen v smislu znanosti, pokrajinskih lepot ter varstva narave.
Slika 12: Območje narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi

Vir: Oulanka cooperation group, 2004

Oba parka sta pomembni turistični destinaciji, saj obiskovalcem ponujata veliko dejavnosti na
območjih ohranjene divjine, katera so v Evropi zaradi človekovega spreminjanja naravnega
okolja redka, predvsem pa ogrožena zaradi gozdarskih posegov in razvojnih načrtov.
Zavarovana območja divjine znotraj obeh parkov predstavljajo območje pomembnih habitatov
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in življenjsko okolje številnih vrst, hkrati pa predstavljajo pomembna območja okoljskih,
kulturnih, socialnih in ekonomskih vrednot. Prav zaradi redkosti in kakovosti tovrstna območja
postajajo pomembne turistične destinacije, kar prinaša tudi negativne vplive. Iz tega razloga je
na območju obeh parkov in v njuni okolici zelo pomemben sonaravni razvoj turizma.
Upravljavci obeh parkov se zavedajo pomembnosti ohranjene divjine, ki zaradi naravnih
značilnosti privabljata vse več turistov. V Evropi nekatere organizacije kot sta primer Europarc
in PAN Parks vse bolj podpirajo varstvo ohranjenih območij divjine. Nedavno sta skupaj
pristopila k spodbujanju ohranjanja območij divjine v Evropski Uniji. Premišljen razvoj
tovrstnih območij, ki so vse bolj ogroženi zaradi človekovih dejavnosti in spreminjanja v
pomembne turistične destinacije, izkazujeta prav parka Oulanka in Paanajärvi. Organizacija
PAN Parks, ki je bila ustanovljena leta 1997, s ciljem usmerjati in spodbujati razvoja
sonaravnega turizma v zavarovanih območjih divjine, upravljavcem zavarovanih območij
ponuja rešitve pri upravljanju s turističnim obiskom. Narodni Park Oulanka je bil v letu 2002
eden prvih certificiranih PAN Parks parkov, medtem ko je Narodni park Paanajärvi nagrado
prejel leta 2005, skupaj pa sta postala prva PAN Parks parka, ki sta za uspešno čezmejno
sodelovanje pridobila certifikat organizacije Europarc. Na podlagi uspešnosti ohranjanja
naravnega stanja parkov, uspešnega upravljanja in sodelovanja sta narodna parka Oulanka in
Paanajärvi lahko zgled mnogim zavarovanim območjem, ne samo v Evropi ampak tudi izven
nje.
Slika 13: Naravoslovna učna pot podprta s
strani organizacije PAN Parks (Dolinšek,
2007)

Slika 14: NP Oulanka – certificiran PAN
Park (Dolinšek, 2007)

50

6.2.2

Zgodovina sodelovanja

Narodna parka Oulanka in Paanajärvi sodelujeta že vse od ustanovitve slednjega leta 1992.
Ustanovitev parka Paanajäarvi je vodila v povečano sodelovanje z Biološko postajo Oulanka,
Univerzo v Ouluju in Narodnim parkom Oulanka. Pomoč pri upravljanju je parku Paanajärvi
ponudila skupina Zavoda za ohranjanje naravne dediščine Severne Ostrobotnije in regije
Kainuu, ki upravlja Narodni park Oulanka. Sodelovanje parkov temelji na memorandumu iz
leta 1993, ki je bil podpisan na podlagi konvencije med vladama Finske in Rusije, veljavnem
od 20. januarja 1992, ter memorandumu med Republiko Karelijo in guvernerjem pokrajine
Oulu podpisanega 20. maja 1992. Narodni park Paanajärvi in enota Metsähallitus (parkovna
enota Ostrobotnija) sta sporazum za sodelovanje med parkoma podpisala 19. novembra 1996,
kar je bil obnovitveni sporazum tistega iz leta 1993. Leta 2005 sta parka zopet obnovila
sodelovalni sporazum, sedanja strategija sodelovanja parkov pa je zapisana v dokumentu
Oulanka-Paanajärvi vision 2015. (Metsähallitus in Paanajärvi Joint agreement…, 2005) Na
sporazum iz leta 1993 se nanaša tudi cilj predstavnikov parka, to je vpis parkov kot ena entiteta
na listo Svetovne naravne dediščine pri UNESC-u (Metsähallitus, 2007a).
Sodelovanje parkov se je razširilo v zadnjih nekaj letih in poteka uspešno, kar dokazuje tudi
pridobitev certifikata Transboundary-Following nature´s design leta 2005. Glavni skupni cilj je
uresničiti vizijo Oulanka-Paanajärvi vision 2015. Cilj uprave narodnega parka Paanajärvi je
prevzeti uspešno prakso in operativne modele finskih narodnih parkov in hkrati zeli doseči, da
bi Paanajärvi postal modelni narodni park za vse ostale v Republiki Kareliji. Skupno delo
parkov pa je lahko zgled vsem ostalim parkom na meji med Finsko in Rusijo za povečanje
medsebojnega sodelovanja in v prihodnosti pridružitve v mreži certificiranih čezmejnih
zavarovanih območij.
Slika 15: Območje EUREGIO Karelia

Vir: www.euregiokarelia.fi/EN/ (23.11.2007)

Sodelovanje parkov podpira tudi Evropska Unija preko razvojnih skladov in programov. Oba
parka sta del razvojnega programa “Neighbourhood programme Euregio Karelia”. Program je
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v prvi vrsti namenjen podpori sodelovanja finskih regij Kainuu, Severna Karelija in Oulu ter
ruske Republike Karelije in pa tudi sodelovanju ostalih obmejnih območij. Vse od leta 1997 so
na območju obeh parkov potekale raziskave podprte s sredstvi Evropske Unije, ki so
spodbudile še tesnejše sodelovanje parkov ter pripomogle k številnim uspešnim raziskavam na
območju skupnih ekosistemov. Glavni cilj t.i. Neighbourhood programa je podpora
trajnostnemu ekonomskemu in družbenemu razvoju in “dobrim sosedskim odnosom” obmejnih
območij. Program je v tem delu nadomestil prejšnji Interreg III A program in Tacis CBC.
V spodnji preglednici so prestavljeni projekti, ki sta jih parka izvedla v sodelovanju ter podpori
programov Evropske unije. Upravljavci obeh parkov zagotavljajo uspešno medsebojno
sodelovanje ter poudarjajo, da je to edina možna pot za uspešen razvoj parkov na področju
ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter razvoja sonaravnega turizma.
Preglednica 4: Nekateri skupni projekti podprti s strani Evropske Unije
SKLAD

PROGRAM

Evropski sklad za regionalni
razvoj

Interreg II A

Tacis

Karelia Parks
Development

Evropski sklad za regionalni
razvoj
Evropski sklad za regionalni
razvoj in Regionalna okoljska
agencija Severna Ostrobotnija
Evropski sklad za regionalni
razvoj in nacionalni sklad
Ministrstva za okolje Finske

Interreg III A
projekt Neighbourhood
Interreg III A
projekt Karelija
Euregio Karelia
Neighbourhood
programme

PROJEKT, REZULTAT
National parks in collaboration from Oulanka
to Paanajärvi 1997-1998
Development program of Paanajärvi National
park (2001-2002)
Promotion of nature tourism in the Finnish
Oulanka and Russian Paanajärvi National
Parks 2002-2004
knjiga National Parks Oulanka and
Paanajärvi-a natural history and a tour guide
2005
Oulanka-Paanajäarvi-wilderness, experience
and well-being 2005-2007 (raziskava LAC za
narodni park Oulanka v l. 2005)

Vir: Metsähallitus, 2007b; Niewiadomski, Štursa, 2005; Simula, Lahti, 2005.; Kangas et al., 2007

Slika 16: Rezultat skupnega projekta - knjiga o obeh parkih

Vir: Oulanka – Paanajärvi presentation, 2007
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6.2.3

Vrednotenje sodelovanja narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi

