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POMEN ZAVAROVANIH OBMOČIJ V REGIONALNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava vpliv zavarovanih območij narave na regionalni razvoj v okviru
posameznih statističnih regij. Osnovni namen naloge je prikazati, razmerje zavarovanih območij do
izbranih razvojnih kazalcev in s tem opredeliti, kdaj in v kolikšni meri lahko neko zavarovano
območje v regiji deluje kot vzpodbujevalec oziroma zaviralec razvoja.
V prvem delu naloge je opisan kratek zgodovinski pregled naravovarstva na slovenskem in podano
stanje zavarovanih območij v današnjem času. Poleg navedenega so v nalogi našteti in opisani še
mehanizmi ter instrumente varstva narave. V okviru vloge zavarovanih območij pri lokalnem razvoju
so navedeni tudi nekateri primeri dobre prakse - tako v tujini, kot pri nas.
V nalogi sta uporabljena dva pristopa. Naravovarstveni s podatki o zavarovanih območjih in
regionalnogeografski s podatki o statističnih regijah.
Na podlagi analiz in primerjav se je izkazalo, da na razvoj ki ni trajnosten, zavarovana območja
delujejo zaviralno. To se je izkazalo predvsem pri skrajnih primerih, kot sta Osrednjeslovenska in
Pomurska regija. Ti dve regiji sta si po vrsti razvojnih kazalcev namreč v velikem nasprotju, pri vsem
tem pa imata tudi zelo različne deleže zavarovanih površin. Osrednjeslovenska regija ima zavarovanih
le pet odstotkov, Pomurska pa kar šestintrideset odstotkov površin. Veliko večino teh površin
predstavlja v Pomurski regiji Krajinski park Goričko.
Razvojne možnosti v smislu sonaravnega razvoja so veliko večje v Pomurski, kot pa v
Osrednjeslovenski regiji. V prid temu govori vrsta – tako fizično kot družbenogeografskih lastnosti, ki
so v obeh primerih zelo različne. V tem kontekstu lahko sklepamo, da bo imel Krajinski park Goričko
na razvoj Pomurske regije bistveno večji vpliv, kot pa nekaj manjših območij zavarovanja v
Osrednjeslovenski regiji.
Ključne besede: zavarovana območja, regionalni razvoj, statistične regije, sonaravni razvoj
THE INFLUENCE OF PROTECTED AREAS ON REGIONAL DEVELOPMENT OF
SLOVENIA

Abstract:
This graduation thesis concentrates on the influence of protected areas on regional development within
individual statistical regions. The main objective is to show and determine when and how can a
protected area in a region be called a promotor and when it can have a negative impact on the regional
development.
The first part consists a short historical overview of nature conservation in Slovenia and actual data on
protected areas in Slovenia. We can also find instruments and mechanisms of nature conservation as
well as some examples of good practice here in Slovenia and outside of it.
In the thesis data on protected areas and regional geographical data on statistical regions of Slovenia is
presented. In our research we found out that protected areas have a negative impact on regional
development when it is not sustainable. This can be easily illustrated by extreme examples of
Osrednjeslovenska and Pomurska statistical region. These two regions are very different when
compared to some development indicators. Moreover, they have also got very different range of
protected areas. In the Osrednjeslovenska region only five per cent of the whole area has got a
protection status whereas the Pomurska region has got nearly thirtysix per cent of the whole area under
protection status - mostly as a landscape park Goričko.
Development possibilities in terms of sustainable developmnent based on comparison of chosen
development indicators are much bigger in Pomurska region compared to Osrednjeslovenska region.
In this context we can conclude that Landscape park Goričko will have bigger and more important
influence on development of Pomurska region compared to a few smaller protected areas in
Osrednjeslovenska region.
Key words: protected areas, regional development, statistical regions, sustainable development
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1.

UVOD

Zavarovana območja, s katerimi varujemo določene dele narave, so dejstvo. Vsako
zavarovano območje pomeni določen pravni režim, ki postavlja omejitve v okviru
varstvenega režima in je konkretiziran z upravnim aktom. Pri zavarovanih območjih so te
omejitve podane z varstvenimi režimi, ki določajo, kaj se na nekem določenem delu narave
sme oziroma ne sme početi. Podobno se dogaja tudi pri oblikovanju vseh mogočih strategij
razvoja in ne nazadnje tudi pri življenju posameznikov in skupnosti na nekem območju.
Doroteja Verša se v svojem magistrskem delu v uvodu sprašuje: »Če so zavarovana območja
vsaj deloma uspela rešiti problem degradacije narave, je vprašanje, kakšen je njihov vpliv na
socialno komponento razvoja, še posebej na angažiranje delovne sile in s tem na njen lokalni
trg.« (Verša, 2002, str. 11). Posebno pomembnost temu vprašanju pripisuje tudi zaradi
dejstva, da je bila večina ZO naseljena že pred zavarovanjem.

1.1

Namen in cilji diplomskega dela

Osnovni namen naloge je opredelitev pomena zavarovanih območij narave v regionalnem
razvoju Slovenije. V okviru tega so v nalogi, poleg ostalega, prikazana dejanska razmerja
zavarovanih površin glede na površine statističnih regij, podani so tudi prikazi glede na
izbrane razvojne kazalce po posamičnih statističnih regijah.
Namen naloge je tudi v tem, da poizkuša prispevati k boljšemu razumevanju pomena varstva
narave pri nas, in vsaj do neke mere osvetliti tovrstno problematiko.
Objektni cilji, katerim sem v nalogi sledil, so naslednji:
•
oblikovati kratek zgodovinski pregled varstva narave na območju Slovenije ter podati
poglavitne razloge za ogroženost narave,
•
podati na enem mestu poglavitne mehanizme ter instrumente varstva narave in v tem
okviru predstaviti Register zavarovanih območij,
•
podati lastnosti statističnih regij glede na izbrane kazalce,
•
podati oceno pomena zavarovanih območij na regionalni razvoj glede na izbrane
kazalce ter lastnosti statističnih regij,
•
opredeliti potencialne možnosti vpliva zavarovanih območij na razvoj določenih
statističnih regij.

1.2

Metodologija

Po začetni fazi zbiranja virov in literature sem določil kazalce, ki so dovolj reprezentativni za
prikaz vpliva zavarovanih območij na regionalni razvoj ob hkratnem upoštevanju specifičnih
lastnosti posamičnih statističnih regij. Kazalci, ki sem jih uporabil v nalogi so bruto družbeni
proizvod, dohodnina, zaposlenost oziroma brezposelnost, število in gostota prebivalcev,
indeks staranja ter delež območij s posebnimi razvojnimi problemi.
V nalogi sem uporabil dva pristopa in sicer naravovarstvenega in regionalnogeografskega.
V okviru naravovarstvenega pristopa sem uporabil sloj zavarovanih območij narave kot eno
vrsto prostorskih entitet znotraj katerih obstajajo različni (glede na kategorijo zavarovanega
območja) varstveni režimi. Ti tako ali drugače vplivajo na regionalni razvoj, odvisno od
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strogosti določb varstvenega režima. Podatki o zavarovanih območjih se hranijo v Registru
zavarovanih območij, ki se v obliki geografskega informacijskega sistema vodi na Agenciji
RS za okolje, pri Ministrstvu za okolje in prostor (Register zavarovanih območij, 2005).
Atributni del Registra v osnovi sestavljajo podatki o samih pravnih aktih, ki zavarujejo
določena območja narave, v podpoljih teh podatkov pa najdemo tudi podatke o območjih, ki
so predmet zavarovanj.
Grafični podatki v Registru so sestavljeni iz dveh grafičnih elementov in sicer iz točk in
poligonov. Razlika je vsebinske narave - kot točkovni elementi so namreč največkrat
prikazana razna drevesa, vhodi v jame, slapovi in podobno. To so naravne vrednote, ki same
po sebi v naravi ne zavzemajo znatnih površin, zato so v Registru prikazane kot točke in kot
take neprimerne za obdelavo. Zaradi navedenega sem v nalogi za analize uporabil le poligone.
Pri regionalnogeografskem pristopu sem uporabil sloj statističnih regij na katerega sem
navezoval podatke o zavarovanih območjih. Statistične regije so ena izmed teritorialnih ravni
na katere je razdeljena Slovenija in za katere Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) zbira
in izkazuje statistične podatke. Razdelitev obsega dvanajst regij v katerih deluje prav toliko
regionalnih razvojnih agencij. Te na podlagi regionalnih razvojnih programov usklajujejo
razvoj znotraj vsake izmed njih.
Za potrebe analiz sem medsebojno primerjal oba sloja. Tako sem kot rezultat dobil vrednosti,
ki predstavljajo deleže zavarovanih površin po posamičnih statističnih regijah.
Oblike, ki sem jih uporabljal pri prikazu izbranih podatkov so različne. Zaradi lažje
primerljivosti je bilo potrebno nekatere podatke prikazati v obliki preglednic, druge z
grafikoni, spet tretje na kartah. Najbolj reprezentativni so grafični podatki, ki ponazarjajo
različne primerjave. Tu gre bodisi za prikaz z grafikoni v obliki stolpcev, strukturnih krogov
ali pa kart s kombinacijo različnih barv in rastrov. Večkrat so grafikoni tudi v obliki
kombinacije stolpcev s točkovnimi oziroma črtnimi podatki.
Po analizah podatkov in izdelavi grafikonov z različnimi kombinacijami podatkov so se
pokazale določene zakonitosti, na podlagi katerih sem prišel do spoznanj, ki sem jih navedel v
zaključnem poglavju.
Poleg zavarovanih območij so za varstvo narave sicer pomembna tudi območja Natura 2000
in ekološko pomembna območja, vendar jih v konkretne analize nisem vključeval, ker niso
predmet te naloge.

1.3

Delovna hipoteza

Ko sem začel razmišljati o vsebini diplomske naloge in oblikovanju delovne hipoteze zanjo,
sem si zastavil vprašanje, ki sem ga povzel iz zbornika posveta Življenje na zavarovanih
območjih, ki se je odvijal 17. decembra 2004 v Ljubljani..
Vprašanje se glasi: »Ali zavarovana območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine
ovirajo razvoj lokalnih skupnosti, ali jim ponujajo priložnosti za trajnejši razvoj?« (Življenje
na zavarovanih območjih, 2004, str. 7)
Zavarovana območja se načelno ne ustanavljajo z namenom reševanja lokalnih ekonomskih in
socialnih problemov, kljub temu pa imajo nanje tak ali drugačen vpliv. Varstvo narave je
9

prvenstveno namenjeno ohranjanju narave in usmerjanju človekovih posegov na določenem
območju, pri teh posegih pa je seveda v največji meri prisotno lokalno prebivalstvo. Le-to s
svojo proizvodnjo, onesnaženjem, rabo naravnih virov, itd. močno vpliva na ravnovesje v
naravi. (Verša 2002). Dejstvo je, da ko govorimo o netrajnostnem razvoju (povečevanju BDP
na račun pretiranega izkoriščanja naravnih virov na način, da ti niso sposobni sprotne obnove)
ne moremo govoriti o tem, da zavarovana območja pozitivno vplivajo nanj.
Na podlagi navedenega sem se odločil za hipotezo, da zavarovana območja narave negativno
vplivajo na razvoj, če le-tega ne pojmujemo v trajnostno.
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2.

ZGODOVINA VARSTVA NARAVE NA SLOVENSKEM

Na ozemlju zdajšnje države ima varstvo narave dolgo tradicijo. Medtem ko prve zapiske
zasledimo že davnega leta 1544, (naredil jih je Pietro Andrea Matioli), je pravo zanimanje za
kranjsko deželo proti koncu 17 stol. zbudil Valvasor, ko je leta 1689 obširneje opisal fenomen
Cerkniškega jezera. Na kratko je opisal tudi nekatere druge redke naravne znamenitosti.
Zavzeto naravoslovno raziskovanje se je od 18. stol. naprej neprekinjeno nadaljevalo.
Pomembna raziskovalca takratne dobe sta bila Giovanni Antonio Scopoli in Balthasar
Hacquet, kot višek takratnih raziskovanj pa štejemo opise prvega znanega jamskega hrošča na
svetu ter Blagayevega volčina, ki sta jih napravila Ferdinand Schmidt leta 1832 oziroma
Henrik Freyer leta 1838.
Prva uspela naravovarstvena dejanja so bila izvedena že konec 19. stol. Leta 1892 je namreč
gozdar in upravitelj roških gozdov kneza Auersperga inž. Leopold Hufnagel iz gospodarjenja
izločil pragozdne ostanke v skupni površini 305 ha in s tem dejansko izvedel njihovo
zavarovanje. To je bilo prvo zavarovano območje na Slovenskem – Rajhenavski pragozd.
(Aljančič, 1995)
Prvi z zakonom zavarovani rastlinski vrsti na Kranjskem in Štajerskem sta bili Blagayev
volčin in planika. Zavarovali so ju leta 1898. (Aljančič, 1995)
Kot prvi program varstva narave na slovenskih tleh šteje Spomenica, ki jo je 20. januarja leta
1920 takratni Pokrajinski vladi za Slovenijo predložil Odsek za varstvo prirode in prirodnih
spomenikov pri Muzejskem društvu. V njej so podpisniki zapisali svoje poglede na varstvo
narave in načrte za njegovo izvajanje. (Hlad, 1995) Spomenica je bila leta 1920 objavljena v
takratnem Glasniku Muzejskega društva za Slovenijo.
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Slika 1: Naslovnica Glasnika, v katerem je bila objavljena znamenita Spomenica
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Slika 2: Prva stran Spomenice iz leta 1920
Programov, kot je omenjena Spomenica, v tistem času, tudi v svetovnem merilu, ni bilo
veliko. Vsebuje konkretne zahteve za zavarovanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
neživega sveta, za ustanovitev naravnih parkov in rezervatov. Vsebuje tudi zahteve za
sprejem nove in dopolnitev takratne obstoječe zakonodaje. Poleg omenjenega obravnava še
zahteve za delo na področju vzgoje in izobraževanja, poostritev inšpekcijskega nadzora ter
»kot bi danes dejali – tudi za organiziranost in vključitev področja nevladnih in strokovnih
organizacij v varstvo narave in predlagane izvajalske varstvene institucije«. (Peterlin, 1995
str.11).
Za slovensko varstvo narave ima ta dokument zgodovinski pomen, čeprav se je v letih po
njem uresničil le manjši del zahtev. Leta 1924 je bil npr. zavarovan le Alpski varstveni park v
Dolini Triglavskih jezer in to le za dobo dvajsetih let.
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K neuresničitvi velike večine zahtev so intenzivno prispevale tudi takratne razmere – neobstoj
ustrezne zakonodaje, poklicne služb in tudi zapletene birokratske povezave z administracijo v
Beogradu.
Med obema vojnama ni bilo pomembnih premikov v smeri zavarovanj (z izjemo nekaj
predlogov za zavarovanja – npr. Logarske doline in Okrešlja), vendar nobeden ni bil
udejanjen.
Razmere za razglasitve naravnih znamenitosti so se izboljšale šele po drugi svetovni vojni.
Razlogi za to so bili v sprejetju ustrezne zakonske podlage in tudi v ustanovitvi poklicne
službe z ustreznimi strokovnimi kadri. V obdobju med leti 1949 in 1965 je bilo zavarovanih
kar petdeset lokalitet in območij, medtem ko sta bili v obdobju do leta 1980 razglašeni samo
dve območji. Leta 1981 je bila s posebnima zakonoma sprejeta razglasitev razširjenega
območja Triglavskega narodnega parka in Spominskega parka Trebče.
Leta 1981 je izšel Zakon o naravni in kulturni dediščini. Po njem je sledila vrsta občinskih
odlokov in od takrat do leta 1995 je bilo tako skupaj z občinskimi odloki zavarovanih okrog 8
odstotkov ozemlja Slovenije. (Skoberne, 1995)
Decembra 1994 so sledile večje organizacijske spremembe - področje varstva narave je
namreč prešlo pod pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Zaposlene naravovarstvenike
na Zavodu RS za varstvo naravne in kulturne dediščine je tako posledično prevzela takratna
Uprava RS za varstvo narave.
Leta 1999 je izšel Zakon o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON), kar je bil zelo
pomemben dogodek. To je temeljni predpis na področju varstva narave. Nadomestil je Zakon
o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981, ki je bil zastarel in preohlapen. ZON se od starega
zakona razlikuje tudi glede področja obravnavanja, saj se je to razširilo na celotno naravo.
Do naslednjih sprememb je prišlo aprila leta 2001, ko se je Uprava RS za varstvo narave
preimenovala v Agencijo RS za okolje. Istega leta je bil ustanovljen Zavod RS za varstvo
narave, v sklop katerega je prešla tudi regionalna služba. To še naprej sestavlja sedem enot:
Piran, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor Te so se preimenovale iz
Regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine v Območne enote Zavoda RS
za varstvo narave.
Institucije s področja varstva narave so še:
•
Triglavski narodni park,
•
Kozjanski park,
•
Javni zavod Škocjanske jame,
•
Krajinski park Goričko,
•
Naravni rezervat Škocjanski zatok, ,
•
Krajinski park Sečoveljske soline,
•
Logarska dolina d.o.o.
Slednja ustanova je zasebne narave in nima upravljavca določenega s koncesijo.
V okviru naravovarstvene stroke je potrebno omeniti še podiplomski študij varstva naravne
dediščine, ki od leta 1996/97 poteka na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. (Skoberne, 2002)
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Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da na področju naravovarstva deluje vedno več nevladnih
organizacij, kot so npr.: DOPPS, UMANOTERA, Inštitut za trajnostni razvoj, Društvo za
varstvo Alp, Slovenska zveza za sokolarstvo, Zavod Symbiosis itd., ki s svojimi dejavnostmi
v mnogočem prispevajo k dejavnejšemu ohranjanju narave in zavedanju o pomembnosti letega.
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3.

OGROŽENOST NARAVE IN RAZLOGI ZANJO

Ko govorimo o ogroženosti narave, ne moremo mimo pojmov »biotska raznovrstnost« in
»krajinska pestrost«. Po definicijah iz strokovne literature in pravnih podlag sta razložena z
naslednjimi besedami:
Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki zajemajo med
drugim kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so;
to vključuje raznovrstnost samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov (ARSO,
2001).
Krajinska pestrost je prostorska strukturiranost naravnih in antropogenih krajinskih
elementov. (ZON – UPB, 2004). Pojem krajinske pestrosti zajema tako pestrost znotraj krajin,
kot tudi pestrost med njimi samimi.
Junija leta 1992 se je v Rio de Janeiru odvijala okoljska konferenca Združenih narodov, kjer
je sodelovalo preko stopetdeset držav. Eden zelo pomembnih rezultatov do tedaj največjega
srečanja te vrste, je bila Konvencija o biotski raznovrstnosti. Podpisalo jo je 153 držav. V
veljavo je stopila leta 1993 (Wynne, G., at all., 1994). Med podpisnicami te konvencije je tudi
Slovenija, ki jo je ratificirala leta 1996. V spomin na sprejetje usklajenega besedila te
konvencije, je 22. maj razglašen kot Mednarodni dan biotske raznovrstnosti.
Slovenija obsega ozemlje, kjer se stikajo štiri velike naravnogeografske enote, z zelo različno
geološko zgradbo in reliefno intenzivnostjo. Ta pestrost sega od alpskih visokogorij (z
obsežnimi površinami nad gozdno mejo), preko visokih dinarskih planot in podolij v
dinarskem svetu, do panonskega sveta z gričevji in ravninami v vzhodnem in SV delu države
ter sredozemske JZ Slovenije s flišnimi brdi in kraškimi planotami, z matičnim Krasom vred.
Zaradi velikega deleža karbonatnih kamnin (prevladujeta apnenec in dolomit) so na območju
Slovenije v veliki meri zastopani tudi kraški pojavi. Do leta 2005 je bilo pri nas registriranih
že več kot 8300 podzemnih jam. Zelo pomembna je tudi pokritost tal z gozdom, saj ta v
Sloveniji zajema več kot 56% površine države, s tem pa jo uvršča na tretje mesto v Evropi
(ARSO, 2005).
Vsa ta izjemna geološka in reliefna pestrost seveda pogojuje tudi raznolikost ostalih
geografskih sestavin oziroma dejavnikov (pedološke podlage, vegetacije, tipov podnebja,
hidroloških lastnosti itd.), ki skupaj opredeljujejo različne pokrajinske tipe. Kot vemo, je na
majhnem prostoru Slovenije stičišče kar štirih pokrajinskih tipov: alpskega, dinarskega,
subpanonskega in submediteranskega.
Vsa omenjena dejstva so prispevala k razvoju zelo pestrih in raznolikih habitatov, s tem pa
tudi k izjemni biotski raznovrstnosti. Slovenija spada med naravno najbogatejše države
Evrope in celo sveta, saj na 0,014% svetovne kopne površine kolikor je zajema ozemlje
Slovenije, najdemo kar dobra 2% vseh celinskih – (kopenskih in sladkovodnih) vrst.
V Sloveniji uspeva približno 22.000 rastlinskih in živalskih vrst, med rastlinami pa je 22
endemitov, se pravi takih, ki jih najdemo samo na našem ozemlju. (Mršič, 1997).
Posebno pomembni so v Sloveniji podzemni ekosistemi. Glede na »kraškost« slovenskega
ozemlja ne preseneča podatek o tem, da po številu registriranih podzemeljskih živali na enoto
površine Slovenijo prekaša le še Romunija. (Mršič, 1997).
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Poleg naravnih značilnosti so za razmeroma dobro ohranjenost biotske raznovrstnosti v
Sloveniji »krivi« tudi omejeni ekonomski dejavniki v preteklosti.
Ne glede na navedena dejstva se stanje narave na nekaterih območjih nezadržno slabša.
Čezmerno onesnaženih je mnogo površinskih vodotokov, slabša se tudi kakovost podtalnice.
S čistilnimi napravami se prečisti le okoli 30% odpadnih voda.
Tudi kar se tiče onesnaženosti zraka situacija ni dobra. Še dodaten problem predstavljajo
kotlinske lege večjih mest, kar je posebej pozimi zaradi inverzije dodaten dejavnik, ki
prispeva k onesnaženosti. Zrak je prekomerno onesnažen tudi s toplogrednimi plini, med
katerimi je najpomembnejši CO2. Problem večjih dimenzij predstavlja tudi medregionalni in
čezmejni prenos onesnaženosti. Zelo značilen za to je kisli dež. Slabe izkušnje glede
tovrstnega problema kažejo, da bomo tudi zaradi varstva narave v neposeljenih, oziroma
redkeje poseljenih območjih prisiljeni zmanjšati emisije v mestih in industrijskih območjih.
(Plut, 1996).
V večjem delu države je opazno tudi propadanje gozdov, kar pomeni dodatno ogroženost
biotske raznovrstnosti.
V Sloveniji je trenutno ogroženih 11% višjih rastlin, 40% sladkovodnih rib, 55% ptičjih vrst,
62% sesalcev, 82% plazilcev in 91% dvoživk.
Najbolj so ogroženi vodni in močvirski ekosistemi, obmorski ekosistemi, ekstenzivna suha
travišča, in pa podzemeljski ekosistemi (Mršič, 1997).
Različni interesi in pritiski na naravo se stopnjujejo in posledično so dejansko, ali vsaj
potencialno ogroženi mnogi habitati. K temu v dobršni meri prispeva tudi razpršena poselitev
z vso povezovalno infrastrukturo, ki posega v naravo. Ta med drugim povzroča tudi
drobljenje naravnih habitatov. S tem se v znatni meri manjša tudi njihova sposobnost podpore
življenju. Eden izmed bistvenih razlogov za zmanjševanje biodiverzitete je izolacija majhnih
populacij. Pri določeni stopnji izolacije te niso več sposobne ohranjati nujnih bioloških
povezav z večjimi genskimi skladi prvotnih ekosistemov.
Habitatni tipi in povezave med njimi so eno ključnih področij ohranjanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti in so pogosto zelo ranljivi. S stališča gospodarskega
razvoja v preteklosti in sedanjosti je pregled stanja habitatov v Sloveniji pokazal, da so najbolj
ogroženi naslednji habitatni tipi:
•
obalni, priobalni in morski,
•
tekoče vode in z njimi povezana mokrišča,
•
suha travišča,
•
podzemeljski habitatni tipi (posebej podzemeljsko živalstvo).
Najpogostejše oblike ogrožanja ekosistemov pa so naslednje:
neposredno fizično uničevanje in degradacija,
različne oblike onesnaževanja,
opuščanje tradicionalnega načina kmetovanja,
zaraščanje kmetijskih površin,
prekomerno izkoriščanje naravnih virov
(ARSO, 2001).

•
•
•
•
•
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Poleg tega, da se na Zemlji število ljudi hitro povečuje in da človeštvo za svoj obstoj, rast in
delovanje potrebuje vse več dobrin je zelo velik problem tudi neenakomerna in predvsem
prevelika poraba naravnih virov in energije. S tem v zvezi govorimo tudi o slabi energetski
učinkovitosti, kar pomeni preveliko porabo energije na enoto proizvoda, ki je na žalost
značilna tudi za Slovenijo.
Narava je tako kot marsikod drugje po svetu tudi v Sloveniji podvržena različnim interesom
in hotenjem, ti pritiski so čedalje bolj intenzivni. Z večanjem le-teh se veča tudi njena
dejanska in potencialna ogroženost.
Glede na vso raznolikost, prepletenost, povezanost in medsebojno soodvisnost živih bitij v
ekosistemih ter glede na omenjene probleme je na tem majhnem in v mnogočem zelo pestrem
prostoru, razlogov za zavarovanje narave več kot dovolj.
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4.

MEHANIZMI VARSTVA NARAVE

4.1

Zakonodajni mehanizmi varstva narave

Sem štejemo vso zakonodajo, ki obravnava varstvo narave – od ZON-a, ki je krovni zakon
varstva narave (vključno s podzakonskimi akti ter spremembami in dopolnitvami), Zakona o
varstvu podzemnih jam, Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
Uredbe o ekološko pomembnih območjih, Uredb o zavarovanih prostoživečih živalskih
oziroma rastlinskih vrstah, zakonov, ki zavarujejo točno določena območja narave (kot je npr.
Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame) pa do občinskih odlokov in odločb, ki zavarujejo
posamezna območja narave.
Velik pomen za ohranjanje narave imajo tudi razvojni dokumenti. Eden izmed tovrstnih
strateških dokumentov, ki obravnava problematiko zavarovanih območij je Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije za obdobje do leta 2006. Med drugim predvideva, da naj bi
politika regionalnega razvoja ohranjala poseljenost in naravno ter kulturno dediščino na
celotnem območju Slovenije. Omeniti moramo Državni razvojni program 2005 – 2006. Je
izvedbeni razvojni dokument za parke in kot tak ugotavlja, da ti postajajo vedno večja
priložnost za lokalno prebivalstvo v smislu njihovih razvojnih interesov – seveda pod
pogojem, da so ti trajnostno naravnani. Parki naj bi bili eden od modelov za regionalni razvoj.
Varstvo naravne dediščine in njen razvoj naj bi bili izhodišči za pridobivanje državnih
regionalnih vzpodbud projektom, ki bodo najbolje znali izkoristiti prednosti zavarovanih
območij s stališča razvoja.
Zelo pomemben dokument na tem področju je tudi Strategija regionalnega razvoja Slovenije,
ki navaja, da mora razvoj v Sloveniji potekati uravnoteženo. To pomeni, da so gospodarski,
socialni, zdravstveni, kulturni, prostorski in okoljski vidiki razvoja enakomerno porazdeljeni v
vseh slovenskih regijah. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki
optimalno izrablja vse potenciale v regiji, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja
prihodnjih generacij.
Cilji, ki jih skušajo doseči različna področja, kot so npr. varstvo narave, razvoj podeželja,
turizem, gospodarstvo, kultura itd. se pogosto prekrivajo (želimo npr. ohraniti poseljenost
manj razvitih območij, hkrati pa ohraniti tudi tamkajšnjo naravo). Treba je poiskati skupne
poti za njihovo uresničevanje.
4.1.1

Slovenska zakonodaja

Temeljna izhodišča glede pravne ureditve ohranjanja narave in varstva okolja vsebuje že
Ustava Republike Slovenije. Skrb za ohranjanje naravnih bogastev in kulturne dediščine
nalaga državi v splošnih določbah in ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni
razvoj Slovenije.
Temeljni sistemski predpis na področju varstva okolja oziroma narave je Zakon o varstvu
okolja (ZVO, 2004).
Temeljni varstveni predpis na področju ohranjanja narave je Zakon o ohranjanju narave (ZON
– UPB2, 2004).

19

Na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti sta pomembna še
zakonska akta: Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ, 2004) in Zakon o zaščiti živali
(ZZZiv-UPB1, 2004)
V širši naravovarstveni zakonodajni okvir sodi še vrsta zakonov s področja gozdarstva,
kmetijstva, ribištva, urejanja prostora in rudarstva.
4.1.2

Predpisi Evropske skupnosti

Evropska skupnost opredeljuje na področju varstva narave cilje z akcijskim programom. Ti pa
so naslednji:
•
ohranitev ali obnovitev naravnih habitatov in prostoživečih rastlinskih in živalskih
vrst, ki imajo ugoden ohranitveni status,
•
ustanovitev celostne evropske mreže posebnih varstvenih območij – območij Natura
2000,
•
strog nadzor nad trgovanjem z ogroženimi prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi
vrstami in preprečevanje njegove zlorabe (ARSO, 2001)
S stališča varstva vrst in habitatnih tipov sta izredno pomembni dve direktivi in sicer
Direktiva o prostoživečih pticah (Direktiva o prostoživečih pticah, 1979) in Direktiva o
habitatih (Direktiva o habitatih, 1992). Njun cilj je ohraniti rastlinske in živalske vrste ter
habitatne tipe, ki so pomembni za Evropsko skupnost v ugodnem ohranitvenem statusu,
bodisi z zavarovanjem vrst, oziroma z opredelitvijo ekološkega omrežja Natura 2000.
4.1.3.

Mednarodne konvencije s področja varstva narave

Slovenija je na področju varstva narave ratificirala (oziroma notificirala že s strani SFRJ
ratificirane) naslednje mednarodne konvencije ter se s tem zavezala k spoštovanju njihovih
določil:
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Preglednica 1: Globalne mednarodne konvencije s področja varstva narave
OKRAJŠANO
IME

SLOVENSKO IME

KRAJ IN LETO
SPREJETJA

STATUS V
SLOVENIJI

Ramsarska
konvencija

Konvencija o
močvirjih, ki imajo
mednarodni pomen,
zlasti kot
prebivališča
močvirskih ptic
Konvencija o varstvu
svetovne kulturne in
naravne dediščine
Konvencija o
mednarodni trgovini
z ogroženimi
prostoživečimi
živalskimi in
rastlinskimi vrstami
Konvencija o varstvu
selitvenih
prostoživečih živali
Konvencija o
biološki
raznovrstnosti

Ramsar, 1971

notifikacija 1992

Pariz, 1972

notifikacija 1992

Washington, 1973

ratificirana 1999

Bonn, 1979

ratificirana 1998

Rio de Janeiro, 1992

ratificirana 1996

Konvencija o
svetovni dediščini
Washingtonska
konvencija ali
CITES

Bonska konvencija

Konvencija o
biološki
raznovrstnosti
Vir: Skoberne 2004

V okviru svetovne dediščine sta pri nas pomembni dve območji. Gre za Škocjanske jame, ki
so bile leta 1986 uvrščene na seznam UNESCO, leta 1999 pa v seznam mednarodno
pomembnih mokrišč. Sečoveljske soline so na seznamu ramsarske konvencije od leta 1991.