Narodna parka Oulanka in Paanajärvi sta v letu 2005 pridobila certifikat Federacije Europarc
za uspešnost medsebojnega sodelovanja preko državne meje. Vrednotenje njunega sodelovanja
(Niewiadomski in Štursa, 2005) je pokazalo, da v splošnem ni večjih razlik na področju
varstva narave in upravljanja, saj parka na skoraj vseh področjih delujeta enako in izkazujeta
enotnost upravljanja večjega zavarovanega območja, ločenega z državno mejo. Uspešnost
njunega sodelovanja ja bila potrjena s certifikatom na podlagi katerega so upravljavci parka
dobili poleg potrdila o uspešnem delu tudi priporočila zunanjih strokovnjakov za okrepitev
sodelovanja oziroma za spremembe, če je bilo le-to do sedaj neuspešno. Možnosti
medsebojnega sodelovanja temeljijo na skupnih značilnostih parkov, skupnih ciljih varstva
narave in upravljanju z naravno in kulturno dediščino ter dolgoletnega sodelovanja Finske in
Rusije na področju varstva narave.
V nadaljnje bo predstavljeno vrednotenje skupnih značilnosti parkov, njunega upravljanja in
sodelovanja, povzeto po poročilu vrednotenja, ki sta ga avgusta 2005 opravila Zbigniew
Niewiadomski iz Fundacije za ohranjanje biodiverzitete Vzhodnih Karpatov ter dr. Jan Štursa
iz Narodnega parka Krkonoše.
• Skupne upravljavske značilnosti parkov Oulanka in Paanajärvi
Narodna parka Oulanka in Paanajärvi ležita ob meji med Finsko in Rusijo in oba spadata v
kategorijo II po sistemu kategoriziranja zavarovanih območij IUCN. Oba parka sta
ustanovljena na podlagi legalnega zakona, oba upravlja državno ustanovljeno podjetje ter imata
celotno nadzorstvo nad načrtovanjem rabe tal v parku. Parka sodelujeta že od leta 1992, ko so
bili podpisani številni medsebojni sporazumi na centralni in regionalni ravni, omenjeni v
predhodnem besedilu.
Pomembnost obeh parkov se izraža v naravnih vrednotah. V obeh parkih so območja
zavarovana v okviru Natura 2000, oba pa izkazujeta dobro ohranjeni naravne razmere
ekosistemov ter številne kulturne vrednote. Narodni park Oulanka je tudi del mreže mokrišč
mednarodnega pomena, mreže ramsarskih lokalitet.
Velik pomen pri usklajevanju sodelovanja imajo skupni cilji. Narodna parka Oulanka in
Paanajärvi imata določene skupne cilje upravljanja na področjih varstva narave, razvoja
turizma in rekreacije ter spodbujanja okoljske zavesti. Turizem ima v obeh parkih velik pomen,
saj ponujata prvovrstno naravno okolje za rekreacijo in druge dejavnosti, ki temeljijo na
naravnih vrednotah. Upravljanje s turističnim obiskom je v skladu z ohranjanjem naravnih in
kulturnih znamenitosti, na kar kaže tudi certifikat organizacije PAN Parks, ki potrjuje
spodbujanje načel trajnostnega razvoja turizma v zavarovanih območjih Evrope. Narodni park
Oulanka je eden prvih certificiranih območij PAN Parks, kar je spodbudilo tudi ruskega
partnerja. Paanajäarvi je prestal uspešno vrednotenje ocenjevalne skupine v letu 2005, saj
načela razvoja turizma sovpadajo z varstvom enega največjih območij ohranjene divjine v
Evropi. Skupno obema parkoma je tudi, da na območjih parkov ni stalnih prebivalcev. Na ruski
strani je v precejšnji oddaljenosti od mej parka eno večje naselje, v Oulanki pa je tik na obrobju
več manjših vasi in zaselkov. Na obeh straneh meje je določena mejna cona, ki je zaprta za
obiskovalce.
Kljub temu, da parka izražata enotno območje s podobnimi naravnimi značilnostmi in
skupnimi strategijami upravljanja se glede na to, da ležita v dveh državah in sta osnovana z
različno zakonodajo, v nekaterih značilnostih razlikujeta.
Narodni park Oulanka je bil ustanovljen leta 1952 in zavzema 27.893 ha veliko območje,
medtem ko so Paanajäarvi razglasili za narodni park leta 1992 in za razliko od finskega
partnerja obsega štirikrat večje območje, to je 104.473 ha. Razlika v velikosti odraža tudi
število zaposlenih v parku, ki je v Oulanki šest in desetkrat večje v parku Paanajäarvi. Vendar
53

pa taka razlika ni zgolj odraz velikost ampak tudi strukture uprav narodnih parkov. Oulanka je
del mreže 400 zavarovanih območij, ki so pod upravo Zavoda za naravno dediščino enote
Severna Ostrobotnija-Kainu podjetja Metsähallitus in skupaj obsega približno enako število
zaposlenih kot v ruskem parku, Paanajäarvi pa ima ločeno administracijo. Parka imata ločeno
vendar usklajeno zakonodajo ter sistem coniranja, ki je v skladu z zakonom in pa ločena načrta
upravljanja, med katerima je bil tisti za Paanajäarvi narejen v sodelovanju s finskimi kolegi, in
zato izražata usklajenost v upravljavskih ciljih. Razlika se kaže tudi pri gibanju obiskovalcev v
parkih, saj je v Narodnem parku Paanajäarvi gibanje omejeno na urejene poti, v Oulanki pa
velja t.i Pravica vsakega človeka (Jokamiehenoikeudet), kar daje možnost gibanja tudi izven
urejenih poti, kjer to ni posebej prepovedano.
• Pregled osnovnih standardov certifikata čezmejnega sodelovanja
Preglednica 5 prikazuje rezultate terenskega vrednotenja verifikatorjev sistematično po vseh
osnovnih standardih za pridobitev certifikata Transboundary Parks- Following nature´s design,
ki so bili podrobneje predstavljeni v četrtem poglavju.
Preglednica 5: Pregled dejavnosti in dokumentov sodelovanja narodnih parkov Oulanka in
Paanajärvi
Legenda:
9 že doseženo
OSNOVNI STANDARDI
Primarni kriteriji

o

9
9

1.1 Vizija

1.2 Področja skupnega
dela

1.3 Uradni sporazum

9
9

priporočen ukrep (Niewiadomski in Štursa, 2005)
OULANKA/PAANAJÄRVI

skupna vizija že od leta 1992
trenutna skupna vizija Oulanka/Paanajäarvi vision 2015 (skupna
entiteta, enačenje principov upravljanja, skupne metode monitoringa,
skupna turistična strategija); uporaba koncepta”Oulanka/Paanajärvi twin
park” kot model čezmejnega sodelovanja
sodelovanje kot edina možnost doseganja trajnostnega razvoja
Finnish-Russian Development Programme on Sustainable Forest
Management and Conservation of Biodiversity in North-West Russia

o

publikacije za širšo publiko ali politično podporo, ki bi promovirale
sodelovanje in vizijo

9
9
9
9
9

varstvo narave
monitoring
okoljska vzgoja
razvoj trajnostnega sonaravnega okoljskega turizma
izmenjavanje izkušenj

9
9
9

bilateralna medvladna konvencija na centralni in regionalni ravni;
konvencija med vladama Finske in Rusije l. 1992
bilateralni sporazum med Republiko Karelijo in guvernerjem pokrajine
Oulu l. 1992
memorandum l. 1993, sporazum l. 1996, sporazum l. 2005

9
9
9

1.4 Osebje
o
o
o

minimalno povezovalno osebje – le sodelovanje direktorja regionalne
enote Metsähallitus in direktorja parka Paanajäarvi (srečanje 1x letno)
sodelovanje osebja obeh strani pri projektih in izmenjavi informacij in
znanj
formalno telo sodelovanja
združitev delovnih skupin Pan Parks
oblikovanje tematskih delavnic za izvedbo “vizije 2015”
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Sekundarni kriteriji
9
9
9

so v skladu s sporazumom iz l. 2005
sodelovanje na osnovi “prijateljstva in zaupanja”
formalna in neformalna pravila sodelovanja izkazujejo enotno udeležbo
obeh strani in trajno izmenjavo informacij

o
o
o

bolj detajlna pravila za sodelovanje
dokumentiranje vseh skupnih sestankov
oblikovanje delovne skupine za skupne projekte

9

9

izmenjavanje publikacij, informacij, podatkovnih baz, inventarjev,
rezultatov monitoringa in raziskav na skupnih področjih upravljanja
knjiga Narodni park Paanajärvi (1993)
prevod načrta upravljanja NP Oulanka
vsako leto Oulanka/Paanajäarvi raziskovalni simpozij
skupni dokumenti izdani v angleškem jeziku
knjiga National parks Oulanka and Paanajäarvi
v načrtu skupna GIS podatkovna baza in multimedija za obiskovalce
(touchscreen)
raziskava LAC

9
9
9
9

finski, ruski in angleški jezik,
nekateri zaposleni se učijo jezika partnerja
pomembni dokumenti prevedeni v jezik partnerja
veliko informacijskega materiala in monografij v vseh treh jezikih

9
9
9
9

monitoring skupnih naravnih in kulturnih vrednot
skupni monitoring habitatov in vrst (zapuščena post-kmetijska zemljišča
in nekdanja poselitvena območja; rjava postrv)
skupni program upravljanja travnikov in pravila za ribolov
v planu kartiranje območij NATURA 2000 na ruski strani meje

9
9
9
9

Oulanka ima poseben proračun za sodelovanje (iz Ministrstva za okolje)
Paanajärvi sredstva črpa iz osnovnega proračuna
skupni plan za porabo sredstev, a se potem proračun ureja neodvisno
skupni sklad iz tujih sredstev (EU)

9
9
9

sistem coniranja v skladu z varstvom narave
cilji upravljanja v skladu z upravljavskimi cilji za kategorijo II po IUCN
omogočanje nemotene čezmejne migracije vrst (razen severnih jelenov)
in nemoteni razvojni procesi
skupni čezmejni programi varstva habitatov in vrst (npr.: ptice, leteča
veverica, rjava postrv, višje rastline-inventar, upravljanje travnikov)
partnerja enakovredno prispevata k varstvu narave

2.1 Pravila sodelovanja

2.2 Izmenjavanje podatkov

2.3 Sporazumevalni jezik

2.4 Ekološki monitoring

2.5 Financiranje

9
9
9
9
9
9

Primarno področje dela

3.1 Varstvo narave

9
9

Sekundarna področja dela
9
9

4.1 Izobraževanje in
sporazumevanje

9
9
9
o
o
o

veliko medijev priča o skupnem delu (publikacije, brošure, monografije,
video gradivo v treh jezikih
informacijske table v NP Paanajäarvi v več jezikih; v Oulanki v finščini
in angleščini
okoljska vzgoja (sodelovanje ruskih in finskih sol)
v načrtu čezmejno vodenje s strani izvajalcev turistične dejavnosti
knjiga »National Parks Oulanka and Paanajärvi - a natural history and
tour guide«
table v ruskem jeziku v NP Oulanka
harmonizacija označb
skupni logotip
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9
9

4.2 Rekreacija in
sonaravni turizem

9
9
9
9
9
9
9

4.3 Raziskovalno delo in
monitoring
o
o
9

4.4 Medsebojno
razumevanje in
promocija miru

9

sodelujeta pri razvoju sonaravnega turizma v regijah
koordinirata upravljanje z obiskom in spremljata vplive turizma v
skupnih ekosistemih (LAC)
oba sta verificirana PAN parka (najboljši dokaz obstoja čezmejne
iniciative promocije sonaravnega regionalnega razvoja)
skupni projekt multimedijskega informiranja za turiste (touchscreens)
podaljšanje dosedanjih pohodniških poti na Rusko stran
EU projekti za pomoč pri gradnji turistične infrastrukture
sodelovanje pri raziskavah že v letu 1980 med Raziskovalnim inštitutom
Karelije in Univerzo v Ouluju, kot podpora ustanovitvi NP Paanajäarvi
nobeden od parkov ne zaposluje raziskovalcev-so vezani na zunanje
sodelavce
skupni projekti: inventar t.i. višjih rastlin ali brstnic; monitoring
biotopov; kartiranje habitatov NATURA 2000 v obeh parkih;
ugotavljanje stanja in procesov na zapuščenih obdelovalnih območjih v
NP Paanajärvi; monitoring postrvi
socio-ekonomske študije (npr.: direktni ekonomski vplivi na lokalno
skupnost, indirektni vplivi na regionalni razvoj)
več skupnih raziskav o stanju okolja, biodiverziteti, vplivu turizma,
monitoring ogroženih vrst
rezultate medsebojnega uspešnega sodelovanja predstavljajo simpoziji,
obiski obeh strani, usposabljanje zaposlenih, delavnice, skupne proslave,
projekti….
sicer odpovedan obisk Izraelskih in Palestinskih predstavnikov poudarja
dobro prakso promocije miru med različnimi narodi in političnimi
sistemi

Vir: Niewiadomski in Štursa, 2005, Viramo, 1996, Joint agreement…, 2005

Iz vrednotenja je razvidno, da imata narodna parka izjemno veliko skupnih projektov in da
njuno sodelovanje temelji na uradnih sporazumih in dobrih temeljih. Petnajstletno delo je
pokazalo, da čezmejno sodelovanje v veliki meri prispeva k varstvu narave tega območja in da
je njuno sodelovanje še kako pomembno na različnih področjih upravljanja narodnih parkov.
Parka izkazujeta uspešno sporazumevanje dveh držav in primernost sodelovanja na področju
varstva narave. S pomočjo virov Evropske Unije bosta parka lahko tudi v nadaljnje sodelovala
pri raziskavah in projektih, ki bodo odpravili šibkosti pri upravljanju s pomembnimi območji
divjine.
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Slika 17: Enojezične informativne table (Dolinšek, 2007)

Slika 18: Dvojezične informativne table (Dolinšek, 2007)
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7 PRIMERJALNA
PRIMEROV

ANALIZA

SODELOVANJA

PREUČEVANIH

Certifikat Transboundary- Following nature's design je v Evropi dokaj nova iniciativa in hkrati
pomemben element pri povezovanju evropskih zavarovanih območij preko državnih meja. Kot
že omenjeno se s tem certifikatom ponaša le malo parkov, kar po eni strani lahko pomeni, da ni
doživel širšega zanimanja in pomembnosti pri upravljavcih zavarovanih območij, po drugi
strani pa, da predstavljajo kriteriji dokaj obsežen in zahteven normativ, ki ga ne morejo doseči
številni parki. Torej na to je potrebno gledati iz dveh zornih kotov, čeprav je večja teža na
drugi možnosti. Drži pa tudi, da je certifikatov za zavarovana območja vse več in upravljavci
so skeptični glede same pomembnosti certifikatov in se jim zdi, da tega ne potrebujejo. V
našem primeru je certifikat izjemno pomemben, saj se v splošnem v Evropski Uniji vse bolj
poudarja čezmejno sodelovanje.
Certifikati so lahko v veliko pomoč ter so lahko pomemben del prepoznavnosti evropskih
parkov in njihovega sodelovanja. Znamke, diplome in certifikati govorijo v prid boljšega
prepoznavanja in konec koncev tudi obiska zavarovanih območij. Večkrat, ko se imena le teh v
povezavi z zavarovanim območjem pojavijo pri različnih organizacijah in v medijih jim to
dviguje prepoznavnost in hkrati kaže na uspešno delo, kar je za ljudi izredno pomembno.
Velikokrat se oprimemo negativnih informacij, še posebno je to značilno za zavarovana
območja, ki naj bi kazala in izkazovala prakso dobrega dela pri varstvu narave ter uspešne
simbioze človeka in narave. Torej v tem pogledu so diplome in certifikati spodbuda tako za
ljudi, za upravljavce zavarovanih območij kot tudi za politiko varstva narave.
Zaradi majhnega števila certificiranih parkov čezmejnega certifikata Europarca je ta za
Slovenijo in Italijo še toliko bolj pomemben. Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko
predgorje že dokazujeta in bosta še dokazovala, da je v alpskem prostoru nujno in pomembno
povezovanje čezmejnih parkov v okviru Mreže zavarovanih območij in na sploh.
Finsko-ruski primer čezmejnega sodelovanja pa izkazuje izjemno uspešno povezavo in
sodelovanje, zato je primerjava s takim že certificiranim primerom lahko poučna in v veliko
oporo za parke, ki poskušajo certifikat pridobiti. Tako je bil tudi eden od namenov
diplomskega dela pomagati upravama slovenskega in italijanskega parka pri pridobitvi
certifikata in možnostih za povečano sodelovanje med njima.
Preglednica 6 prikazuje primerjavo obeh preučevanih primerov po kriterijih certifikata.
Poudariti je potrebno, da po vsej verjetnosti v splošnem manjkajo nekatere informacije o
sodelovanju, ker bodisi niso bile navedene v uporabljeni literaturi oziroma niso bile omenjene s
strani vseh nosilcev projektov. So pa v celotni diplomski nalogi predstavljene pomembne
komponente sodelovanja in tiste, ki so bile potrebne za umestitev v kriterije certifikata katere
se še lahko nadgradijo ter seveda vodijo tudi v razširitev sodelovanja na posameznih področjih.
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Preglednica 6: Primerjava sodelovanja obeh primerov po kriterijih certifikata
OSNOVNI STANDARDI
Primarni kriteriji