4.2

Ekonomski in finančni mehanizmi varstva narave

Eden izmed primerjalnih kazalcev dohodka so sredstva državnih pomoči in vzpodbud na
področju kmetijstva iz Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa. Sredstva, ki se
dodeljujejo iz tega programa so namenjena spodbujanju prijaznejšega kmetovanja do okolja.
Pri tem programu je vez med varstvom okolja in kmetijstvom najbolj izrazita. (Verša, 2002)
Med tovrstne mehanizme varstva narave lahko štejemo tudi razna nadomestila (npr. za skrb in
vzdrževanje habitatov prostoživečih vrst), pogodbeno varstvo naravnih vrednot, odškodnine
za povzročeno škodo s strani zavarovanih vrst itd.
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4.3

Socialni mehanizmi varstva narave

Če želimo uresničiti cilje in s tem poslanstvo varstva narave, moramo predvsem doseči
delovanje le-tega v praksi. Pri tem je zelo pomembno delo z ljudmi kot je izobraževanje,
ozaveščanje in komuniciranje. To so bistveni socialni mehanizmi na tem področju.
Izobraževanje in ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja narave ter posledicah nepravilnega
ravnanja z njo je ključnega pomena. Pri tem imamo v mislih tako predšolske otroke in vzgojo
v vrtcih, nadalje otroke v osnovnih in srednjih šolah in študentsko populacijo, kot del
bodočega strokovnega kadra. To poglavje seveda zadeva tudi izobraževanje odraslih bodisi,
da je to dodiplomski, podiplomski študij, ali razni tečaji, strokovna izobraževanja, seminarji,
itd. Zelo pomemben del izobraževanja je tudi razvijanje upravljavskih veščin.
V okoljskem izobraževanju, v zadnjih 10 – 15 letih, prihaja do sprememb v smislu večjih
poudarkov na izobraževanju za sonaravni razvoj. To naj bi bil korak naprej v razvoju
okoljskega izobraževanja. Razlika je v širšem, obsežnejšem pristopu, saj naj bi bilo
izobraževanje za sonaravni razvoj naravnano bolj interdisciplinarno, z večjo mero
vključevanja lokalnih skupnosti ter več občutka za realnost, s katero se sooča prebivalstvo v
zavarovanih območjih in njihovi okolici (Europarc Working group, 2001).
Pri komuniciranju ima velik pomen določitev pravih ciljnih skupin. To pomeni da moramo za
določene teme o katerih želimo razpravljati, izbrati prave ljudi, ki imajo s to temo določeno
povezavo – da o njej odločajo, pišejo predpise, operativno ukrepajo na terenu itd. Pomembno
je, da vzpostavimo dialog med čimveč partnerji, ki jih neko zavarovano območje zadeva,
predvsem pa je potrebno v vse postopke vključevati lokalno prebivalstvo.
Komuniciranje je izjemnega pomena tudi pri delu z obiskovalci. Dober primer na tem
področju je Nacionalni park Exmoor v Angliji. Njihova strategija komuniciranja s
potencialnimi obiskovalci se začenja že preden ti obiščejo park. V praksi to pomeni nujno
povezovanje s turistično industrijo, kajti le-ta vedno bolj prepoznava zavarovana območja kot
velik turistični potencial. Pravilno razumevanje in učinkovito sodelovanje narodnega parka z
lokalnimi oblastmi je ključnega pomena, zato imajo župnijski sveti, kot najnižja veja lokalnih
oblasti, svoje predstavnike v odborih vseh narodnih parkov v Angliji (Bungay, 1996).
Zavarovati neko območje ne pomeni samo izdati zakonskega akta. To je konec koncev le
uradni papir, ki brez znanja s katerim bi delovali in ga izvajali v praksi, ne pomeni veliko!
Pod izvajanjem v praksi pa smatramo tako pravilno razumevanje in tolmačenje tega akta, kot
upravljanje zavarovanega območja z izvedbo vseh ukrepov, ki sodijo v to. Predpogoj je
seveda razpolaganje z zadostnimi finančnimi sredstvi, ki omogočajo tudi izobraževanje in
zaposlitev strokovnih kadrov.
Zakon je lahko na papirju še tako dober, vendar nam ne pomaga dosti, če nimamo dovolj
znanja, izkušenj in finančnih sredstev za delovanje in izvajanje le-tega v praksi.
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5.

INSTRUMENTI VARSTVA NARAVE

Instrumenti varstva narave se ločijo na dve osnovni skupini. To so varstveni ukrepi ex situ in
varstveni ukrepi in situ.
V prvi skupini se varuje predvsem tiste živalske in rastlinske vrste, ki so neposredno ogrožene
z uničevanjem osebkov. V strokovnih predlogih za takoimenovane rdeče sezname pa je
navedenih precej več ogroženih vrst.
V skupino in situ sodijo zavarovana območja, ki so kot obsežnejše ekosistemske celote za
ohranjanje krajinske ter ekosistemske pestrosti najpomembnejše.

5.1

Instrumenti varstva narave in-situ

V skupino instrumentov varstva narave in-situ vključujemo poleg tam obstoječih in živečih
vrst tudi njihov življenjski prostor, z vsemi njegovimi značilnostmi. Med te instrumente
sodijo ustanavljanje in upravljanje sledečih območij:
•
•
•
•
5.1.1

zavarovana območja,
posebna varstvena območja (Natura 2000),
naravne vrednote,
ekološko pomembna območja.
Zavarovana območja

Zavarovana območja so obsežne ekosistemske celote z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti
in krajinske pestrosti. Namen varstva teh območij je ohranjanje naravnih vrednot, že
omenjenih biotske raznolikosti in krajinske pestrosti, pa tudi ohranjanje kulture in kulturne
krajine, ki jo je skozi stoletja ustvaril človek.
Na zavarovanih območjih se daje prednost trajnostno naravnanemu razvoju, ta pa naj bi
sedanjim in prihodnjim generacijam omogočil duhovno bogatitev in sprostitev. Človekovo
delovanje in posegi v prostor so na tovrstnih območjih regulirani in usmerjeni, raba naravnih
virov je določena bolj ali manj omejevalno, odvisno od vrste območja in varstvenega režima v
njem.
Sodobna zavarovana območja so se začela pojavljati, ko je neokrnjena narava postala redkost,
ravno zaradi tega je postala tudi predmet posebne obravnave in varovanja. Število
zavarovanih območij na svetu je danes približno 25.000, njihova skupna površina pa znaša
nekaj več kot 5% površine Zemlje. Območij, ki so večja od 10 ha in kategorizirana po
mednarodnih standardih je v svetu 8641 in imajo skupno površino 7.928.928 mio km2 (cv:
Verša, McNeely et all., 1994).
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) je izdelala Upravljavske kategorije zavarovanih
območij, to je kategorizacijski sistem s katerim je sistemizirala različna svetovna območja
zavarovane narave. Merila za razvrščanje po posameznih kategorijah upoštevajo tako stopnjo
ohranjenosti naravnega okolja, kot tudi namen s katerim je neko območje zavarovano in od
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katerega je odvisen varstveni režim. Omenjene kategorije so rezultat zgodovinskega razvoja
pojmovanja vloge lokalne skupnosti v varstvu narave.
Mednarodna klasifikacija zavarovanih območij po IUCN razvršča le-ta v šest kategorij
(Verša, 2002):
I.a kategorija:
Strogi naravni rezervat – območje namenjeno znanstvenemu raziskovanju. Pri upravljanju
potrebe in odnosi do lokalne skupnosti niso obravnavani.
I.b kategorija:
Območje divjine – namenjeno varstvu divjine. Lokalno prebivalstvo je maloštevilno,
omogočeno mu mora biti življenje na tradicionalen način, v ravnovesju z razpoložljivimi viri.
II. kategorija:
Narodni park – območje je namenjeno varstvu ekosistemov in rekreaciji. Pri tej kategoriji
imajo enak pomen tako varstvo narave, kot tudi zadovoljevanje potreb obiskovalcev in
lokalnega prebivalstva.
III. kategorija:
Naravni spomenik – območje namenjeno ohranjanju posebnih naravnih značilnosti. Lokalno
prebivalstvo ima možnost takega načina rabe naravnih virov, ki ni v nasprotju z vsemi
ostalimi cilji varstva tega spomenika.
IV. kategorija:
Zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst – to je območje upravljanja z
intervencijskimi ukrepi, kar se tiče odnosov do lokalnega prebivalstva, pa so v bistvu enaki
kot v prejšnji kategoriji.
V. kategorija:
Zavarovana krajina – območje, ki je zavarovano zaradi ohranitve krajine in rekreacije. Pri
tej kategoriji je predmet varovanja krajina, ki je oblikovana s človekovo aktivnostjo. Interesi
lokalne skupnosti v njej so upoštevani v taki meri, da bi se spremembe v sami lokalni
skupnosti odrazile tudi v spremembah zavarovane krajine.
VI. kategorija:
Zavarovana območja naravnih virov – so območja, namenjena zagotavljanju trajnostne
rabe virov, varovanju biotske raznovrstnosti in storitev okolja za potrebe lokalne skupnosti.
Območja zavarovanja lahko zajemajo tudi dele ozemlja več držav. Take primere čezmejnega
sodelovanja najdemo v vseh kategorijah zavarovanj, oziroma vseh pokrajinskih tipih.
Najpogosteje so to primeri območij, kjer državne meje potekajo npr. čez ravninske predele ali
rečne doline, kjer se ekosistemi ne razlikujejo, oziroma so si zelo podobni na obeh straneh
meje - skratka, kjer državne meje ne potekajo po nekih izrazitih fizičnogeografskih
pokrajinskih razmejitvah. Po podatkih IUCN je med takimi območji približno ena tretjina
narodnih parkov (kategorija II), drugo tretjino obsegajo krajinski parki (kategorija V), sledijo
pa ostale kategorije zavarovanj (Brunner, 1997).
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Primer čezmejnega sodelovanja pri nas je Krajinski park Goričko. Ustanovljen je novembra
2003 ob meji z Avstrijo in Madžarsko. Avstrijski del zavarovanega območja se imenuje
»Raab«, območje na Madžarskem pa »Narodni park Örség«.
Dele narave ki so pomembni oziroma posebni, zaradi svoje nenavadne oblike, velikosti,
izjemnosti, redkosti, ekološkega pomena in podobno, zavarujemo s pravnimi akti. S tem
dobijo ta območja oziroma točke poseben status. Načelno vsak akt o zavarovanju določa
naslednje: naravno vrednoto z obsegom in vsemi sestavinami, namen zavarovanja, pravila
ravnanja oziroma varstveni režim in razvojne usmeritve, pa tudi način opravljanja nalog, ki so
potrebne za zagotovitev namena zavarovanja.
Varstveni režimi pomenijo take ali drugačne omejitve pri izrabi prostora. Razpon teh omejitev
sega od najbolj restriktivnih varstvenih režimov (npr. v strogih naravnih rezervatih, kjer
praktično niso dovoljeni nikakršni posegi v prostor) do najmilejših, kot jih imajo npr.
krajinski parki. Tu je poudarjen kakovostni in dolgotrajen preplet človeka z naravo, ki ima
veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.
Poleg vsega naštetega, določa akt o zavarovanju še vrsto zavarovanega območja, način
izvajanja javne službe za upravljanje zavarovanega območja, morebitno obveznost sprejema
načrta upravljanja in pa finančne vire za izvajanje zavarovanja (ARSO, 2001).
Po ZON-u, so zavarovana območja razdeljena na širša in ožja. Slednja imajo bistveno manjšo
površino od širših območij, saj njihov delež znaša le nekaj manj kot 9% celotne površine
zavarovanih območij v Sloveniji. Razlog je vsebinske narave, kajti večinoma gre v teh
primerih za drevesa, slapove, jame, spodmole in ostala zavarovanja, ki same po sebi ne
zavzemajo večje površine.
Širša zavarovana območja so:
•
narodni park,
•
regijski park,
•
krajinski park.
Ožja zavarovana območja so:
•
strogi naravni rezervat,
•
naravni rezervat,
•
naravni spomenik.
Definicije vrst zavarovanih območij po ZON-u so naslednje:
»Narodni park (NP) je 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«.
»Regijski park (RP) je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi
deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je
človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen«.
»Krajinski park (KP) je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.
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Strogi naravni rezervat (SNR) je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih
prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva«.
»Naravni rezervat (NR) je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje«.
»Naravni spomenik (NS) je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo
izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote«.
Zavarovana območja se delijo tudi glede na državni oziroma občinski nivo (ZON – UPB2,
2004).
Januarja 2005 je imela Slovenija 63 veljavnih državnih zavarovanj, ter 132 zavarovanj na
občinskem nivoju. Zavarovanih je bilo 2999 kvadratnih kilometrov površin, kar znaša 14,8%*
državnega ozemlja. Če upoštevamo samo širša območja, (Narodni, regijske in krajinske
parke) je skupaj z vplivnim območjem RP Škocjanske jame zavarovane 13,7% površine.
(Register, 2005).
Poleg Triglavskega narodnega parka, (ki je edini narodni park pri nas), imamo v Sloveniji še
naslednja širša zavarovana območja:
•
3 regijske parke (z vplivnim območjem parka Škocjanske jame),
•
41 krajinskih parkov.
Širša zavarovana območja so naslednja:
narodni park:
•
Triglavski narodni park.
regijski parki:
•
Kozjanski park,
•
Notranjski regijski park,
•
Regijski park Škocjanske jame.
krajinski parki:
•
Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale,
•
Golte,
•
Boč, Plešivec,
•
Rakova kotlina pri Rakeku (Rakov Škocjan),
•
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
•
Zajčja Dobrava,
•
Rifnik,
•
Mariborsko jezero,
•
Mašun,
•
Šturmovec,
•
Rački ribniki – Požeg,
•
Planina-območje, Planinsko polje, Planinska jama, Markova jama v Nartu,
•
Kum,
•
Kamenščak – Hrastovec,
•
Jeruzalemsko - Ormoške gorice,
*

Razlike v odstotkih glede na uradne podatke izvirajo iz upoštevanja vplivnega območja Regijskega parka
Škocjanske jame, kot zavarovanega območja. Le-to je opredeljeno tudi v aktu o zavarovanju.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jareninski dol,
Drava,
Beka - soteska Glinščice,
Žabljek,
Boč-Donačka gora,
Štatenberg,
Negova in Negovsko jezero,
Mrzlica,
Spominski park Udin boršt,
Topla,
Nanos - južna in zahodna pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture,
Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice,
Okolja spomenikov NOV,
Polhograjski Dolomiti,
Lahinja,
Ponikovski kras,
Robanov kot,
Logarska dolina,
Južni in zahodni obronki Nanosa,
Kolpa,
Štanjel,
Zgornja Idrijca,
Martuljek,
Sečoveljske soline,
Južni obronki Trnovskega gozda,
Strunjan.

Ožja zavarovana območja obsegajo 52 naravnih rezervatov, ter 1217 naravnih spomenikov.
5.1.1.1

Register zavarovanih območij

Zbirni seznam zavarovanih območij na ozemlju Republike Slovenije se vodi na Agenciji RS
za okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Imenuje se Register
zavarovanih območij. Tu so zbrani podatki o aktih, ki pomenijo pravno podlago za
zavarovanje določenih delov površin v Sloveniji, tako na državnem, kot na občinskem nivoju.
Glede na vsebino se predpisi o zavarovanjih lahko precej razlikujejo. Osnovna razlika je ta, da
lahko en akt zavaruje bodisi le eno območje, lahko pa je v njem naveden cel seznam območij
oziroma točk. To so takoimenovani zbirni akti. Primer takega predpisa je npr. Odlok o
razglasitvi krajinskega parka Lahinja, iz leta 1988, ki opredeljuje sam krajinski park, znotraj
njega pa posebej opredeljuje še naravna rezervata Lahinjske in Nerajske luge (s strožjim
varstvenim režimom) in še nekaj naravnih spomenikov s pripadajočimi varstvenimi režimi,
kot so npr. Izvir Topličice, Močvirje Mlaka, Zjot - kraško polje z izviri in ponornimi jamami
in še nekaj drugih.
Odloki se razlikujejo tudi po času svoje veljavnosti. Glede na veljavnost so lahko začasni
(zavarujejo neko območje npr. za eno ali dve leti), ali pa čas njihove veljavnosti ni omejen.
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Precej pogosti so primeri, ko prvotnemu aktu čez nekaj časa sledi dopolnilni akt. Ti lahko
posegajo tako v varstveni režim, kot tudi v samo površino območja (ga npr. razširijo,
izvzamejo del površine iz zavarovanja), lahko pa posegajo le v sankcijski del, npr. na novo
določijo kazni za prekrške.
Vsakič, ko izide nek nov pravni akt o zavarovanju, se le-ta vnese v Register. To pomeni, da se
ta sproti ažurira in da imamo na voljo vedno najnovejše podatke o zavarovanjih. Poleg
trenutno veljavnih aktov so na voljo tudi podatki o vseh preostalih aktih, katerih veljavnost je
že potekla. Tako imamo pregled tudi nad zgodovino zavarovanj.
Register zavarovanih območij je zasnovan kot geografski informacijski sistem. To pomeni, da
omogoča dvojni način poizvedovanja: po grafiki in po atributih. Grafični del je zasnovan na
osnovi programa ArcView 3.2, atributni pa na programu Access 2000. Grafični del Registra v
osnovi vsebuje točkovno in poligonsko temo, v pripadajočih tabelah pa poleg šifer, ki so
pomembne za delovanje samega sistema, še podatke o imenu zavarovanega območja,
površini, veljavnosti, vrsti in aktu o zavarovanju.