TNP/NRPJP


neizoblikovana vizija
sodelovanja razen v okviru
nekaterih projektov

9

izoblikovana vizija sodelovanja

9

uspešno na mnogih ključnih
področjih

9

uspešno na mnogih ključnih
področjih



odsotnost uradnega sporazuma
med parkoma

9

uradni sporazum na državni,
regionalni in parkovni ravni



ni uradnega osebja sodelovanja
razen nosilcev projektov

9

minimalno uradno sodelovalno
osebje (1x letno srečanje) in
nosilci projektov



ni določenih formalnih pravil
sodelovanja

9

določena a pomanjkljiva pravila
sodelovanja

9

nekatere smernice v načrtu
2008/2009

9

obstaja izmenjavanje podatkov
preko projektov in programov

9

uspešno in obsežno
izmenjavanje podatkov

9

9
9

9

slovenski jezik in italijanski
jezik
po potrebi tudi angleški jezik

angleški jezik;
pomembne publikacije
prevedene še v finski in ruski
jezik



v pripravi

9

skupni monitoring in baza
podatkov

9

sredstva evropskih programov
(Interreg)

9

proračun za sodelovanje na obeh
straneh ter skupna sredstva
evropskih programov (Interreg)



že nekaj dejavnosti, večinoma
pa še v pripravi

9

uspešno sodelovanje

9

uspešno sodelovanje

9

uspešno sodelovanje

9

sodelovanje pri raziskavah –
inštituti, univerzitetno
sodelovanje
Skupni monitornig in kartiranje
habitatov

1.1 Vizija
1.2 Področja skupnega
dela
1.3 Uradni sporazum

OULANKA/PAANAJÄRVI

1.4 Osebje
Sekundarni kriteriji
2.1 Pravila sodelovanja

2.2 Izmenjavanje podatkov

2.3 Sporazumevalni jezik

2.4 Ekološki monitoring
2.5 Financiranje
Primarno področje dela
3.1 Varstvo narave

Sekundarna področja dela
9 uspešno sodelovanje
4.1 Izobraževanje in
sporazumevanje
4.2 Rekreacija in sonaravni 9 uspešno sodelovanje
turizem


v pripravi

4.3 Raziskovalno delo in
monitoring

9
9

4.4 Medsebojno
razumevanje in
promocija miru

uspešno medsebojno
razumevanje in sodelovanje

9
9

uspešno medsebojno
razumevanje in sodelovanje
uspešna praksa promocije miru
med narodi in premostitev
zgodovinskih nesoglasij

Izdelala: Dolinšek S., 2008
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V prvi vrsti je potrebno poudariti, da imata oba primera različni časovni kot tudi namenski
ozadji sodelovanja, kar ju ločuje tudi pri skupnih dejavnostih in njihovi intenziteti.
Vizija parkov Oulanka in Paanajärvi je postati s svojim sodelovanjem zgled vsem ostalim
evropskim parkom. To imata zapisano v svoji viziji Oulanka-Paanajärvi Vision 2015, kar je
dobro izhodišče za izvajanje vseh skupnih dejavnosti hkrati pa imata veliko podporo s strani
obeh držav. Ta vizija je povod za vsa področja skupnega delovanja.
Predvsem iz preglednice 3 je razvidno, da Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko
predgorje uspešno sodelujeta in kar lahko vidimo iz preglednice 6 v splošnem okviru ne
odstopata v veliki meri od finsko-ruskega primera. Moramo poudariti, da je slovenskoitalijanska meja odprta, Finci in Rusi pa imajo pri tem veliko težavo. Zaprta meja in
pomanjkanje mejnih prehodov ter obsežne birokratske zadeve pri prečkanju meje jim
marsikdaj onemogočajo izvedbo kakšnega programa ali projekta. V našem primeru odprta meja
omogoča nemoteno prehajanje in s tem spodbuja obsežnost skupne dejavnosti.
V veliko podporo parkoma Oulanka in Paanajärvi so tudi uradni sporazumi med državama,
regijami ter samima parkoma, saj je to zaledje državnih ustanov še kako pomembno pri
podpori skupnih projektov. V našem primeru pa je sodelovanje zaenkrat le na prijateljski ravni
in bi bilo ugodno za oba, da se ta raven razširi na višji nivo. Je pa v našem primeru sodelovanje
uradno v okviru evropskega programa Interreg in konec koncev tudi nekaterih drugih razvojnih
programov, ki spodbujajo sodelovanje, vendar zaenkrat v tem okviru to ni posebno poudarjeno.
Primarni cilj zavarovanih območij je varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot,
varstvo in ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst, varstvo kulturne krajine ter ohranjanje
habitatov in značilnosti nežive narave. V primeru Triglavskega narodnega parka in Naravnega
parka Julijsko predgorje je sodelovanje na tem področju zaenkrat minimalno. Zavedati se je
potrebno, da sta parka Oulanka in Paanajärvi dejansko en park v dveh državah in da med njima
prav iz tega razloga obstaja harmonizacija na skoraj vseh področjih upravljanja in tako tudi
uspešno sodelujeta pri projektih varstva habitatov in biotske raznovrstnosti. V našem primeru
pa imamo dva parka, ki sicer sodelujeta že od nastanka parka Julijsko predgorje vendar nimata
harmoniziranih ne upravljavskih načrtov ne napisane skupne vizije razvoja na področju varstva
narave. Zato je dosedanja obsežnost njunega sodelovanja vselej pohvalna. Finska in Rusija na
področju ohranjanja narave intenzivno sodelujeta že več kot dvajset let, kar se kaže tudi v
obsežnosti skupnih dejavnosti ter v visoki stopnji učinkovitosti čezmejnih programov.
Sodelovanje ministrstev in kar je zelo pomembno tudi znanstveno-raziskovalnih inštitutov ter
fakultet je pokazalo, da so državi in regije ob meji razvile skupne programe varstva narave, s
poudarkom na območjih borealnega gozda in na tem območju izvedle številne raziskave. Tako
se državi in hkrati zavarovana območja ob meji lahko pohvalijo z uspešnimi preteklimi
projekti, hkrati pa pridobitev certifikata za narodna parka Oulanko in Paanajärvi ni predstavljal
večjega izziva prav iz tega razloga. Kljub mnogim projektom sta verifikatorja organizacije
Europarc predlagala še mnoge skupne dejavnosti. Iz tega lahko predvidevamo, da bosta
Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje morala po pregledu verifikatorjev
izvesti še veliko projektov in dejavnosti, dobra stran vsega tega pa je, da bosta s pridobitvijo
certifikata v to še bolj spodbujena. To je pozitivna stran certifikata, ki bo pripomogla k
uspešnemu sodelovanju med slovenskim in italijanskim parkom in poglobila odnose med
parkoma, regijami ter lokalnim prebivalstvom. V veliko pomoč in na širitev obsežnosti
sodelovanja Slovenije in Italije na področju varstva narave, bi imelo vpliv tudi na večje
sodelovanje na ravni univerz in fakultet. Skupna raziskovalna dejavnosti bi sigurno še bolj
poglobila sodelovanje zavarovanih območij.
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Narodna parka Oulanka in Paanajärvi sodelujeta tudi v okviru Zelenega pasu (varstvo
borealnega območja), kar bi bila lahko ena izmed možnosti sodelovanja Triglavskega
narodnega parka in Naravnega parka Julijsko predgorje, saj bi v tem okviru lahko izvedla
mnoge dejavnosti.
Oba primera imata tudi nekatere iste pomanjkljivosti kot je primer jezikovno sporazumevanje.
Narodna parka Oulanka in Paanajärvi imata uradni jezik angleščino in so tudi vsi pomembni
dokumenti prevedeni v ta jezik. V slovensko-italijanskem primeru sporazumevanje poteka
večinoma v slovenskem in italijanskem jeziku ter tudi v angleškem, ko posamezniki z obeh
strani ne znajo jezika partnerja, vendar je dobro izhodišče za prihodnost, da sta se obe strani
pripravljeni naučiti jezika partnerja. Še posebej je to pomembno ker je na italijanski strani
slovenska narodna manjšina in bi bilo prav, da Rezijani komunicirajo v slovenščini. Oba
preučevana primera imata tudi pomanjkljivost, namreč, da so informacije v parkih
(informacijske table) v svojem jeziku ter nekatere tudi v angleščini, prav tako v je v primeru
Oulanka – Paanajärvi to delno rešeno z informacijami v angleškem jeziku.
Oba primera pa se močno razlikujeta v tem da, v finskem in ruskem parku ni stalne poselitve,
so pa na obrobju parkov posamezna naselja. Na področju turizma in kulturne dediščine parka
sicer sodelujeta, saj so povezani lokalni turistični ponudniki, sodelujejo pa tudi šole z obeh
strani. V našem primeru poteka sodelovanje na tem področju zelo uspešno oziroma so te
dejavnosti zaenkrat vodilne pri sodelovanju. Tako, da pod rubriko rekreacija in sonaravni
turizem ni bilo večjih težav z navedbo skupnih dejavnosti, prav tako ne pri izobraževanju in
sporazumevanju, čeprav bi morali predvsem upravi Triglavskega narodnega parka in parka
Julijsko predgorje povečati sodelovanje pri znanstvo-raziskovalnih dejavnostih in pri
upravljavskih strategijah. To je v parkih Oulanka in Paanajärvi do sedaj že uspešno potekalo.
Oba primera izkazujeta promocijo miru in medsebojnega razumevanja med narodi.
Informacije s Finske so že v tej prvi fazi in bodo še naprej v veliko pomoč pri sodelovanju
Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijsko predgorje, dobro pa bi bilo tudi da
se čezmejna iniciativa razširi tudi na druga zavarovana območja, ne samo ob zahodni slovenski
meji ampak tudi drugje.
Možnosti je veliko, za realizacijo pa je seveda potrebno pridobiti tudi določena sredstva, kar do
neke mere upočasni izvedbo projektov. Zato je še posebno pomemben dokaz dosedanjega
sodelovanja in njegova promocija. Zagotovo bo pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja
pripomogla k večji promociji in bo odpirala možnosti pridobitve sredstev in prenos te iniciative
na druga območja v Sloveniji.
Glede na primerjavo izbranih primerov se kaže, da Triglavski narodni park in Naravni park
Julijsko predgorje že uspešno sodelujeta. Je še nekaj pomanjkljivosti, vendar se lahko uredijo v
krajšem časovnem obdobju. Po kriterijih certifikata parka glede na samooceno zadovoljujeta
pogoje, kar pa je najbolj pomembno. Prva faza je torej narejena, s tem pa tudi primarni cilj
diplomskega dela. Rezultati so dobri, vendar bo pred koncem poletja, ko bosta parka obiskala
verifikatorja, potrebno dodati še nekatere formalnosti. Predlogi o možnih dopolnitvah
sodelovanja so na kratko predstavljeni že v preglednici 3, podrobneje pa v naslednjem
poglavju.
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8 SMERNICE ZA NADALJNJE SODELOVANJE TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA IN NARAVNEGA REGIJSKEGA PARKA
JULIJSKO PREDGORJE
Primerjalna analiza Triglavskega narodnega parka ter Naravnega parka Julijsko predgorje in
tujih primerov je nakazala možnosti, ki bi jih lahko prva dva vključila v svoje sodelovanje.
Pogoji za sodelovanje so dobri, če pa bi globlje pregledali dokumente obeh parkov, bi se
verjetno našlo nekaj pomanjkljivosti. Zavedati se moramo, da imata parka različne pravne
ureditve in zakonske podlage, vendar se z njihovo uskladitvijo lahko povezovanje še poveča.
Odvisno je seveda tudi od stopnje želenega povezovanja. Gre za enak ekosistem s podobnimi
razvojnimi značilnostmi, visoko biotsko raznovrstnostjo, podobnimi okoljskimi vplivi ter izzivi
usmerjanja turizma, ki ima velik vpliv na ohranitev naravnih razmer v parkih.
V nadaljevanju so podane smernice sodelovanja za nekatera področja pridobitve certifikata, ki
lahko pripomorejo k odločitvam upravljavcev in boljšemu sodelovanju.
VIZIJA
Parka do sedaj sodelujeta zgolj na podlagi sprotnih projektov in se s svojimi prispevki
udeležujeta projektov partnerja. Zaradi povečanja sodelovanja, ki bo prišlo s certifikatom, bi
bilo potrebno izoblikovati skupno vizijo, ki bo uradno potrdila sodelovanje in tudi pripomogla
k lažjemu skupnemu delu. Izoblikovanje vizije bo zahtevalo pregled dela parkov in uskladitev
določenih ciljev. S skupnimi projekti se bodo zmanjšali tako stroški kot tudi vloženo delo.
Hkrati pa je ta vizija lahko temelj spodbude tudi za druga zavarovana območja v Alpah in
izvedba protokolov Alpske konvencije oziroma ciljev Mreže zavarovanih območij v Alpah.
PODROČJA SKUPNEGA DELA
Zaenkrat poteka kar nekaj skupnih projektov na različnih področjih (varstvo biotske
raznovrstnosti, spreminjanje kulturne krajine, čezmejno sodelovanje šol, izmenjava
informacij). Pomembno bi bilo, da bi parka za začetek izoblikovala:
• skupne programe varstva narave;
• povečala medsebojno komunikacijo s številnejšimi srečanji na raziskovalni ravni;
• izdala skupno predstavitveno publikacijo;
• povečala medsebojna srečanja upravljavcev.
URADNI SPORAZUM
Parka sedaj sodelujeta na osnovi prijateljskega odnosa med upravama. V prihodnje bi bilo
nujno oblikovanje uradnega sporazuma, ki je v začetku lahko sporazum med parkoma in se
kasneje nadgradi na regionalno ali celo državno raven. S tem bi parka pridobila širše zaledje
podpore in si s tem po vsej verjetnosti odprla možnosti tako pridobitve sredstev kot tudi
spodbudila sodelovanje na druge ravni.
OSEBJE
Glede na raziskavo se je v prvi vrsti pokazalo pomanjkljivo dokumentiranje vseh skupnih
projektov. Najbolje bi bilo, da se izoblikuje majhna skupina, ki bo zadolžena za nadzor
celotnega sodelovanja in dokumentiranja vseh izvedenih projektov. Informacije se lahko hitro
izgubijo, predvsem ker je v projekte vpletenih veliko posameznikov z različnih področij.
Priporočeno je izoblikovanje delovne skupine s celotnim nadzorom nad čezmejnimi
dejavnostmi, ta pa bi hkrati tudi ocenjevala napredek ter skrbela za korektno izmenjavanje
informacij.
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PRAVILA SODELOVANJA