Slika 3: Grafični del Registra zavarovanih območij (primer KP Goričko)
V osnovi so podatki v atributnem delu Registra prikazani v obliki mask, ki služijo tudi za
vnos in dopolnjevanje. Tu najdemo podatke o samih pravnih aktih, ki določeno območje
zavarujejo, prav tako pa podatke o konkretnih območjih oziroma točkah.
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Podatki, ki se nanašajo na akte vsebujejo: identifikacijsko številko akta, organ, ki je akt izdal,
ime akta, podatke o glasilu in datumu izida glasila ter podatke o času oziroma trajanju
veljavnosti akta.
Podatke o konkretnih območjih / točkah najdemo v maski znotraj osnovne maske. Ti obsegajo
naslednje: identifikacijsko številko zavarovanega območja, ime, vrsto zavarovanega območja,
podatek o upravljavcu, o tipu ožjega območja in o veljavnosti območja samega. Zraven je tudi
nekaj dodatnih pojasnjevalnih polj, ki se izpolnjujejo po potrebi.

Slika 4: Glavno okno in podokno atributnega dela Registra s podatki o aktu o zavarovanju in
o zavarovanem območju
Register zavarovanih območij je operativna aplikacija in kot tak služi predvsem za podlago
eni izmed vsebin na naravovarstvenem atlasu. To je pregledovalnik različnih okoljskih vsebin
s katerimi se ukvarja omenjena Agencija, med katerimi je tudi ohranjanje narave. Aplikacija
je dostopna preko interneta na straneh Agencije RS za okolje na naslovu
http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/
Podatki iz Registra zavarovanih območij oziroma naravovarstvenega atlasa se uporabljajo za
različne namene. V veliki meri služijo kot podlaga za izdajanje soglasij, dovoljenj, zavržb pri
različnih posegih v prostor in tudi kot informacija raznim zunanjim uporabnikom – od
državnih ustanov (kot je npr. SURS), različnih planerskih podjetij, nevladnih organizacij itd.,
pa do zasebnikov.
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Slika 5: Naravovarstveni atlas na spletu
5.1.2

Natura 2000

Poleg zavarovanih območij so za varstvo narave pomembna tudi posebna varstvena območja
Nature 2000. To je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so razglašena v državah
članicah Evropske unije. Ta območja nimajo posebnih varstvenih režimov, kot je to v
primerih zavarovanih območij, pač pa je tu pred posegi v naravo obvezno pridobiti
naravovarstvene pogoje oziroma soglasje. Obvezna je presoja vplivov izvedbe planov in
posegov na naravo (Pravilnik o presoji sprejemljivosti ukrepov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana območja, 2004).
Osnovni cilj teh območij je ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Namenjena
so ohranjanju redkih ali zaradi človekovih dejavnosti ogroženih živalskih in rastlinskih vrst
ter habitatov. To v večini primerov pomeni, da so za vzdrževanje ugodnega stanja na teh
območjih potrebni različni ukrepi. Od tega, da je treba le nadaljevati z obstoječimi
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dejavnostmi (na primer s pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju)
do tega, da je treba nekatere dejavnosti opuščati, oziroma preprečiti njihovo uvajanje. Tak
primer so npr. agromelioracije mokrišč.
Omrežje posebnih varstvenih območij je Evropska unija uvedla kot enega od mehanizmov za
izvajanje t.i. direktiv o habitatih in pticah. Sodelovanje v Naturi 2000 je za Slovenijo
pomenilo pridružitveno obveznost, zato smo na dan pridružitve Evropski uniji 1. maja 2004
predlagali seznam nacionalnih območij, katerih ohranitev je pomembna na evropski ravni.
Poleg seznama teh območij, smo opredelili tudi predvidene ukrepe za njihovo upravljanje,
oziroma ohranjanje.
Natura 2000 obsega 286 območij in sicer 260 na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi
direktive o pticah. Omenjena območja zajemajo 36 odstotkov površine Slovenije. Večji del
teh območij porašča gozd, precejšen del pa zajema območja brez vegetacije. To so predvsem
stene. 9 odstotkov površin zajema območja nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč
(Natura 2000, 2004).
Del območij Natura 2000 (približno ena četrtina) se prekriva z zavarovanimi območji.
Območja Natura 2000 so v Sloveniji naslednja:
•
Banjšice,
•
Breginjski Stol in Planja,
•
Cerkniško jezero,
•
Drava,
•
Dravinjska dolina,
•
Goričko,
•
Jelovica,
•
Julijske Alpe,
•
Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke,
•
Kočevsko – Kolpa,
•
Kozjansko - Dobrava – Jovsi,
•
Krakovski gozd - Šentjernejsko polje,
•
Kras,
•
Ljubljansko barje,
•
Mura,
•
Nanoščica – porečje,
•
Planinsko polje,
•
Pohorje,
•
Posavsko hribovje – ostenje,
•
Reka – dolina,
•
Sečoveljske soline,
•
Slovenske Gorice – doli,
•
Snežnik – Pivka,
•
Škocjanski zatok,
•
Trnovski gozd,
•
Trnovski gozd - južni rob,
•
Nanos,
(Natura 2000, 2004).
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Slika 6: Območja NATURA 2000
5.1.3

Naravne vrednote

Pojem naravne vrednote določa ZON na naslednji način: »Naravna vrednota je poleg redkega,
dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del
žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava« (ZON – UPB2, 2004).
Del narave se za naravno vrednoto določi na podlagi strokovno izvedenega postopka. Na
podlagi meril za evidentiranje in vrednotenje (ki so določena z zakonom) se ugotovi poseben
vrednostni značaj tistih delov narave, ki zahtevajo posebno varstvo.
Naravne vrednote se glede na svoj pomen delijo na vrednote državnega in lokalnega pomena.
Naravne vrednote državnega pomena imajo mednarodni oziroma velik narodni pomen,
ugotavljajo pa se na podlagi strokovnih meril vrednotenja, primerjalno za celo državo.
Strokovna merila vrednotenja so: izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost,
redkost ter ekosistemska, znanstveno raziskovalna ali pričevalna pomembnost.
Po ZON-u je Vlada RS izdala še Uredbo o zvrsteh naravnih vrednot, Uredbo o spremembah
in dopolnitvah uredbe o zvrsteh naravnih vrednot ter Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih
vrednot.
Uredba določa zvrsti naravnih vrednot in način njihovega opredeljevanja po zvrsteh,
varstvene in razvojne usmeritve ter druga pravila ravnanja za varstvo naravnih vrednot.
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Pravilnik določa dele narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne vrednote, jih
razvrsti na naravne vrednote državnega in lokalnega pomena ter ureja podrobnejše varstvene
in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za njihovo varstvo.
Zvrsti naravnih vrednot se določajo na podlagi lastnosti naravnih vrednot, pri čemer se
upoštevajo zlasti značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik.
Zvrsti naravnih vrednot so:
•
površinska geomorfološka naravna vrednota,
•
podzemeljska geomorfološka naravna vrednota,
•
geološka naravna vrednota,
•
hidrološka naravna vrednota,
•
botanična naravna vrednota,
•
zoološka naravna vrednota,
•
ekosistemska naravna vrednota,
•
drevesna naravna vrednota,
•
oblikovana naravna vrednota in
•
krajinska vrednota.
Pod zvrsti naravnih vrednot štejemo tudi minerale in fosile za katere pa uredba ne določa
varstvenih in razvojnih usmeritev.
5.1.4

Ekološko pomembna območja

Na podlagi ZON-a je Vlada RS leta 2004 izdala tudi Uredbo o ekološko pomembnih
območjih (Uredba o ekološko pomembnih območjih, 2004).
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko
pomembna območja so oblikovana tako, da vključujejo zlasti:
•
habitate prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu:
rastlinske in živalske vrste) ter habitatne tipe, katerih ohranjanje se izvaja na
podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb oziroma je njihovo ohranjanje v interesu
Evropske unije,
•
habitatne tipe, ki so na ozemlju države redki, ranljivi, imajo majhno naravno
območje razširjenosti ali predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen
habitatni tip,
•
habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so na ozemlju Republike Slovenije ogrožene
zaradi izgube ali slabšanja kvalitet habitata (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, 2004).
Habitatni tipi ter rastlinske in živalske vrste iz prejšnjega odstavka so določeni v predpisih o
določitvi habitatnih tipov, ki se na območju Republike Slovenije prednostno ohranjajo v
ugodnem stanju. Določeni so tudi v predpisih o zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst
oziroma o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.
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Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s
predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območja Natura 2000), so vsi posegi in
dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter
povezanost habitatov populacij. Omogočiti je treba ponovno povezanost, če bi bila le-ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
Naravna razširjenost habitatnega tipa ali habitata vrste je območje, znotraj katerega so prisotni
naravno obstoječi deli habitatnega tipa ali habitati osebkov oziroma populacij vrste. Za
selilske vrste živali predstavlja razširjenost habitatnega tipa tudi tisto območje, kjer so živali
prisotne samo v določenih letnih obdobjih. Za izumrle vrste pa tisto v katerem še obstajajo
približno enaki abiotski in biotski dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in
živali ter njihove habitate čim manjši.
Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni treba pridobiti
naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.

Slika 7: Ekološko pomembna območja
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5.2

Instrumenti varstva narave ex-situ

Za instrumente varstva narave ex-situ smatramo načine varovanja osebkov, ki so izvzeti iz
svojega prvotnega naravnega okolja. Kot take lahko štejemo zoološke vrtove, botanične
vrtove oziroma arboretume, razne azile za živali, herbarijske zbirke in podobno.
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6.

VLOGA ZAVAROVANIH OBMOČIJ PRI LOKALNEM
IN REGIONALNEM RAZVOJU

Eden od temeljnih pogojev za razvoj nekega območja je seveda zaposlitev lokalnega
prebivalstva, s tem pa tudi zmanjšanje razlogov za depopulacijo.
Kar se tiče zaposlitve je potrebno najprej identificirati katere naravovarstvene aktivnosti v
zavarovanih območjih zagotavljajo dotok finančnih sredstev na podlagi katerih bi bilo
mogoče ustvariti zaposlitvene možnosti.
Potrebno je poudariti, da naravovarstveni režimi ponavadi že po svoji naravnanosti oziroma
namenu nekatere dejavnosti omejujejo. S tem omejevanjem se oži tudi krog priložnosti za
zaposlitev prebivalstva živečega na nekem zavarovanem območju. Interesi varstva narave na
naseljenih zavarovanih območjih so pogosto v koliziji z interesi lokalnega prebivalstva, kar pa
ne pomeni, da so ti interesi vedno različno usmerjeni. Pogosto so razmerja tudi drugačna in
naravovarstveni režimi uspešno zadovoljujejo obe skupini interesov (Verša, 2002).
V politiki naravnih parkov Evrope se vedno pogosteje pojavljajo poudarki oziroma pobude,
naj bo vodenje parkov tako, da bodo zadovoljene tudi ekonomske in socialne potrebe tam
živečega prebivalstva. Cilji delovanja zavarovanih območij v Evropi so vedno tesneje
povezani z lokalnim razvojem. Le-ta pa naj bi bil čimbolj trajnostno naravnan. Ena od
komponent takega povezovanja je tudi vključevanje tam živečega prebivalstva v
soupravljanje parkov.
Dober primer načina sodelovanja lokalne skupnosti je avstrijski park Hohe Tauern,
ustanovljen leta 1981. V upravni organ tega parka so vključeni župani vseh občin, ki jih park
vključuje, predstavniki zemljiških lastnikov, lokalne zbornice, kmetijske zbornice in
predstavniki naravovarstvenih organizacij.
V smislu konceptualne spremembe glede razumevanja vloge lokalne skupnosti je bila v
Venezueli leta 1992 sprejeta Karakaška deklaracija, ki jo je sprejela Svetovna zveza za
varstvo narave (IUCN) na svojem IV. Svetovnem kongresu o nacionalnih parkih in
zavarovanih območjih. V tej deklaraciji pozivajo vlade, lokalne oblasti, nevladne
organizacije, poslovne subjekte, itd. - skratka vse dejavnike, ki so kakorkoli povezani z
zavarovanimi območji – na povezovanje ciljev teh območij s cilji lokalnega razvoja (cv:
Verša, Dower et all., 1998).
Neizpodbitno je dejstvo, da v gosto naseljeni Evropi v praksi ni mogoče uporabiti koncepta
zavarovanih območij brez upoštevanja lokalne skupnosti. Praktično povsod naletimo na
takšne ali drugačne interese lokalnega prebivalstva, vpliv parkov pa seže na vsa področja
njihovega življenja.
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6.1

Primeri sovplivanja med naravovarstvenimi režimi zavarovanih
območij ter tamkajšnjimi ekonomskimi in socialnimi razmerami

6.1.1.

Gozdni rezervat Abernely

Gozdni rezervat Abernely je bil ustanovljen leta 1975 v Angliji, na področju pokrajin
Badenoch in Strathspey. Namen njegove ustanovitve je bil, da bi se ohranila sklenjena
površina z značilnimi vrstami dreves s tem pa bi se zagotovil habitat avtohtonim ptičjim
vrstam. Prebivalstvo na tem področju je zaposleno predvsem v turizmu, kmetijstvu in
gozdarstvu. Brezposelnost v teh dveh pokrajinah je bila leta 1995 7,6%.
Vpliv gozdnega rezervata Abernely na lokalno ekonomijo je imel vsekakor pozitivne učinke.
V sezoni leta 1994/95 je rezervat vzpodbudil 87 ekvivalentov polne zaposlitve. Sredstva
namenjena za opravljanje nalog tega rezervata so vir dela lokalnih zaposlitev. To so dela v
gozdarstvu, nadzor rezervata, prodaja spominkov, vodenje obiskovalcev,
znanstvenoraziskovalno delo in podobno. Delo, ki ga opravljajo domačini je predvsem
sezonske narave, saj je vezano na turistični obisk rezervata v poletnih mesecih. Rezervat za
nekatera dela najema tudi zunanje izvajalce. Tu gre večinoma za vzdrževanje cest, urejanje
vodnega režima močvirij, razne gradbene posege in podobno.
Investicije, ki so namenjene ohranjanju gozdnega habitata, in ki zagotavljajo sedanjo raven
zaposlitve, naj bi dotekale v rezervat še nadaljnjih 10 – 12 let. Gledano dolgoročno, se bodo te
investicije zmanjšale, ta primanjkljaj pa naj bi nadomestila sredstva od povečanja turistične
porabe v naslednjih obdobjih (cv: Verša, Rayment, 1997).
6.1.2.

Narodni park Bayerische Wald

Narodni park v Nemčiji, na goratem območju ob meji s Češko, je med najpogosteje
omenjenimi primeri uspešnega vpliva naravnega parka na lokalno ekonomijo. Dve tretjini
tega območja sta pokriti z gozdom, zato je včasih bila glavna gospodarska dejavnost tega
območja proizvodnja lesa.
Izkazalo se je, da je bila odločitev o opustitvi izkoriščanja gozdov in ustanovitvi parka
pravilna. Ta odločitev je bila sprejeta na podlagi ekonomske študije, ki je pokazala, da bo
turistični obisk zaradi tega gozdnega bogastva prinesel več dohodka, kot pa sečnja in prodaja
lesa.
Pokrajina Bavarska letno financira park v višini 21 mio evrov. V ta okvir sodi tudi postavitev
turističnega informacijskega centra. Z ustanovitvijo parka se je turistični obisk povečal.
Glavni motivi za obisk so: rekreacija v naravi, mir, opazovanje živali in podobno. Obiskovalci
letno ustvarijo 1,4 mio nočitev. Ti stroški, skupaj z ostalimi sredstvi, ki jih porabijo
obiskovalci parka med svojim bivanjem v njem, predstavljajo skupaj 150 do 175 mio evrov
dohodka za lokalno ekonomijo.
Turistični obisk je v parku in njegovi okolici spodbudil nastanek 3500 delovnih mest, v sami
upravi parka pa se je odprlo 140 delovnih mest (cv: Verša, Dower et all., 2001).
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6.1.3.