Med parkoma zaenkrat ne obstaja določenih pravil sodelovanja, razen v okviru posameznih
projektov. Ker imajo različni akterji različna mnenja, lahko pride do velikega razhajanja med
obema stranema, bi bilo primerno določiti okvirna pravila sodelovanja, ki bodo obe strani
primorale k izpolnjevanju dolžnosti. Pravila morajo biti določena glede na delovne metode,
časovne načrte in ostala pravila obeh parkov. To bo zahtevalo kar nekaj usklajevanj, ki pa bodo
pripomogla k uspešnemu sodelovanju. Nadzor nad njimi pa ima lahko oblikovana skupina iz
prejšnjega kriterija.
IZMENJAVANJE PODATKOV
Izmenjavanje podatkov delno že obstaja (iz posameznih projektov). Nujno je izmenjavanje
strokovne literature in podatkov. Veliko bi k temu pripomogel letni strokovni simpozij, za kar
bi se izdelalo tudi publikacijo z vsemi pomembnimi znanstvenimi dosežki in delom znotraj
parkov. Možno bi bilo tudi oblikovanje skupne baze podatkov, ki je sicer tudi že del projektov
v okviru Mreže zavarovanih območij v Alpah ali programa Interreg III B Alpine space.
SPORAZUMEVALNI JEZIK
V obeh parkih so posamezniki, ki govorijo jezik partnerja, vendar to ni dovolj. Neprimerno je
komunicirati v npr. angleškem jeziku, in prav to je zmotilo tudi akterje obeh parkov. Njihov
predlog je, da se v bližnji prihodnosti obe strani izobrazita na tem področju, kar bo omogočilo
nemoteno sodelovanje. Priporočen je prevod spletnih strani Triglavskega narodnega parka v
italijanski jezik, v parku Julijsko predgorje pa dopolnitev (nekatere osnovne informacije so že
prevedene) njihovih spletnih strani v slovenskem jeziku ter prevod vseh pomembnih publikacij
v jezik partnerja.
EKOLOŠKI MONITORNIG
Na tem področju ni bilo narejenega veliko. Strokovnjaki in poznavalci razmer v parkih bodo
lažje predlagali možne skupne dejavnosti. Predlagam pa, da bi parka začela, skupni monitoring
naravnih in kulturnih vrednot, rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov.
VARSTVO NARAVE
Glede na to, da je primarni cilj zavarovanih območij varstvo narave, je ta kriterij zelo
pomemben. Projekt Palpis zajema to sodelovanje, vendar je možnosti še veliko. Ker sta parka
kategorizirana v okviru IUCN, bi morale biti skupne dejavnosti v okviru ciljev in nalog za
posamezno kategorijo. Ohranjanje biotske raznovrstnosti naj bo primarni cilj. Pomembno bi
bilo razširiti in nadgraditi s projektom Palpis začeto skupno upravljanje s habitati in biotopi.
Izjemnega pomena bi bili skupni projekti ohranjanja vrst in obnova habitatov, ki so se zaradi
različnih okoliščin spremenili ali izginili.
IZOBRAŽEVANJE IN SPORAZUMEVANJE
Na tem področju je sodelovanje relativno dobro. Izobraževanje mlajših generacij poteka preko
sodelovanja šolske mladine, vsako leto se odvijajo Belarjevi dnevi izjemnega pomena pa je
tudi program mladi nadzornik (Junior ranger), ki je iniciativa organizacije Europarc. V okviru
projekta ERA in Palpis je bilo izdano kar nekaj publikacij o različnih tematikah (varstvo
narave, turizem, kulturna krajina…).
Na tem področju predlagam izdajo skupne publikacije o naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnostih kot je finsko-ruski primer National Parks Oulanka and
Paanajärvi- a natural history and tour guide ter skupni film ali predstavitev v sliki in besedi.
Potrebne bi bile tudi dvojezične informacijske table, ki bi še bolj odražale sodelovanje parkov
in poudarjale pomen parka kot celote, kar bo s pridobitvijo certifikata.
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REKREACIJA IN SONARAVNI TURIZEM
Tudi na tem področju je bilo predvsem v okviru projekta ERA narejenega veliko, predvsem v
smeri sodelovanja turističnih kmetij, promocije turističnih izdelkov obeh območij ter
doživljanju narave. Dobro bi bilo, da parka sodelujeta tudi pri ocenah vplivov turizma na
naravno okolje in poskušata najti rešitev za upravljanje z obiskom. Parka bi na podlagi
izmenjave informacij in skupnih strategij sodelovala pri razvoju sonaravnega turizma. Ena od
možnosti v prihodnosti je tudi certifikat PAN Parks, pri katerem je bil Triglavski narodni park
že izbran kot možen park v verigi. V okviru iniciative Zeleni pas bi bila možna tudi čezmejni
rekreacijski programi, tako kot to poteka v parku Goričko.
RAZISKOVALNO DELO IN MONITORING
To področje je v sodelovanju slabše urejeno, čeprav se določene dejavnosti odvijajo v povezavi
Univerze v Ljubljani ter Univerze v Trstu in Vidmu. Povezava raziskovalnih ustanov in
fakultet bi zagotovo pripomogla k še večjemu sodelovanju na področju raziskovalnega dela.
Projekti, ki se izvajajo na fakultetah (npr. smeri biologija, geografija, gozdarstvo…) bili lahko
usmerjeni na skupne projekte študentov obeh držav v katerih bi se osredotočili na projekte
znotraj obeh parkov. Drugače pa bi sodelovanje lahko potekalo pri raziskavah o stanju okolja v
parkih, biotski raznovrstnosti ali raziskavah ogroženih vrst v parkih, raziskavah o stanju,
razvoju in procesov habitatov ter poskušali najti skupne rešitve za njihov zaščito.
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9 ZAKLJUČEK
Zavarovana območja predstavljajo eno od oblik varstva naravnih in kulturnih vrednot, varstva
in ohranjanja biotske raznovrstnosti, varstva kulturne krajine ter ohranjanju habitatov in
značilnosti nežive narave. Živalske in rastlinske vrste se razvijajo neodvisno od meja, ki jih je
postavil človek, zato je za njihovo varstvo in nemoten razvoj potrebno te meje zabrisati.
Varstvene aktivnosti se povečini izvajajo znotraj države, vendar se jih veliko odvija tudi preko
meja, še posebej v Evropi, kjer so države majhne in kjer vrstno bogata območja velikokrat
oblikujejo meje med državami. Za učinkovito varstvo ekosistemov, ki se pojavljajo znotraj več
držav, je potrebno najti skupne aktivnosti, ki bodo omogočile nemoten razvoj vrst. Učinkovito
varstvo torej pomeni slediti procesom narave in omogočiti povezano varstvo enakih
ekosistemov preko umetno ustvarjenih meja.
Čezmejno sodelovanje zavarovanih območij torej podpira in omogoča skupno varstvo
ekosistemov in poudarja skupne upravljavske cilje in naloge za varstvo širšega območja. V
Evropi že obstaja mnogo zavarovanih območij, ki se povezujejo na različnih stopnjah ter s
skupnimi strategijami omogočajo učinkovito varstvo narave ter spodbujajo trajnostni
regionalni razvoj.
Evropska zveza naravnih in narodnih parkov Europarc je spodbudila čezmejno sodelovanje
zavarovanih območij ter v letu 2003 predstavila certifikat čezmejnega sodelovanja
Transboundary Parks-Following nature's design, ki predstavlja uporaben sistem za analizo
obstoječega sodelovanja obmejnih zavarovanih območij ter za pregled učinkovitosti
čezmejnega partnerstva na vseh nivojih upravljanja. Orodje omogoča upravljavcem
zavarovanih območij vrednotenje preteklega sodelovanja in pomaga najti rešitve na področjih,
kjer je potrebno dodatno okrepiti praktično delo glede na vrsto zavarovanih območij ali tip
skupne pokrajine oziroma ekosistema. V procesu pridobitve je pomemben prvi del, torej
samoocena sodelovanja parkov, ki jo je potrebno predložiti federaciji Europarc.
Glavni namen diplomskega dela je bil oceniti čezmejno sodelovanje ter certifikat
Transboundary Parks-Following nature's design in preveriti vlogo certifikata, v prvi vrsti na
primeru sodelovanja finskega narodnega parka Oulanka ter ruskega narodnega parka
Paanajärvi. Parka ležita v območju severnega borealnega gozda, kjer je še lahko najti območja
divjine, s tem pa imata parka veliko vlogo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter sta
pomembni destinaciji za turizem. Dvajsetletno skupno delo je pokazalo, da čezmejno
sodelovanje v veliki meri prispeva k varstvu narave tega območja, hkrati pa upravljavci
poudarjajo, da je sodelovanje edina možna pot za doseganje varstvenih in razvojnih ciljev tega
območja. Pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja parkov, je le še potrdila uspešnost
sodelovanja, verifikatorji pa so izrazili tudi pomanjkljivosti tega in podali možne rešitve zanje.
Iz konkretnega primera se je torej izkazalo, da čezmejno sodelovanje zavarovanih območij
omogoča učinkovitejše varstvo ekosistema, ki je deljen s politično mejo, in pa da je certifikat
uspešno orodje za izboljšanje obstoječega sodelovanja in odpravljanje pomanjkljivosti
sodelovanja.
Pozitivne lastnosti pridobitve tovrstnega priznanja se kažejo v zunanji verifikaciji, kjer
strokovnjaki nepristransko ocenijo stanje sodelovanja in predlagajo možne rešitve za skupno
upravljanje na zavarovanih območjih, v dolgoročnem sodelovanju (5 letni monitoring s strani
organizacije Europarc), ocenitvi kvalitete skupnega dela parkov, večji prepoznavnosti ter večji
možnosti pridobitve sredstev za skupne naravovarstvene aktivnosti.
Glavni cilj diplomske naloge je bil analizirati sodelovanje Triglavskega narodnega parka in
Naravnega parka Julijsko predgorje ter umestiti skupne projekte in aktivnosti v kriterije za
pridobitev certifikata čezmejnega sodelovanja. Območje Julijskih Alp se smatra kot eno najbolj
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ohranjenih območij v Alpah nasploh, zato je ohranjanje takšnega stanja še toliko bolj
pomembno.
Rezultati samoocene so pokazali, da Triglavski narodni park in Naravni regijski park Julijsko
predgorje že več kot desetletje uspešno sodelujeta na področju ohranjanja kulturne krajine,
okoljske vzgoje, razvoju sonaravnega turizma ter kmetijstva. Kriteriji pridobitve certifikata so
zahtevni, vendar je bilo sodelovanje med parkoma, sicer z nekaterimi pomanjkljivostmi, možno
umestiti v tiste, ki so za pridobitev ključni: vizija sodelovanja, sporazum o sodelovanju,
področja skupnega dela, povezovalno osebje, sporazumevalni jezik, financiranje, izobraževanje
in sporazumevanje, raziskovalno delo in monitoring, rekreacija in sonaravni turizem,
izmenjavanje podatkov ter medsebojno razumevanje in promocija miru . Nekatere aktivnosti so
postale že tradicionalne, kot so primer Belarjevi dnevi, kjer sodeluje mladina z obeh strani, pri
naravovarstveni vzgoji je pomemben tudi projekt mladi nadzornik. V zadnjih nekaj letih sta
pomembna projekta Palpis in ERA, kjer je sodelovanje usmerjeno na harmonizacijo principov
upravljanja v naravovarstveno pomembnih območjih v Julijskih Alpah ter na povečanje skupne
strategije turizma in promocije razvoja podeželja. Rezultati so pokazali tudi, da so kljub temu,
da je varstvo narave primarna naloga zavarovanih območij, aktivnosti na tem področju
zaenkrat minimalne.
Za sklep diplomskega dela sem izdelala tudi SWOT analizo čezmejnega sodelovanja za oba
obravnavana primera in s tem primerjala prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in
nevarnosti tovrstnega sodelovanja.
Preglednica 7: Primerjava prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti čezmejnega
sodelovanja Triglavskega narodnega parka in Naravnega regijskega parka Julijsko predgorje
PREDNOSTI
-