Zavarovano območje Arne

Zavarovano območje Arne leži v angleški pokrajini Dorset, ki je znano po vresiščih, in
travnikih, poraslih z vresjem. Taka pokrajina je nastala skozi tisočletja sovplivanja med
naravnimi danostmi, kot sta podnebje in talna sestava, ter delovanjem človeka, ki je s sečnjo
gozdov ustvarjal prostor za širjenje vresja. S časom pa so se površine zaraščene z vresjem
začele tudi krčiti iz razlogov, kot so: širjenje naselij, zaraščanje z gozdom, opustitvijo
tradicionalnega koriščenja vresja za steljo, itd. Od sredine 18. stol. Do začetka devetdesetih let
prejšnjega stol. So se te površine skrčile na slabo petino prvotnih. S tem se je skrčil tudi
življenjski prostor tistih rastlinskih in živalskih vrst, katerih preživetje zavisi od vresišč.
Z namenom ohraniti preostala vresišča, jih je precejšen del danes razglašenih za rezervate.
Eden od njih je tudi rezervat Arne, ki ga je leta 1996 odkupila nevladna naravovarstvena
organizacija. Izvedli so določene ukrepe, kot so posek dreves in grmičevja, izkop jarkov in še
nekaterih drugih del, ki so potrebna za obnovo. Vloženih je bilo 100.000 funtov.
V rezervatu so v poletnem času polno zaposlene štiri osebe. Del svojega dohodka porabijo v
lokalni ekonomiji in s tem zagotavljajo dohodek, ter posredno nova delovna mesta. Na
podlagi ekonomskega izračuna je bilo ugotovljeno, da so štirje zaposleni v parku ustvarili en
ekvivalent posredne zaposlitve. Z ureditvijo vresišč se je tudi povečala turistična privlačnost
Dorseta. Območje Arne vsako leto obišče 30.000 ljudi, ki v parku, oziroma zaradi parka
potrošijo 154.000 funtov. To je pogojevalo še dodatnih pet ekvivalentov polne zaposlitve.
Sredstva, ki so bila vložena v obnovo in varovanje tega območja so prišla od drugod,
porabljena pa so bila v Dorsetu za različne namene v zvezi z varstvom narave. Zaradi teh
investicij je bila vzpodbujena rast lokalne ekonomije, s tem pa so se odpirale tudi možnosti za
nove zaposlitve. Poleg omenjenih sredstev je potrebno omeniti še sredstva nevladnih
naravovarstvenih organizacij za uresničitev različnih projektov. Ta so leta 1995 tako ali
drugače ustvarila v tej pokrajini še 67 ekvivalentov polne zaposlitve (cv: Verša, Rayment,
1997).
6.1.4

Krajinski park Logarska dolina

V Sloveniji lahko kot pozitiven primer sodelovanja nekega zavarovanega območja z lokalnim
prebivalstvom omenimo Krajinski park Logarska dolina. To območje upravlja podjetje
Logarska dolina d.o.o., V tem podjetju so vodilni domačini, zato niso spregledani interesi
tistih domačinov – lastnikov gozda in kmetijskih površin, ki se z naravnimi viri in njihovo
rabo preživljajo. Vizija njihovega razvoja je trajnostna raba virov. Status, ki ga ima to
območje naj bi pozitivno vplival tudi na njegovo krajinsko podobo. S tem zavarovanjem naj
bi uspešno preprečevali novogradnje in s tem razvrednotenje te ledeniške doline v povirju
Savinje.
Krajinski park Logarska dolina spada med naravne vrednote državnega pomena.
(Življenje na zavarovanih območjih, 2004).
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7.

ANALIZA STANJA PO STATISTIČNIH REGIJAH*

7.1

Viri podatkov in metodologija uporabljenih kazalcev

Podatkovna osnova za analizo po regijah so najrazličnejši podatki, ki so bili na voljo do konca
leta 2002.
Institucije, ki vodijo predstavljene podatke:
•
Statistični urad RS,
•
Republiški zavod za zaposlovanje,
•
Agencija za plačilni promet,
•
Geodetska uprava Republike Slovenije.
Preračuni so bili narejeni na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Predstavljeni
kazalci so izračunani na osnovi zadnjih razpoložljivih podatkov, kar pomeni, da gre lahko za
različne časovne preseke - odvisno od tega, kaj je bilo na voljo kot zadnji razpoložljiv
podatek. Kazalci (predstavljeni v analizi po posameznih regijah) so po tematskih sklopih
predstavljeni v nadaljevanju teksta.
7.1.1

Demografska gibanja

Za predstavitev demografskih gibanj so uporabljeni podatki popisa 1981, 1991 in centralnega
registra prebivalstva na stanje 30.6.2002.
Indeks staranja prebivalstva je razmerje med starim (65 let > več) in mladim prebivalstvom
(od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
Naravni prirast je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih v koledarskem
letu.
Selitveni prirast med občinami je razlika med številom priseljenih iz drugih občin Slovenije in
številom odseljenih v druge občine Slovenije v določeni občili.
Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta (s tujino) na določenem območju
v koledarskem letu.
7.1.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Vir podatkov o bruto dodani vrednosti in bruto domačem proizvodu je SURS. Regionalna
bruto dodana vrednost in bruto domači proizvod sta izračunana po posredni metodi. Podatki o
bruto dodani vrednosti po dejavnostih na državni ravni so po določenih dohodkovnih
komponentah porazdeljeni po regijah.
Za predstavitev gospodarske strukture regije so uporabljeni podatki SURS o regionalni bruto
dodani vrednosti iz leta 1999.
*

Za celotno sedmo poglavje je vir Pečar 2002
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7.1.3

Brezposelnost

Osnovna vira za podatke o brezposelnih sta Zavod RS za zaposlovanje in SURS. Za izračun
stopnje registrirane brezposelnosti, stopnje zaposlenosti in aktivnosti ter različnih kategorij
brezposelnih oseb uporabljamo registrske vire. Zadnji podatki so za povprečje leta 2002.
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb v
aktivnem prebivalstvu (registrirani brezposelni in delovno aktivno prebivalstvo po kraju
bivanja).
Stopnja zaposlenosti je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem
prebivalstvu (od 15-64 let).
Stopnja aktivnosti je odstotni delež med aktivnim prebivalstvom (registrirani brezposelni in
registrirano delovno aktivno prebivalstvo po kraju bivanja) v delovno sposobnem prebivalstvo
(od 15-64 let).
Delovno aktivno prebivalstvo so vse osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane,
oziroma so v delovnem razmerju na območju Slovenije.
Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen čas, za polni ali skrajšani
delovni čas.
Brezposelni s I. in II. stopnjo izobrazbe so tisti, ki imajo končano le osnovno šolo oziroma so
brez nje (I. stopnja) ali pa imajo nižjo poklicno izobrazbo oziroma krajše programe za
pridobitev nižje poklicne izobrazbe (II. stopnja). Brezposelni s VI. in VII. stopnjo strokovne
izobrazbe pa so, tisti, ki imajo končano višjo (VI) oziroma visoko stopnjo strokovne izobrazbe
(VII).
7.1.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Ta ocena je nastala na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani ob pomoči
strokovnjakov Urbanističnega inštituta RS in Ekonomske fakultete iz Ljubljane. V letu 1997
so razvili orodje "Analiza slovenskih regij: izkoriščanje regionalnih razvojnih potencialov in
ocena razvojnih možnosti slovenskih statističnih regij". Osnovna predpostavka omenjenega
orodja je ta, da razvitosti regije ne moremo meriti le na osnovi statističnih indikatorjev. Poleg
trenutnega stanja so pomembne tudi razvojne možnosti, te pa v veliki meri temeljijo na
endogenih potencialih regij. Oceno razvojnih možnosti slovenskih regij na osnovi omenjenega
orodja so opravili v letih 1997, 1998 in 2000.

7.2

Gorenjska regija

7.2.1

Območje regije in demografska gibanja:

Gorenjska regija obsega 2137 km2, kar je 10.5% površine Slovenije, vključuje pa 17 občin:
Jesenice., Žirovnico, Kranjsko Goro, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Jezersko, Šenčur, Radovljico, Bohinj, Bled, Škofjo Loko, Gorenjo vas-Poljane, Železnike,
Žiri in Tržič. Na območju regije živi 9.9% prebivalstva Slovenije. Gostota poselitve je v regiji
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sicer podpovprečna (92 prebivalcev/km2) vendar pa je v tej regiji obenem tudi del največjih
zgostitvenih in urbaniziranih območij Slovenije. Drug ekstrem pa so v regiji tudi obsežna
neposeljena gorska območja. Največja gostota prebivalstva je v občinah Kranj, Naklo, Šenčur,
Škofja Loka, Radovljica in Jesenice.
Število prebivalcev regije je nadpovprečno raslo posebno v obdobju 1981–1991. Indeks
staranja je za okoli 10% nižji od slovenskega povprečja. V šestih občinah regije (Kranjska
Gora, Radovljica, Jezersko, Bohinj, Bled in Žirovnica) je starostna struktura prebivalstva
slabša, tako da je indeks staranja v regiji glede na slovensko povprečje večji.
7.2.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Gorenjska regija je bila v začetku 90-ih let v zelo težkem položaju. Za industrijo so bila
značilna velika podjetja, z veliko prezaposlenostjo, nizko produktivnostjo, slabo
kvalifikacijsko strukturo zaposlenih, ter visoko odpisano opremo. Vse to je bilo razlog za
težave v gospodarstvu in izgubljanje tržišč, kasneje pa še izguba jugoslovanskega trga.
Po letu 1994 pa se je začela situacija počasi izboljševati. V letu 1999 je regija ustvarila dobrih
9% bruto dodane vrednosti Slovenije. Po višini bruto domačega proizvoda na prebivalca je
bila leta 1999 na četrtem mestu z 92% slovenskega povprečja. Ekonomska moč prebivalstva
regije, upoštevaje bruto osnovo za dohodnino na prebivalca, je v letu 2001 rahlo presegala
slovensko povprečje in bila obenem na 4. mestu med slovenskimi regijami.
7.2.3

Brezposelnost

V začetku devetdesetih let je v regiji brezposelnost porasla, kasneje pa se je umirila, tako da
ne presega državnega povprečja. Delež dolgotrajno brezposelnih je bil v prvem polletju leta
2002 podpovprečen (manj kot polovica brezposelnih) in drugi najnižji med statističnimi
regijami.
Delež žensk med brezposelnimi je nadpovprečen in znaša skoraj 54% vseh brezposelnih. Že
nekaj let ima Gorenjska med vsemi regijami tudi najvišji delež trajnih presežkov, kar je dobra
petina vseh brezposelnih. Prednjači pa predvsem po brezposelnih, starejših od 40 let. Kljub
temu pa se tudi ta kategorija brezposelnih z leti zmanjšuje. Taka struktura brezposelnih je
posledica prestrukturiranja gorenjskega gospodarstva in zmanjševanja velike prezaposlenosti
v preteklosti.
7.2.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Gospodarstvo v zadnjih letih izboljšuje rezultate poslovanja, ima pa regija kot celota še
neizkoriščene razvojne potenciale. Po sintezni oceni razvojnih možnosti jo uvrščamo v prvo
skupino slovenskih regij. Tu so pozitivno ocenjeni predvsem obstoječi človeški kapital v
regiji, obstoječa gospodarska struktura in infrastruktura ter kvaliteta življenja.
Območij s posebnimi razvojnimi problemi je v regiji malo, uvrščajo pa se v tip ekonomsko
šibkega območja in območja s strukturnim problemi. Obsegajo le 1.5% celotne površine in
1.8% celotnega prebivalstva Slovenije. V merilu regije je to 14.4% površine in 17.9%
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prebivalstva regije. Status območja s posebnimi razvojnimi problemi imajo samo tri občine:
Gorenja vas-Poljane (ekonomsko šibko območje in območje s strukturnimi problemi),
Jesenice (območje s strukturnimi problemi) in Cerklje na Gorenjskem (območje s strukturnimi
problemi).

7.3

Goriška regija

7.3.1

Območje regije in demografska gibanja

Goriška regija spada med večje slovenske regije. Meri 2,325 km2, oziroma 11.5% površine
Slovenije. V regijo je vključenih 12 občin: Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Nova Gorica,
Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica, Brda, Tolmin, Kobarid in Bovec. Na njenem
območju živi le 6% slovenskega prebivalstva, je pa v slovenskem merilu redko poseljena (52
prebivalcev km2). Nadpovprečna gostota poselitve je le v občinah Nova Gorica in ŠempeterVrtojba.
Kar dve tretjini regije pa sta uvrščeni v depresijski tip podeželja, z zelo negativnimi
demografskimi gibanji. Tam živi petina prebivalstva.
Rast prebivalstva regije je bila v obdobju od leta 1981 do 2002 sicer pozitivna, vendar močno
pod slovenskim povprečjem. Nadpovprečno se je zmanjšalo število prebivalstva do 14 let,
medtem ko je staro prebivalstvo (nad 64 let) raslo počasneje kot v povprečju v Sloveniji.
Goriška regija ima največji delež prebivalstva nad 64 let. Indeks staranja je v Goriški regiji
nadpovprečen in je skoraj za 16.8% višji kot v slovenskem povprečju.
7.3.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Regija je v letu 1999 ustvarila 6.2% celotne bruto dodane vrednosti v Sloveniji, od tega več
kot tretjino v industriji, dobro polovico v storitvah, majhna deleža pa sta v gradbeništvu in
kmetijstvu.
Po višini bruto domačega proizvoda na prebivalca je v letu 1999 presegla slovensko povprečje
za 2%. Ekonomska moč prebivalstva regije merjena z osnovo za dohodnino na prebivalca
presega slovensko povprečje (v letu 2001 za dobrih 10%). Po tem kazalcu je regija že nekaj
let na tretjem mestu - takoj za Osrednjeslovensko in Obalno-kraško regijo.
7.3.3

Brezposelnost

Že nekaj let je za Goriško regijo značilna najnižja registrirana stopnja brezposelnosti. V letu
2002 je ta skoraj za polovico manjša kot je slovensko povprečje. Stopnja zaposlenosti je s
58.1% nadpovprečna in narašča. Delež dolgotrajno brezposelnih je prav tako pod slovenskim
povprečjem. Dobra polovica vseh brezposelnih so ženske. Mladi iskalci zaposlitve
predstavljajo slabo petino vseh iskalcev zaposlitve v regiji, njihov delež pa je pod slovenskim
povprečjem. Delež brezposelnih nad 40 let starosti predstavlja več kot polovico vseh
brezposelnih v regiji. Goriška regija beleži največji porast brezposelnih z višjo in visoko
izobrazbo po letu 1997 in je na drugem mestu med statističnimi regijami, s tem da delež še
narašča.
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7.3.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Po tej oceni je Goriška regija med najuspešnejšimi slovenskimi regijami, ki vedno bolje
izkorišča svoje razvojne potenciale. Regija ima zaradi svoje obmejne in tranzitne lege
precejšnjo perspektivo v razvoju storitvenih dejavnosti. Po drugi strani pa je Goriška regija
ena najbolj prizadetih regij glede naravnih nesreč. Tem najbolj botrujejo potresi in plazovi.
Kljub vključevanju države v sanacijo pa naravne nesreče gospodarstvo slabijo. Dolgoročno bo
to vidno predvsem na demografskem področju.
Regija ima relativno malo območij s posebnimi razvojnimi problemi. Vsi skupaj obsegajo le
dobro petino površine in slabo petino prebivalstva regije. V državnem merilu to pomeni 2.6%
površine in 1.1% prebivalstva.