sodelovanje izhaja iz uprav obeh parkov
sodelovanje poteka že od ustanovitve NRP
Julijsko predgorje l. 1996
oba parka sta del Mreže zavarovanih območij v
Alpah (Alparc)
obe državi sta podpisnici Alpske konvencije
oba parka sta del Evropske zveze naravnih in
narodnih parkov (Europarc)
parka se stikata na območju MaB Julijske Alpe
(skupni projekti na tem območju)
sodelovanje na številnih področjih (ohranjanje
biotske raznovrstnosti, okoljska vzgoja, ohranjanje
kulturne krajine, sonaravni turizem, kmetijstvo)
skupni večji projekti (Palpis, ERA)
skupna izobraževanja zaposlenih obeh parkov
sodelovanje mlajših generacij (šole in projekt
mladi nadzornik)
združevanje lokalnih prebivalcev ter stik
zamejskih Slovencev s Slovenijo
odprtost meje za nemoteno sodelovanje
sredstva EU za skupne projekte

POMANJKLJIVOSTI
-

nobeden od parkov še nima načrta upravljanja
(težje usklajevanje skupnega dela in določitev
prednostnih nalog)
sodelovanja na področju varstva narave malo
minimalni nadzor skupnih projektov in dejavnosti
(odsotnost delovne skupine za čezmejno
sodelovanje)
uporaba angleškega jezika kot nadomestilo
neznanja slovenskega ali italijanskega jezika
posameznih zaposlenih v obeh parkih
pomanjkljivo beleženje vseh skupnih dejavnosti
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PRILOŽNOSTI
-

pridobitev certifikata Transboundary – Following
nature's design
upoštevanje ciljev in prednostnih nalog kategorij
IUCN, točneje kategorij II in V
oba parka spadata v območje Zelenega pasu
(skupni projekti znotraj te iniciative)
sredstva za skupne projekte iz programa Interreg
Slovenija-Italija
čezmejno sodelovanje zgled drugim zavarovanim
območjem v Alpah in v ostalih območjih obeh
držav
skupna promocija parkov
izmenjavanje izkušenj na vseh področjih delovanja
vpliv na vodilne okoljske ustanove obeh držav pri
podpori čezmejnih projektov
usklajevanje upravljavskih načrtov
lažja pridobitev sredstev Evropske Unije
vzpostavljanje dobrih mednarodnih odnosov preko
varstva narave
skupne rešitve spodbujanja trajnostnega
regionalnega razvoja

NEVARNOSTI
-

različne pravne ureditve in zakonske podlage
intenzivna povezava z enim parkom lahko
postavlja v ozadje ostala sodelovanja
financiranje sprotnih aktivnosti čezmejnega
sodelovanja (tistega izven projektov)

Izdelala: Dolinšek S., 2008

Dosedanje sodelovanje Triglavskega narodnega parka in Naravnega regijskega parka Julijsko
predgorje je dobra osnova za prihodnost, saj poteka na pomembnih področjih delovanja
parkov. Ena od večjih pomanjkljivosti je zagotovo neizoblikovan načrt upravljanja, hkrati pa
skupno oblikovanje smernic razvoja v prihodnosti lahko privede do učinkovitejših rešitev
varstva narave. Dobro sodelovanje je lahko vzor ostalim parkom v mreži zavarovanih območij
v Alpah in izvajanje protokolov Alpske konvencije. Certifikat čezmejnega sodelovanja bo
pripomogel najti tudi rešitve za pomanjkljivosti v sodelovanju in usmeritev za nadaljnje
skupno delo.
Nevarnosti v sodelovanju parkov predstavlja prevlada te povezave v smislu zapostavljanja
sodelovanja z drugimi parki, vendar menim, da bi lahko vselej pripomogla k širjenju skupnih
iniciativ in idej še na sosednje parke v alpskem prostoru za zagotovitev uspešnega razvoja Alp.
Kljub temu, da je sodelovanje prebivalcev parka dobro, je potrebno je poudariti, da mora biti
njihova vloga velika, kar je velikokrat pomanjkljivost pri odločitvah o razvoju zavarovanih
območij. Vsekakor menim, da imata parka dobre možnosti za nadaljnje sodelovanje, kar
izkazujejo tudi dobri odnosi med upravljavci obeh parkov.
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Preglednica 8: Primerjava prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti čezmejnega
sodelovanja narodnih parkov Oulanka in Paanajärvi
PREDNOSTI
-

sodelovanje že od nastanka NP Paanajärvi l. 1992
dolgoletno sodelovanje raziskovalnega inštituta
Karelije in Univerze Oulu (tudi kot podpora
ustanovitve NP Paanajärvi)
sporazum o sodelovanju na državni, regionalni in
parkovni ravni
certifikat Transboundary – Following nature's
design
sodelovanje na številnih področjih (ohranjanje
biotske raznovrstnosti, okoljska vzgoja, ohranjanje
kulturne krajine, sonaravni turizem, marketing)
številni že izvedeni projekti
skupne strategije za varstvo območij divjine
upravljavski načrt za NP Paanajärvi narejen skupaj
s finskimi kolegi in v skladu z načrtom upravljanja
NP Oulanka
dejavnosti v okviru iniciative Zeleni pas Evrope
(trajnostno gozdarjenje in varstvo biotske
raznovrstnosti)
skupna promocija parkov in turizma
sodelovanje mlajših generacij (šole)
sredstva EU za skupne projekte
parka dejansko delujeta kot en park