7.4

JV Slovenija

7.4.1

Območje regije in demografska gibanja

Sestavlja jo šestnajst občin: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Dolenjske Toplice, Semič,
Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Mirna Peč, Žužemberk, Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica,
Sodražica in Loški Potok. Po površini je to največja regija v Sloveniji, meri 2,675 km' in
zavzema 13.2% površine Slovenije. Po številu prebivalstva pa je s slabimi 7% prebivalstva
Slovenije šele na petem mestu. Gostota poselitve je 52 prebivalcev na km2, kar je med
najnižjimi v Sloveniji. So pa znotraj regije precejšne razlike v gostoti poselitve. Občina Novo
mesto je nadpovprečno gosto poseljena, na drugi stani pa je občina Osilnica z 11 prebivalci na
km2 med najredkeje poseljenimi deli Slovenije. Po letu 1981 je bila rast prebivalstva regije
nadpovprečna. Delež mladega prebivalstva je v regiji za slaba 2.0% višji od slovenskega
povprečja, nekoliko nižji pa je delež prebivalstva starega 65 let in več. Indeks staranja je tako
najnižji v Sloveniji in dosega 85,8% slovenskega povprečja. Kljub temu imajo določena
območja (deli Kočevske in dolina Kolpe) zelo neugodno demografsko strukturo prebivalstva.
7.4.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Zaradi industrializacije je regija izpred 40-ih let, ko je bila še tipična agrarna regija bistveno
spremenila svojo gospodarsko strukturo. Značilno zanjo je, da sekundarni sektor še vedno
zaposluje večji del prebivalcev, ob tem pa je pomen kmetijstva še vedno precejšen. V letu
1999 je Jugovzhodna Slovenija ustvarila 6.3% slovenske bruto dodane vrednosti. Višina bruto
domačega proizvoda na prebivalca je znašala v JV Sloveniji okoli 91% slovenskega
povprečja. Tudi ekonomska moč prebivalstva te regije (merjena z osnovo za dohodnino na
prebivalca) je pod slovenskim povprečjem.
7.4.3

Brezposelnost

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v regiji vedno med nižjimi v Sloveniji. V zadnjem
času ta ostaja bolj ali manj na isti ravni oz. se ne zmanjšuje tako hitro, kot v nekaterih drugih
regijah. V prvem polletju leta 2002 je znašala 85.8% slovenskega povprečja. Stopnja
zaposlenosti je nadpovprečna in znaša skoraj šestdeset odstotkov. Slabša plat te problematike
pa je najvišji delež dolgotrajno brezposelnih med vsemi statističnimi regijami - se pa ta delež
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iz leta v leto zmanjšuje. Delež žensk med brezposelnimi je nekaj nad polovico, kar je blizu
slovenskega povprečja. Delež mladih, ki iščejo delo je podpovprečen. V Jugovzhodni
Sloveniji je neugodna predvsem izobrazbena struktura brezposelnih, saj je delež le-teh z nizko
strokovno izobrazbo ali celo brez nje, največji med vsemi regijami v Sloveniji.
7.4.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Glede na to oceno se regija uvršča v prvo skupino prosperitetnih regij s pozitivno ocenjenimi
razvojnimi potenciali. V veliki meri ji uspešnost določa poslovanje nekaterih velikih podjetij s
področja izvozno naravnanih panog. (farmacevtski izdelki, proizvodnja motornih vozil).
Precejšne razlike so pa med posameznimi deli regije. Gospodarsko zaostajajo občine v Beli
krajini, na Kočevskem in dolini Kolpe. Nehomogen značaj regije se odraža tudi v razširjenosti
območij s posebnimi razvojnimi problemi. Območja s posebnimi razvojnimi problemi skupaj
obsegajo 83.0% površine in 63.6% prebivalstva regije. Tako statusa območja s posebnimi
razvojnimi problemi nimata le občini Novo mesto in Ribnica.

7.5

Koroška regija

7.5.1

Območje regije in demografska gibanja

Ta regija spada med manjše statistične regije tako po površini (5.1% površine Slovenije ali
1041 km2), kot po številu prebivalstva (v regiji živi 3.7% prebivalstva Slovenije). Sestavlja jo
12 občin: Dravograd, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta, Vuzenica, Ravne
na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec in Mislinja. Gostota
poselitve znaša 71 prebivalcev na km2, kar je precej pod slovenskim povprečjem (98
prebivalcev km2). Nadpovprečno poselitev imajo le občine Ravne na Koroškem, Mežica in
Prevalje.
Skupno število prebivalcev regije je v obdobju od 1981 do 2002 naraščalo nekoliko hitreje kot
v povprečju v Sloveniji. Nadpovprečno je naraščalo staro prebivalstvo, obenem pa je hitreje
kot v slovenskem povprečju padal delež mladega prebivalstva. Kljub navedenemu je indeks
staranja prebivalstva regije podpovprečen in med najnižji med statističnimi regijami. Vzrok je
v relativno visokem deležu mladih, obenem pa podpovprečnem deležu starih prebivalcev te
regije.
Poleg negativnega naravnega prirasta, je k skupnemu negativnemu prirastu leta 2001 (ta znaša
-1.4, v Sloveniji 1.0) pripomoglo tudi večje število odseljenih kot priseljenih ljudi.
7.5.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

V gospodarski strukturi regije je nadpovprečno zastopan sekundarni sektor. V letu 1999 je
Koroška regija ustvarila 15 % več bruto dodane vrednosti, kot znaša povprečni delež v
sekundarnem sektorju v Sloveniji.
Storitvene dejavnosti so v regiji manj pomembne. Primarni sektor je v letu 1999 ustvaril 4.1
% bruto dodane vrednosti, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem. Po višini bruto
domačega proizvoda na prebivalca je regija v letu 1999 dosegla 87% slovenskega povprečja.
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Po višini bruto osnove za dohodnino na prebivalca je Koroška regija leta 2001 za slovenskim
povprečjem zaostajala za skoraj 14%. To jo uvršča na 9. mesto med statističnimi regijami.
7.5.3

Brezposelnost

Koroška regija spada med regije s podpovprečno stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pa se
je v prvem polletju leta 2002 povečala in se že približuje slovenskemu povprečju. Delež tistih,
ki so brezposelni več kot eno leto je relativno nizek in je pod slovenskim povprečjem. Delež
mladih med brezposelnimi je relativno visok in nadpovprečen, vendar pa upada - tako kot v
vseh statističnih regijah. Nadpovprečen je delež iskalcev zaposlitve zaradi stečaja podjetij,
vendar tudi ta zadnja štiri leta upada. Delež žensk med brezposelnimi je približno na nivoju
slovenskega povprečja.
7.5.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Ocena uvršča regijo v skupino regij s stagnantnim značajem, ki imajo določene pozitivno
ocenjene razvojne potenciale. Glavne prednosti naj bi bile v močnih lokalnih iniciativah,
predvsem za pospeševanje podjetništva, turizma, ter obstoj nekaterih uspešnih predelovalnih
podjetij. Največje priložnosti ima regija v nadaljnji krepitvi nosilnih podjetij, spodbujanju
podjetništva, pospeševanju mrežnih povezav med velikimi, srednjimi in malimi podjetji in
čezmejnem sodelovanju.
Skoraj tri četrtine površine regije, kjer živita slabi dve tretjini prebivalstva regije, se uvršča
med območja s posebnimi razvojnimi problemi.

7.6

Notranjsko-kraška regija

7.6.1

Območje regije in demografska gibanja

Notranjsko-kraška regija meri 1,456 km2 in zajema 7.2% površine Slovenije. Zajema območje
šestih občin (Cerknica, Loška Dolina, Bloke, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka), kjer živi 2.5%
prebivalstva Slovenije. Ta regija je s 35 prebivalci na km2 najredkeje naseljena statistična
regija v Sloveniji. Najgosteje poseljena občina je občina Postojna, ki pa dosega le dobro
polovico slovenskega povprečja.
V obdobju od leta 1981 do 2002 seje skupno število prebivalcev regije povečalo za 2.5%, kar
je za več kot polovico manj kot v povprečju v Sloveniji. Regija ima nadpovprečen delež
starega prebivalstva (nad 64 let), ki je obenem med najvišjimi med statističnimi regijami. Tudi
indeks staranja presega slovensko povprečje. Ta se od leta 1981 dalje, v primerjavi z drugimi
statističnimi regijami sicer izboljšuje, vendar pa manjše odstopanje od slovenskega povprečja
ne pomeni izboljšanja demografskih gibanj. V letu 2001 je bilo odseljevanja prebivalstva
nekoliko manj. Regija je sicer še vedno imela negativni naravni prirast na 1,000 prebivalcev,
vendar pa je bilo priselitev že več kot odselitev, tako da je bil tudi skupni prirast na 1000
prebivalcev še vedno pozitiven.
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7.6.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

V letu 1999 je regija ustvarila 2.2% slovenske bruto dodane vrednosti. V strukturi regijske
bruto dodane vrednosti je nadpovprečno zastopan primarni sektor, nekoliko nadpovprečen je
tudi delež sekundarnega sektorja. Podpovprečno zastopan je delež bruto dodane vrednosti,
ustvarjene v storitvenih dejavnostih. Po višini bruto domačega proizvoda na prebivalca se je
regija v letu 1999 uvrstila na 8. mesto med 12 statističnimi regijami. Po vrednosti bruto
osnove za dohodnino, ki meri ekonomsko moč prebivalstva regije, se ta po podatkih za leto
2001 uvršča na 5. mesto med statističnimi regijami, kar pomeni, da se giblje v okviru
slovenskega povprečja.
7.6.3

Brezposelnost

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v prvem polletju leta 2002 med nižjimi v Sloveniji.
Izstopa le občina Ilirska Bistrica, ki z 12.4% stopnjo registrirane brezposelnosti, slovensko
povprečje presega. Stopnja zaposlenosti je nadpovprečna in znaša 58.5%, kar uvršča regijo na
tretje mesto med vsemi statističnimi regijami. V regiji je visoka brezposelnost žensk, ki je v
prvem polletju leta 2002 znašala 55.1% vseh brezposelnih. Nekoliko višja je le še v Zasavski
regiji.
Delež mladih med brezposelnimi je nadpovprečen. Delež iskalcev zaposlitve nad 40. letom
starosti nekoliko presega slovensko povprečje.
V Notranjsko-kraški regiji primanjkuje delovnih mest za bolj izobražene kadre, na to kaže
tudi njihov delež med brezposelnimi, ki je nadpovprečen. Tak je tudi delež brezposelnih
zaradi stečajev podjetij, kar prav tako kaže na težave v gospodarstvu regije.
7.6.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije kaže na to, da so glavne prednosti regije obstoj
uspešnih in izvozno usmerjenih podjetij, nizka stopnja brezposelnosti, naravna bogastva
(predvsem les) in tudi sorazmerno čisto okolje in krajinska pestrost. Priložnost regije naj bi
bila zato predvsem v razvoju turizma, (tudi v povezavi s kmetijstvom), krepitvi obstoječih
nosilnih podjetij in razvoju podjetništva.
Kar štiri občine so uvrščene med območja s posebnimi razvojnimi problemi. Skupaj
predstavljajo skoraj dve tretjini površine in več kot polovico prebivalstva regije. Razlog so
obmejna območja z neugodnimi demografskim gibanji in relativno visok delež delovno
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu.

7.7.

Obalno-kraška regija

7.7.1

Območje regije in demografska gibanja

Obalno-kraška regija spada med manjše tovrstne regije, vendar je glede na različne socioekonomske kazalce prav v vrhu statističnih regij - običajno pa za Osrednje-slovensko. Njena
površina meri 1,044 km2, obsega pa 5.2% površine Slovenije, ter zajema prav toliko celotnega
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slovenskega prebivalstva. To regijo sestavljajo obalne občine Koper, Izola, Piran in občine v
kraškem zaledju: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen. Povprečno gledano je gostota
poselitve na slovenskem povprečju, vendar je poseljenost daleč najgostejša v obalnem delu.
Tam presega povprečno poseljenost tudi do petkrat, medtem ko sodi Kraško zaledje med
najredkeje poseljene dele Slovenije.
V obdobju od leta 1981 do leta 2002 beleži regija visoko nadpovprečno rast števila
prebivalcev, kar je več kot dvakratno slovensko povprečje. Prebivalstvo je najbolj naraščalo
predvsem v obdobju od leta 1981 do 1991. Po letu 1991 je rast še vedno nadpovprečna, kljub
temu, da se je nekoliko umirila. Razlog za umiritev rasti je predvsem nižji naravni prirast ter
manjše priselitve.
Staranje prebivalstva je sicer značilnost celotne Slovenije, vendar ima Obalno-kraška regija se
posebej neugodno starostno strukturo prebivalstva. Indeks staranja je v tej regiji že vrsto let
najvišji in presega slovensko povprečje za več kot četrtino. Razmere v kraškem zaledju pa so
še slabše. Tam število prebivalstva (ki je v glavnem ostarelo) konstantno upada že vrsto let.
7.7.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

V letu 1999 je regija ustvarila 5.4% slovenske bruto dodane vrednosti. Delež dodane
vrednosti je nadpovprečen na področju storitvenih dejavnosti in znaša 71 3%. Med njimi so
najpomembnejše trgovina, promet in nepremičnine, najem ter poslovne storitve. Industrija je
ustvarila petino dodane vrednosti, gradbeništvo in kmetijstvo pa precej manj. Po višini bruto
domačega proizvoda na prebivalca je bila regija v letu 1999 na drugem mestu med
statističnimi regijami in je za 5% presegala slovensko povprečje.
Ekonomska moč prebivalstva, merjena z bruto osnovo za dohodnino na prebivalca, je v letu
2001 presegala slovensko povprečje za dobrih 11 %, kar jo prav tako uvršča na drugo mesto
med statističnimi regijami.
7.7.3

Brezposelnost

V prvem polletju leta 2002 je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 8.9%, kar je pod
slovenskim povprečjem. Edina občina v regiji, ki ima nadpovprečno stopnjo registrirane
brezposelnosti je Izola. Stopnja zaposlenosti je nadpovprečna in znaša 56.4%. Delež tistih, ki
iščejo delo več kot eno leto pa je še vedno podpovprečen glede na slovensko povprečje. Delež
žensk med brezposelnimi je rahlo pod povprečjem Slovenije. Delež brezposelnih z nizko
stopnjo izobrazbe je podpovprečen, vendar bolj kot v drugih statističnih regijah pa
primanjkuje delovnih mest za visoko izobražene iskalce zaposlitve. Delež brezposelnih, starih
nad 40let, je pod slovenskim povprečjem. Mladih med brezposelnimi je dobra petina, kar pa
je več kot znaša slovensko povprečje.
7.7.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Vsekakor je prednost Obalno-kraške pred ostalimi regijami obmorska in obmejna lega, pa tudi
pestra gospodarska struktura, ki ima nadpovprečen delež storitvenih dejavnosti. Promet,
turizem ter industrija so glavni nosilci gospodarstva regije. Po sintezni oceni razvojnih
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možnosti je uvrščena v prvo skupino prosperitetnih regij s pozitivno ocenjenimi razvojnimi
potenciali. Je edina regija v Sloveniji, ki je brez območij s posebnimi razvojnimi problemi.

7.8

Osrednjeslovenska regija

7.8.1

Območje regije in demografska gibanja

To je največja regija po številu prebivalstva, v njej živi slaba četrtina celotnega prebivalstva
regije. Njena površina znaša 2555 km2
V svoje območje vključuje 25 občin. Poleg mestne občine Ljubljana so ostale občine
Osrednjeslovenske regije še: Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje,
Ivančna Gorica, Dobrepolje, Kamnik, Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji, Logatec, Horjul,
Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Velike Lašče,
Vodice, Vrhnika in Borovnica. Regija je nadpovprečno gosto poseljena posebno v osrednjem
delu, proti J in JV pa je poselitev redkejša.
Osrednjeslovenska regija je značilna tudi po najhitrejšem naraščanju delovno sposobnega
prebivalstva v obdobju 1951 - 2002 kar je (zaradi boljših zaposlitvenih možnosti) tudi
posledica priselitev iz drugih regij.
V letu 2002 je bil indeks staranja prebivalstva regije pod slovenskim povprečjem. Naravni, še
posebno pa selitveni prirast sta bila v regiji v letu 2001 pozitivna, tako da je skupni prirast
nadpovprečen.
7.8.2

Gospodarska struktura in moč regije

Osrednjeslovenska regija je najbolj razvita med vsemi statističnimi regijami. Po podatkih iz
leta 1999 je ustvarila slabo tretjino celotne bruto dodane vrednosti Slovenije. Nadpovprečen
delež (dobrih 70%) je ustvarila v storitvenih dejavnostih, dobro petino ali podpovprečen delež
v industriji, nekaj več kot 5-odstoten v gradbeništvu in zelo nizek delež v kmetijstvu. Višina
njenega bruto domačega proizvoda na prebivalca je v letu 1999 za 34% presegala slovensko
povprečje. Po ekonomski moči prebivalstva regije, merjeni z višino bruto osnove za
dohodnino na prebivalca, je Osrednjeslovenska regija leta 2001 presegala slovensko
povprečje za dobrih 22.3%. S tem je bila za 1.7 krat višja kot v najslabši, Pomurski regiji.
7.8.3

Brezposelnost

V regiji je bilo v prvih šestih mesecih leta 2002 okoli 17% vseh registriranih brezposelnih v
Sloveniji, kljub temu pa je registrirana stopnja brezposelnosti v regiji podpovprečna. Stopnja
zaposlenosti je v prvem polletju 2002 znašala 58.9%, kar je največ med vsemi statističnimi
regijami. Dobra polovica vseh brezposelnih sodi v kategorijo dolgotrajno brezposelnih, ki
iščejo delo več kot leto dni. Delež žensk med brezposelnimi je rahlo pod povprečjem. Med
brezposelnimi je podpovprečen delež mladih, nižjega ima le še Gorenjska regija. Slabih 45%
brezposelnih ima nižjo strokovno izobrazbo ali so brez nje. Zaradi relativno visoke stopnje
izobraženosti prebivalstva regije pa je na drugi strani tudi delež iskalcev zaposlitve z višjo in
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visoko izobrazbo v Osrednjeslovenski regiji najvišji. Ta delež iz leta v leto počasi, vendar
vztrajno, raste. Visok je delež brezposelnih nad 40 let starosti.
7.8.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Osrednjeslovenska regija ima dokaj pestro gospodarsko strukturo in nadpovprečen delež
storitvenih dejavnosti. Tu prihaja do koncentracije človeškega kapitala, ta pa je omogočena
tudi s priseljevanjem in dnevno migracijo izobražencev iz drugih regij, kar je pomembna
razvojna prednost pred drugimi regijami. Ocena razvojnih možnosti je to regijo postavila na
prvo mesto v skupino prosperitetnih regij s pozitivno ocenjenimi razvojnimi potenciali.
Pozitivno izstopa regija predvsem na področju človeškega faktorja, kvalitete življenja,
splošnega okolja in obstoječe gospodarske strukture ter infrastrukture. V regiji je tudi nekaj
območij s posebnimi razvojnimi problemi, ki obsegajo eno petino površine regije.

7.9

Podravska regija

7.9.1

Območje regije in demografska gibanja

Podravska regija je druga največja statistična regija po številu prebivalcev (tu živi 16%
slovenskega prebivalstva) z 2,170 km2 pa obsega dobro desetino slovenskega ozemlja. Regija
vključuje v svoje območje kar 34 občin: Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Ormož,
Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Zavrč, Juršinci, Dornava,
Desternik, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Videm, Podlehnik, Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Pesnica, Kungota, Šentilj, Maribor, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem
polju, Duplek, Rače-Fram, Starše, Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi. Povprečna
gostota poselitve regije je 147 prebivalcev km2, kar pomeni tretje mesto (gosteje naseljeni sta
le Osrednjeslovenska in Zasavska regija). Najgostejša poseljenost je seveda v okolici mestne
občine Maribor in na Ptuju, na območju Haloz in Slovenskih Goric pa je gostota prebivalstva
pod povprečjem Slovenije.
Po letu 1981 je prebivalstvo regije stagniralo. V obdobju od leta 1981 do leta 2002 je
Podravska regija poleg Pomurske zabeležila največji padec prebivalstva do 14. leta starosti.
Glede na slovensko povprečje se zmanjšuje delež mladega, povečuje pa se delež starega
prebivalstva. Indeks staranja prebivalstva je leta 2002 za 8.3% presegal slovensko povprečje.
7.9.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Podravska regija je v letu 1999 ustvarila 13.4% slovenskega bruto domačega proizvoda, s tem
je bila na drugem mestu med statističnimi regijami (za Osrednjeslovensko). Skoraj 60% bruto
dodane vrednosti regije ustvarijo storitvene dejavnosti. Pri tem so nekoliko nadpovprečno
zastopane netržne storitve - to so izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo. Glede na
višino bruto domačega proizvoda na prebivalca, se regija po podatkih za leto 1999 uvršča na
deseto mesto med regijami. Sledita ji le še Zasavska in Pomurska regija. Bruto domači
proizvod na prebivalca je znašal le 83% slovenskega povprečja.
Po ekonomski moči prebivalstva zaseda Podravska regija predzadnje mesto (nižjo bruto
osnovo za dohodnino na prebivalca v letu 2001 je imela le še Pomurska regija). Po podatkih
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za leto 2001, je bruto osnova za dohodnino na prebivalca dosegala le 84.5% slovenskega
povprečja.
7.9.3

Brezposelnost

Problem Podravske regije je že vrsto let visoka stopnja registrirane brezposelnosti, ki je prav
tu najvišja. V prvem polletju leta 2002 je za 6.4% presegala slovensko povprečje. Po letu
1997 se stopnja registrirane brezposelnosti sicer konstantno zmanjšuje, vendar ne v primerjavi
s slovenskim povprečjem. Že od leta 1997 namreč presega le-tega za okoli 50%. To se odraža
tudi v stopnji zaposlenosti, ki sicer počasi raste, vendar je delovno aktivnega prebivalstva med
delovno sposobnimi v Podravski regiji le okoli polovica, to pa je najnižji delež med
statističnimi regijami. Struktura brezposelnih je zelo neugodna. Med iskalci zaposlitve je
namreč dobrih 58% dolgotrajno brezposelnih. Nadpovprečna sta delež žensk in delež iskalcev
prve zaposlitve med brezposelnimi. V zadnjih letih je delež mladih v tej kategoriji padel pod
slovensko povprečje. Okoli povprečja pa se giblje delež iskalcev zaposlitve, starih nad 40 let.
7.9.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Celotno območje regije je opredeljeno kot območje s posebnimi razvojnimi problemi, kar
kaže na njihov težak socialno-ekonomski položaj. Po oceni razvojnih možnosti regije so njene
največje prednost za razvoj v ugodni geostrateški legi, izgraditvi nove infrastrukture,
industrijski tradiciji regije, uspešnem prestrukturiranju nekaterih podjetij, vzpostavitvi
mrežnih povezav med velikimi ter srednjimi in malimi podjetji in privabljanju neposrednih
tujih investicij.

7.10

Pomurska regija

7.10.1

Območje regije in demografska gibanja

Pomurska regija leži na skrajnem severovzhodu Slovenije in meji na Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško. Zavzema 1,335 km2 oziroma 6.6% površine Slovenije. Za to regijo je značilna
razdrobljenost na male občine. Zajema namreč kar 26 občin: Gornja Radgona, Radenci, Sveti
Jurij, Lendava, Dobrovnik, Turnišče, Odranci, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Ljutomer,
Križevci, Razkrižje, Veržej, Murska Sobota, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Kuzma, Grad,
Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Puconci, Rogašovci in Beltinci.
V Pomurski regiji živi 6.2% prebivalstva Slovenije. Gostota poselitve je malo pod slovenskim
povprečjem in je zelo neenakomerna - v osrednjem delu regije je namreč skoraj 10-krat višja
kot na severovzhodu. Po letu 1981 se je število prebivalstva najbolj zmanjšalo prav v Pomurju
in to kar za 5.1%. Med vsemi regijami v Sloveniji se je v Pomurju najbolj zmanjšalo število
mladih do 14. leta, zato ne preseneča, da je indeks staranja v Pomurski regiji nadpovprečen.
Presega namreč slovensko povprečje za dobrih 8%. Poleg negativnega naravnega prirasta
prebivalstva je v Pomurski regiji negativen tudi selitveni prirast. Skupni prirast je tako prav v
Pomurski regiji najnižji v Sloveniji. Goričko in območja ob slovensko-madžarski meji v
Prekmurju so tudi območja trajne depopulacije.
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7.10.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Pomurska regija je v letu 1999 ustvarila 4.8% slovenske bruto dodane vrednosti.
Nadpovprečno je zastopan primarni sektor (kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo), ki ustvari
11.5 % bruto dodane vrednosti Pomurske regije. To je trikrat več kot v povprečju v Sloveniji.
V tej strukturi je nadpovprečen še delež industrije, podpovprečen pa delež storitev, ki sicer
prispeva največ k ustvarjeni bruto dodani vrednosti v regiji. Po višini bruto domačega
proizvoda na prebivalca v letu 1999 je Pomurska statistična regija na zadnjem mestu.
Pomurska regija je na repu tudi po ekonomski moči prebivalstva, merjeni z višino bruto
osnove za dohodnino na prebivalca. V letu 2001 je dosegla le 74% povprečja Slovenije. Plače
na zaposlenega v regiji so za skoraj petino pod slovenskim povprečjem.
7.10.3

Brezposelnost

Pomurje je po stopnji registrirane brezposelnosti že vrsto let nad slovenskim povprečjem. V
leta 2002 je za 6% presegla registrirano stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. (višjo stopnjo je
imela le Podravska regija). Tudi glede stopnje zaposlenosti regija ni na zavidljivem položaju,
saj je ta med najnižjimi v Sloveniji. Je pa delež dolgotrajno brezposelnih podpovprečen.
Delež mladih med brezposelnimi je med najvišjimi v Sloveniji, presega jo edino Zasavska
regija. Se pa delež mladih brezposelnih tudi v Pomurju zmanjšuje, tako kot v drugih regijah.
Pomurska regija precej izstopa po deležu iskalcev prve zaposlitve, ki je tu najvišji. Za regijo
je značilna tudi zelo slaba izobrazbena struktura brezposelnih, saj je okoli 55% brezposelnih
brez strokovne izobrazbe. Po drugi strani pa so možnosti za zaposlitev visoko izobraženih
kadrov v regiji razmeroma majhne. Med brezposelnimi je dobrih 45% žensk, kar pa je tudi
najmanj v Sloveniji.
7.10.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Pomurska regija sodi v celoti gledano med najmanj razvite statistične regije in je v celoti
opredeljena kot območje s posebnimi razvojnimi problemi. V to regijo naj bi torej prednostno
usmerjali sredstva za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
Ocena razvojnih možnosti regije pa kaže, da je kljub slabši razvitosti gospodarstva prednost te
regije predvsem v tem, da je neobremenjena s staro industrijsko strukturo. Regija ima poleg
tega tudi ugodne naravne danosti za razvoj neidustrijskih dejavnosti, posebej kmetijstva,
turizma (termalna voda), trgovine in zaradi obmejne lege tudi prometa. Obenem pa največjo
razvojno oviro pomeni slaba izobrazbena struktura prebivalstva.

7.11

Savinjska regija

7.11.1

Območje regije in demografska gibanja

Savinjska regija je po številu prebivalstva v Sloveniji tretja največja regija. Zavzema 2,384
km2 , oziroma 11.8% površine Slovenije. V tej regiji živi skoraj 13% celotnega prebivalstva
Slovenije. Sestavlja jo 32 občni: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče, Mozirje,
Ljubno, Gornji Grad, Luče, Solčava, Nazarje, Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Šentjur pri
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Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina, Kozje,
Rogatec, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in
Vransko. Gostota prebivalstva v regiji je nad slovenskem povprečjem. Visoko nadpovprečno
sta poseljeni občini Celje in Velenje, medtem ko je precej nižja gostota poselitve v Zgornji
Savinjski dolini in na Kozjanskem.
Rast prebivalstva je bila v obdobju od leta 1981-2002 v regiji rahlo višja kot v povprečju v
Sloveniji. Razmerje med mladimi in starimi je ugodnejše kot v slovenskem povprečju - delež
starega prebivalstva v regiji je namreč manjši, mladega pa višji. Indeks staranja prebivalstva
je tako za slabih 10% pod slovenskim povprečjem.
7.11.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Leta 1999 je regija ustvarila 11.8% slovenske bruto dodane vrednosti. Skoraj 40% dodane
vrednosti je ustvarila v industriji, to pa je nad državnim povprečjem. Podpovprečen delež - to
je slabo polovico dodane vrednosti - je ustvaril storitveni sektor, nadpovprečna deleža pa sta
ustvarila kmetijstvo in gradbeništvo. V letu 1999 je regija dosegala 91% slovenskega
povprečja po višini BDP na prebivalca. Ekonomska moč prebivalstva je v letu 2001 znašala
90.2% slovenskega povprečja.
7.11.3

Brezposelnost

V letu 2002 je brezposelnost znašala 14.0%. Presegla je slovensko povprečje za dobro petino.
Stopnja zaposlenosti je s 55% pod povprečjem, skoraj 55% brezposelnih pa išče zaposlitev
več kot eno leto (kategorija dolgotrajno brezposelnih). Delež žensk med brezposelnimi je leta
2002 znašal 51.2%, kar je malo nad slovenskim povprečjem. Delež iskalcev zaposlitve brez
strokovne izobrazbe je padel pod slovensko povprečje. Delež mladih med brezposelnimi je
nad slovenskim povprečjem. Teh je slaba četrtina.
7.11.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Ocena uvršča Savinjsko regijo med regije ki stagnirajo, vendar z določenimi pozitivno
ocenjenimi razvojnimi potenciali. Ti so predvsem na področju dostopa do informacij o tržišču
in tehnologiji, organizaciji in menedžmentu. Tu so upoštevani vključevanje v mednarodne
projekte, delujoči poslovno informacijski, razvojni in podjetniški centri. Status območja s
posebnimi razvojnimi problemi ima tri četrtine regije. V teh območjih živi več kot dve tretjini
prebivalstva regije, kar pa kaže na določena problematična območja regije.

7.12

Spodnjeposavska regija

7.12.1

Območje regije in demografska gibanja

Regija leži v JV delu Slovenije ob meji s Hrvaško. Meri le 885 km2 in pokriva 4.4 % površine
Slovenije. Območje regije sestavljajo tri občine: Brežice, Krško in Sevnica. Tu živi 3.5 %
celotnega prebivalstva Slovenije. Poseljena je razmeroma redko, saj na kvadratnem kilometru
živi 79 prebivalcev.
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Število prebivalcev regije seje v obdobju od leta 1981 do 2002 zmanjšalo za 3.3%, medtem ko
seje v Sloveniji povečalo za 5.5%. To je drugi največji padec, večjega ima le še Pomurska
regija. Spodnjeposavska regija ima nadpovprečni delež starega in podpovprečni delež delovno
sposobnega prebivalstva. Indeks staranja prebivalstva je nadpovprečen in presega slovensko
povprečje za 4%.
Naravni prirast v Spodnjeposavski regiji je negativen. Odseljevanje zlasti mladega
prebivalstva je problem posebno v obmejnih območjih, ki se praznijo. V ostalih regijah pa se
prebivalstvo pospešeno stara, to pa zmanjšuje razliko med regijo in slovenskim povprečjem.
7.12.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Regija je v letu 1999 ustvarila 2.9% celotne slovenske bruto dodane vrednosti. V strukturi je
nadpovprečno zastopan primarni sektor, ki ustvari kar dvakrat več bruto dodane vrednosti
regije, kot je slovensko povprečje. Nadpovprečno pomemben je tudi sekundarni sektor, zlasti
izstopajo dejavnosti kot so oskrba z elektriko, plinom in vodo. V zadnjih letih se gospodarska
moč regije, v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji slabša. Ekonomska moč prebivalstva
regije je v letu 2001 dosegla 86% slovenskega povprečja.
7.12.3

Brezposelnost

Stopnja registrirane brezposelnosti je v regiji že vrsto let zapored nadpovprečna in med
najvišjimi v Sloveniji. V prvem polletju leta 2002 je znašala 14.2%, kar je za 2.6 odstotne
točke več kot znaša slovensko povprečje. V tej regiji se stopnja registrirane brezposelnosti
zmanjšuje počasneje kot v ostalih statističnih regijah. Stopnja zaposlenosti je bila leta 2002
podpovprečna in je znašala 54.8%. Ob visoki brezposelnosti je zelo neugodna tudi struktura
brezposelnih. Predvsem je visok delež brezposelnih brez strokovne izobrazbe - teh je več kot
polovica vseh brezposelnih v regiji. Delež mladih brezposelnih se zmanjšuje in je bil leta
2002 pod slovenskim povprečjem. Nad slovenskim povprečjem je delež brezposelnih, starih
nad 40 let. Delež žensk med brezposelnimi je še vedno podpovprečen in med najnižjimi v
Sloveniji.
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7.12.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Celotno območje regije je opredeljeno kot območje s posebnimi razvojnimi problemi.
Razvojne prednosti regije naj bi bile predvsem v dobro razviti obrtni dejavnosti, bogati
kulturni in zgodovinski dediščini ter naravnih danostih. Regija leži ob meji s Hrvaško, torej
ob bodoči šengenski meji, kar pa bo tudi vplivalo na bodoči razvoj regije.