POMANJKLJIVOSTI
-

PRILOŽNOSTI
-

upoštevanje ciljev in prednostnih nalog kategorij
II po IUCN
certifikat PAN Parks (razvoj sonaravnega turizma
v območjih divjine)
črpanje sredstev EU (razvojni program Karelia
Neighbourhood Programme) za skupne projekte
zgled sodelovanja ostalim evropskim obmejnim
parkom

odsotnost delovne skupine za čezmejno
sodelovanje
uporaba angleškega jezika za sporazumevanje

NEVARNOSTI
-

zaprtost meje, obmejna cona in pomanjkanje
mejnih prehodov
različne pravne ureditve in zakonske podlage

Izdelala: Dolinšek S., 2008

Glede na analizo sodelovanja finskega in ruskega parka menim, da sta parka že lahko zgled
ostalim primerom v Evropi in zato so bile vse zbrane informacije in analiza njunega
sodelovanja dobra podlaga v procesu pridobivanja certifikata slovensko-italijanskega primera
in vir idej za skupno delo.
Pravno zaledje njunega sodelovanja je močno in podprto z državne, regionalne in parkovne
strani, kar še bolj poudarja pomembnost sodelovanja. Parka imata tudi velike cilje za
prihodnost, kar je vsekakor pozitivno za razvoj obeh. Največja nevarnost njunega sodelovanja
je zunanja meja Evropske Unije, ki onemogoča prosto prehajanje meje in s tem zavira
organizacijo marsikatere dejavnosti. Na območju stika parkov je le en mejni prehod, kar je
glede na skupno vizijo premalo. Vendar je njuno sodelovanje in sodelovanje ostalih parkov ob
meji z vidika ohranjanja borealnega ekosistema izjemno pomembno, zato bo potrebno to
upoštevati.
Iz primerjalne analize je torej razvidno, da oba primera uspešno sodelujeta na pomembnejših
področjih upravljanja in da je to sodelovanje pomembno za razvoj parkov, varstvo občutljivih
ekosistemov in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter za vzpostavljanje dobrih odnosov med
državama in obmejnim prebivalstvom.
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SUMMARY
Protected Areas are one of the forms of nature conservation in order to protect natural and
cultural values, to protect and conserve biodiversity, moreover to protect cultural landscape and
to conserve habitats and characteristics of inanimate nature. Flora and fauna species develop
independently from the borders made by man and that is why for their protection and
development these borders need to be erased.
Protection activities are mainly carried out inside countries, nevertheless there are many over
the borders as well, especially in Europe, where countries are small and where areas rich in
species form country borders. For an effective protection of those ecosystems which occur
inside more than one country, common solutions need to be carried out which will enable
undisturbed development of species. What is understood under the term “effective protection”
is that processes of nature need to be considered and that there has to be a connection enabled
that overpasses artificial borders in order to protect common ecosystems.
So, transboundary cooperation of protected areas supports and enables common protection of
ecosystems and emphasizes common management goals for protection of wider area. IUCN
has taken over the responsibility to promote the importance of transboundary protected areas,
i.e. its protection and conservation of biodiversity, re-establishing peace and cooperation
among countries. In Europe there are some protected areas which are cooperating on different
levels; with common strategies they enable effective nature protection and stimulate
sustainable regional development.
Europarc has stimulated the initiative of transboundary cooperation of protected areas and in
2003, it presented a certificate of transboundary cooperation - Transboundary Parks Following nature's design. This certificate is useful tool as it consists of fourteen criteria. This
criteria is a useful means to analyse the consisting cooperation and to overview the
effectiveness of transboundary partnership on every level of management.
The purpose of this diploma thesis was to evaluate transboundary cooperation and the role of
the certificate, primarily on Finnish-Russian case, i.e. the national parks Oulanka and
Paanajärvi. These parks are protected areas in the boreal forest zone where true wilderness
areas can still be found. This gives these parks big role in conserving natural and historical
values, and beside that they are important tourism destinations. Fifteen years of common work
proves that transborder cooperation of these two parks has immensely contributed to nature
conservation of the area. Managers also emphasize that cooperation is the only way to achieve
conservation and development goals of the area. Getting Europarcs transboundary certificate
has only confirmed that the cooperation has been successful; there are some weaknesses that
have occurred in this cooperation, however, solutions for these have already been pointed out.
The analysis of this case has shown that transboundary cooperation enables successful
protection of ecosystem which is cut by a state border and also that the certificate is a useful
tool for improving existing cooperation and solving the deficiencies in the cooperation.
There are numerous positive sides of receiving the certificate, namely, the verification is made
by independent experts - they identify the weaknesses and provide some possible solutions for
them, secondly, 5-year monitoring of common work assures that there is a long-term
cooperation, and thirdly, the certificate promises a bigger promotion and possibilities to get
funding from European Union programs for common nature protection activities.
The main goal of the diploma thesis was to analyze cooperation between Triglav National Park
and Prealpi Giulie Nature Park and to evaluate all common activities on the basis of the criteria
given for achieving the transboundary certificate. The area of Julian Alps is known to be one of
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the most preserved in the Alps; this is the reason why conservation of this area is of crucial
importance.
On the basis of the results of the evaluation it can be concluded that for more than a decade, the
parks have been cooperating successfully in the following fields of work: conservation of
cultural landscape, environmental education, development of sustainable tourism and
agriculture. The criteria for certificate are quite demanding, however, cooperation activities
between parks, despite some weaknesses, were successfully graded, each according to the
criteria of the certificate. These criteria are: vision, fields of work, agreement, staff, language
communication, financing, education and communication, recreation and sustainable tourism,
data exchanging and mutual understanding and promoting of peace.
Getting the certificate could help parks to achieve more common goals, to have more common
activities on all fields of work, to find common solutions for regional development and also to
spread the thought of transboundary cooperation of protected areas to other parts of Slovenia,
which would in turn exert some influence on major country organizations.
There is one weakness that could affect on getting the certificate - and that is the absence of
management plan in both parks. Moreover, there is a lack of activities on the field of nature
protection, but on the other hand, there are many possibilities left open. There is another
question that needs to be raised in the context of Italian-Slovenian cooperation, namely that of
language. English is the most obvious solution to this issue, but by no means the best one.
Although the global language, it is not very appropriate for this area. There is a minority of
Slovene living on Italian side. Managers of both sides agree to get over this problem by
introducing language courses for the staff. There is a growing tendency noticed on both sides,
to communicate in either Italian or Slovene and not by a third language that does not fit into
the area. Parks also have to form a cooperation group with members from both sides who will
have an overview of all common activities. There are also some threats that can be observed in
the cooperation, among these are: different laws in either country, the issue of financing everyday cooperation expenses and the fact that intensive cooperation with one park only can
neglect other important cooperations.
But in the future all named weaknesses and threats can be overcome provided both parks are
given enough free space and means to prove that they both work towards the same goals.
The analysis of Oulanka and Paanajärvi has shown that the cooperation between these two
parks has been successful over a longer period of time. Therefore, it can serve as an example to
other protected areas in Europe that strive to achieve that kind of transboarder cooperation. All
the information about their cooperation has been proved most useful in the process of preparing
all the essential things for Triglav National Park and Prealpi Giulie Nature Park in gaining the
certificate. All the information have also been of utmost importance when discussing what kind
of activities are crucial in cooperation.
From the legal point of view, the cooperation has been strongly supported by state-, regionand park- administration which again emphasizes the importance of cooperation. The Finnish
and Russian parks have great future goals which are described in “Oulanka- Paanajärvi vision
2015”, and that is by all means considered very positive for the development of both areas.
The biggest threat to their cooperation presents the outer European border - there is only one
park border crossing existing in this area. Sometimes, that can affect the efficiency of the
ability of doing research work. Most likely, a solution will be found to solve this problem
because their cooperation and also the cooperations of other parks on this border are important
to preserve coniferous forests. Besides, they can serve as good example to other parks that
share the same goals.
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From the comparison between these two cases that are discussed in this diploma paper can be
seen, that both cases are cooperating successfully on important fields of work and that the
cooperation is important for development of parks, protection of sensitive ecosystems,
conservation of biodiversity and re-establishing good relations between countries and border
communities.
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