7.13

Zasavska regija

7.13.1

Območje regije in demografska gibanja

Zasavska regija je najmanjša med vsemi, tako po številu prebivalcev (2.3% prebivalcev
Slovenije) kot tudi po površini (1.3% površine Slovenije).
Sestavljajo jo občine Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Je pa s 175 prebivalci na km2 takoj za Osrednjeslovensko regijo - druga najgosteje naseljena regija.
V obdobju od 1981 do 2002 je prebivalstvo regije stagniralo. Število mladega prebivalstva je
upadalo, bistveno hitreje kot v slovenskem povprečju pa je naraščalo prebivalstvo, staro nad
64 let. Delež mladega prebivalstva je med najnižjimi v Sloveniji, delež prebivalstva nad 64 let
pa je nad slovenskim povprečjem. Omenjena demografska gibanja se odražajo v indeksu
staranja prebivalstva, ki je leta 2002 za 13.2% presegal slovensko povprečje. Višji indeks
staranja sta zabeležili le Obalno-kraška in Goriška regija. Naravni prirast je bil v letu 2001
bistveno pod slovenskim povprečjem. Negativen pa je tudi skupni prirast na 1,000
prebivalcev v regiji.
7.13.2

Gospodarska struktura in gospodarska moč regije

Zasavska regija je v letu 1999 ustvarila okoli 1.9% celotne slovenske bruto dodane vrednosti.
V tej strukturi je nadpovprečno zastopan sekundarni sektor, ki je leta 1999 prispeval skoraj
50% bruto dodane vrednosti regije. Izstopa zlasti rudarstvo in predelovalne dejavnosti.
Primarni sektor ustvari v regiji bistveno manj od povprečja na državnem nivoju.
Podpovprečno so v strukturi bruto dodane vrednosti zastopane tudi storitvene dejavnosti. V
letu 1999 je bruto domači proizvod na prebivalca v Zasavski regiji dosegel le 80% vrednosti
slovenskega bruto domačega proizvoda na prebivalca. Ekonomska moč prebivalstva je v letu
2001 dosegla slabih 93% slovenskega povprečja.
7.13.3

Brezposelnost

Velik problem Zasavske regije je visoka brezposelnost, ki znaša 15.1%. Ta podatek jo uvršča
na tretje mesto med statističnimi regijami. Višjo stopnjo brezposelnosti imata le še Podravska
in Pomurska regija. Temu ustrezno je tudi stopnja zaposlenosti podpovprečna in znaša slabih
53%. Delež dolgotrajno brezposelnih je pod slovenskim povprečjem. Struktura iskalcev
zaposlitve je sicer zelo neugodna. Delež brezposelnih brez strokovne izobrazbe je več kot 52odstoten, visoko nadpovprečen pa je delež brezposelnih mladih, ki je tudi najvišji med vsemi
statističnimi regijami. Dobra petina pa je takih, ki prvič iščejo zaposlitev. Nadpovprečna je
tudi brezposelnost žensk. Delež brezposelnih, starih nad 40 let je podpovprečen.
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7.13.4

Sintezna ocena razvojnih možnosti regije

Dve od treh občin, ki sestavljajo Zasavsko regijo, se uvrščata med območja s posebnimi
razvojnimi problemi. To sta občini Hrastnik in Trbovlje, ki predstavljata dobrih 44% površine
in 63% prebivalstva regije. Glede na oceno razvojnih možnosti je Zasavska regija uvrščena v
skupino s slabimi socio-ekonomskimi razmerami z omejenimi razvojnimi potenciali. Regija
ima nekatere močne podporne institucije za spodbujanje regionalnega razvoja. To naj bi
skupaj z močno regijsko identiteto, razpoložljivo delovno silo s specifičnimi znanji in
razpoložljivo podporno infrastrukturo za nova podjetja, predstavljalo dobro osnovo za hitrejši
razvoj v prihodnje.
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8.

ZAVAROVANA OBMOČJA GLEDE NA IZBRANE
KAZALCE RAZVOJA

8.1

Zavarovana območja glede na reliefno razgibanost

V velikem delu Slovenije imamo precej razgiban relief z velikimi nadmorskimi višinami,
nakloni, veliko reliefno energijo. Predvsem v alpskem svetu so veliki tudi razponi v
nadmorski višini. Posledično so zelo raznolike tudi naravne razmere, saj relief vpliva na vrsto
geografskih elementov in dejavnikov v prostoru.
S stališča reliefa je v Sloveniji več zavarovane narave na reliefno intenzivnejšem ozemlju kot
na ravninskih območjih. Na takih območjih je delovanje eksogenih sil močnejše, zato je eden
od razlogov za varovanje narave v gorskem oziroma hribovitem svetu prav gotovo tudi večja
ogroženost tega sveta, zaradi erozije pri potencialnih človekovih posegih.
Preglednica 2: Zavarovana območja po nadmorski višini in vertikalnem razponu
ZAVAROVANO OBMOČJE

MIN

MAX

RAZPON

Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale
Golte
Boč, Plešivec
Rakova kotlina pri Rakeku (Rakov Škocjan)
Tivoli,Rožnik in Šišenski hrib
Zajčja dobrava
Triglavski narodni park
Rifnik
Mariborsko jezero
Mašun
Šturmovec
Rački ribniki - Požeg
Planina-območje, Planinsko polje, Planinska jama, Markova
jama v Nartu,
Kum
Kamenščak - Hrastovec
Jeruzalemsko - Ormoške gorice
Jareninski dol
Drava
Beka - soteska Glinščice
Žabljek
Boč-Donačka gora
Štatenberg
Negova in Negovsko jezero

304
900
314
519
294
274
*
265
261
990
206
254
441

524
1580
920
520
426
289
2864
565
288
1080
213
268
598

220
680
606
1
132
15
*
300
27
90
7
14
157

205
242
214
244
225
191
277
252
239
212

1210
418
330
354
290
418
334
969
335
284

1005
176
116
110
65
227
57
717
96
72
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ZAVAROVANO OBMOČJE

MIN

MAX

RAZPON

Mrzlica
680
1090
410
Spominski park Udin boršt
393
560
167
Kozjanski park
*
852
*
Topla
666
2116
1450
Nanos - južna in zahodna pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in
557
1313
756
Ture
Ljutomerski ribniki in jeruzalemske gorice
176
346
170
Regijski park Škocjanske jame
320
471
151
Okolja spomenikov NOV
218
218
0
Polhograjski Dolomiti
311
982
671
Lahinja
144
197
53
Ponikovski kras
259
553
294
Robanov kot
606
2340
1734
Logarska dolina
*
2440
*
Južni in zahodni obronki Nanosa
98
1147
1049
Kolpa
*
437
*
Notranjski regijski park
430
1247
817
Štanjel
259
360
101
Zgornja Idrijca
328
1440
1112
Martuljek
717
2595
1878
Sečoveljske soline
0
13
13
Južni obronki Trnovskega gozda
90
1255
1165
Strunjan
0
117
117
Goričko
168
418
250
Vir: Veršič, A., 2005. Zavarovana območja glede na nadmorsko višino. Ljubljana (osebni
vir, maj 2005).
* - ni podatka
V gornji tabeli so prikazane najnižje in najvišje nadmorske višine v posameznih zavarovanih
območjih, v zadnjem stolpcu pa razpon med njimi.
Relief, nadmorska višina in višinski razpon so dejavniki, ki pogojujejo vrsto značilnosti
zavarovanih območij. Lahko trdimo, da v marsikaterih primerih dodatno prispevajo k
razlogom za zavarovanje. Glede na pestro pokrajinsko sestavo Slovenije najdemo zavarovana
območja v vseh višinskih pasovih, z zelo različnimi višinskimi razponi. Ti so razumljivo
največji prav v alpskih predelih.
Omeniti je treba, da so slovenske Alpe svojevrsten pokrajinski tip z razmeroma visoko
stopnjo pokrajinske občutljivosti, obenem pa tudi naraščajočo obremenitvijo. To je odprt
pokrajinski sistem, ki je odvisen tudi od razvojnih in emisijskih razmer sosednjih območij.
Krepi se tudi turistični in prometni pomen tega območja. Zaradi tega in zaradi postopnega
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prepoznavanja pokrajinsko ekološke in naravovarstvene vloge se krepijo okoljski pritiski.
Obenem naraščajo pokrajinska nasprotja v tem občutljivem alpskem ekosistemu (Plut, 1999).
Gladina morja predstavlja najnižji nivo nadmorske višine pri obeh obmorskih krajinskih
parkih – Sečoveljskih solinah in Strunjanu. Najvišja točka je vrh Triglava v Triglavskem
narodnem parku. Pri slednjem žal v preglednici ni podatka o najnižji nadmorski višini le-tega,
sklepamo pa lahko, da ima glede na svojo lego v Julijskih Alpah enega od največjih višinskih
razponov.
Zelo velike višinske razpone najdemo tudi pri Robanovem kotu in Logarski dolini. Obe sta
globoki ledeniški dolini, meja zavarovanja pa sega visoko v njuno gorato obrobje v
Kamniško-Savinjskih Alpah.

8.2

Delež zavarovanih območij po statističnih regijah

Iz spodnje tabele je razvidno, koliko površine ima posamična statistična regija zavarovane,
kolikšen delež zavzema zavarovana površina v posamezni statistični regiji, zadnja kolona pa
nam pove delež zavarovane površine glede na celotno Slovenijo.
Preglednica 3: Površine zavarovanih območij in njihovi deleži glede na površine
statističnih regij in celotne Slovenije
STATISTIČNA REGIJA

Površina
statistične
regije v
km2

Površina
zavarovanega
območja v
km2

Delež
zavarovane
površine v
statist.
regiji v %

Delež
zavarovane
površine v
SLO v %

POMURSKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
SPODNJEPOSAVSKA
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
8
OSREDNJESLOVENSKA
9
GORENJSKA
10 NOTRANJSKOKRAŠKA
11 GORIŠKA REGIJA
12 OBALNO-KRAŠKA
Skupaj
Vira: Pečar, 2002
Register, 2005

1338
2170
1041
2384
264
885
2675

478
104
15
230
24
71
52

36
5
1
10
9
8
2

16,5
3,6
0,5
8,0
0,8
2,4
1,8

2555
2137
1456

129
532
620

5
25
43

4,4
18,4
21,5

2325
1044
20273

526
113
2894

23
11

18,2
3,9
100,0

1
2
3
4
5
6
7
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POMURSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
GORIŠKA
OBALNO - KRAŠKA
JV SLOVENIJA
GORENJSKA
PODRAVSKA
NOTRANJSKO-KRAŠKA
SPODNJEPOSAVSKA
OSREDNJESLOVENSKA

Slika 8: Delež zavarovane površine posamezne regije glede na celotno površino zavarovanih
območij v Sloveniji
Zgornji strukturni krog prikazuje deleže zavarovanih površin po posameznih statističnih
regijah. Celoten krog pomeni skupno zavarovano površino, vsa zavarovana območja v
Sloveniji. Zavarovana območja se pojavljajo na ozemlju Republike Slovenije povsod tam,
kjer se pojavljajo redki, dragoceni in znameniti naravni pojavi, tako v živi, kot tudi v neživi
naravi. Strokovna merila za oblikovanje zavarovanih območij pa so: izjemnost, tipičnost,
kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost, ter ekosistemska, znanstvenoraziskovalna in
pričevalna pomembnost (ZON – UPB2, 2004).
Iz navedenega prikaza lahko ugotavljamo, v kateri regiji se pojavljajo in kako velika so
območja, ki zadoščajo tem strokovnim merilom. Poudariti moramo, da pomembnost vseh
zavarovanih območij ne izvira iz nivoja države, ampak je del njih določen tudi na občinskem
nivoju.
Največji delež zavarovane površine glede na celotno Slovenijo ima Notranjsko-kraška regija,
ki predstavlja dobro petino zavarovane površine Slovenije. Sledita ji Gorenjska in Goriška
regija, ki prispevata vsaka posebej nekaj manj kot petinski delež k tem površinam. Za njima
se na četrto mesto uvrsti Pomurska regija (16,5%). Savinjska regija ki ji sledi, prispeva k
zavarovanju Slovenije le polovico te vrednosti – torej 8%. Ta delež se še prepolovi pri
Osrednjeslovenski (4,4%), Obalno-kraški (3,9%) in Podravski regiji (3,6%). V zadnjo tretjino
med statističnimi regijami se nadalje uvrstijo še Spodnjeposavska regija z 2,4%, JV Slovenija
z 1,8% in Zasavska regija z 0,8% zavarovane površine Slovenije. Na zadnje mesto se uvrsti
Koroška regija, ki prispeva le 0,5% k zavarovanim površinam Slovenije.
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Slika 9: Delež zavarovanih površin znotraj statističnih regij
Na zgornji sliki je podan prikaz razmerij zavarovanih površin po posameznih statističnih
regijah. To razmerje nam poda delež ozemlja znotraj regije, kjer lahko prevladujejo prepovedi
oziroma omejitve kot so npr.: izvajanje posegov v prostor, odlaganje odpadkov, spreminjanje
vodnega režima, gospodarsko izkoriščanje naravnih virov, spreminjanje vegetacije,
športnorekreativne in druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo neko območje.
Največje zavarovano območje glede na svojo površino ima Notranjsko-kraška regija.
Zavarovanih ima 620 km2 površin, kar pomeni največji delež tudi glede na celotno
zavarovano površino v Sloveniji. Te površine v največji meri predstavljata Notranjski regijski
park in vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame. S 478 km2 ji sledi Pomurska
regija s Krajinskim parkom Goričko. Na tretjem in četrtem mestu sta Gorenjska in Goriška
regija, ki imata zavarovanih 532, oziroma 526 km2 površin. Pri obeh pomeni velik delež
zavarovanja Triglavski narodni park, Goriška regija pa ima še nekaj večjih območij, kot so
Krajinski parki Zgornja Idrijca, Južni obronki Trnovskega gozda in Nanosa.
Na petem mestu z enajstimi odstotki zavarovane površine je Obalno-kraška regija (113 km2),
kjer največ teh površin zavzame vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame. Ostale
regije imajo zavarovanih deset odstotkov površin ali manj. Največ med temi ima svoje
površine zavarovane Savinjska regija (230 km2). Tu je vsekakor največji Kozjanski park,
poleg njega so večja zavarovana območja še krajinski parki Logarska dolina, Robanov kot,
Golte in Ponikovski kras.
Savinjski regiji sledijo še Osrednjeslovenska (129 km2) in Podravska regija, ki ima teh
površin 104 km2. V prvi predstavlja daleč največji delež krajinski park Polhograjski Dolomiti,
v slednji pa krajinski parki: Boč – Donačka gora, Jeruzalemsko – Ormoške gorice, Drava in še
nekaj ostalih krajinskih parkov z manjšimi površinami.
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Najmanj zavarovanih površin imata statistični regiji JV Slovenija in Koroška. To pomeni v
prvem primeru 52 km2 zavarovanih površin, ki jih v veliki večini predstavlja Krajinski park
Kolpa, v drugem pa 15 km2 Krajinskega parka Topla.

61

Slika 10: Prikaz zavarovanih območij po statističnih regijah
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Slika 11: Prikaz statističnih regij glede na delež zavarovane površine
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Na sliki št. 10 so prikazana zavarovana območja v Sloveniji, vključno z mejami statističnih
regij. Opozoriti pa je treba, da so na karti prikazani le poligoni brez točkovnih elementov.
Razlog je opisan že v poglavju o metodologiji.
Če primerjamo prostorsko razporeditev naravnih parkov in poglavitnih pokrajinskoekoloških
enot, lahko ugotovimo, da obsega visokogorski del slovenskih Alp naš edini narodni park – to
je Triglavski narodni park. Regijski parki so trije, to so: Škocjanski in Notranjski regijski park
na kraškem območju in Kozjanski regijski park v subpanonskem svetu. Krajinski parki so z
vidika geografske celostnosti dokaj zadovoljivo razporejeni predvsem v višjem dinarskokraškem pokrajinskem tipu, v litoralnem pasu. Tam najdemo dva krajinska parka Sečoveljske
in Strunjanske soline pa tudi v alpskem in subpanonskem svetu severovzhodne Slovenije.
Tako število kot obseg krajinskih parkov sta relativno majhna v svetu dinarskih depresij in
podolij. Podobna situacija pa je tudi v obsežnem predalpskem svetu (Plut, 1996).
Za potrebe nadaljnjih analiz (primerjave površin zavarovanih območij z drugimi kazalci
statističnih regij) sem glede na odstotek zavarovanih površin v posamezni regiji oblikoval šest
razredov in sicer:
1. razred do 6%
2. razred 6 - 10%
3. razred 11 - 20%
4. razred 21 - 30%
5. razred 31 - 40%
6. razred nad 40%

Podravska Koroška, Jugovzhodna Slovenija in Osrednjeslovenska regija
Zasavska, Savinjska in Spodnje posavska regija
Obalno-kraška regija
Gorenjska in Goriška regija
Pomurska regija
Notranjsko-kraška regija

Pripadnost statističnih regij k posameznim razredom je prikazana na sliki št. 11. V prvi razred
so se uvrstile štiri regije, v drugi in četrti razred po dve regiji, ostali razredi pa imajo po enega
predstavnika.

8.3

Zavarovana območja / BDP

V analizi stanja po statističnih regijah, ki je prikazana v enem od prejšnjih poglavij, je podatek
o BDP pokazatelj o gospodarski moči regije. Zato sem ta podatek izbral kot enega ključnih
kazalcev.
Sledeča tabela nam prikazuje BDP na prebivalca po posameznih statističnih regijah, ter
indeksno kolono, ki služi za primerjavo odstopanja od slovenskega povprečja.
Regije so razvrščene od največjega do najmanjšega BDP. Razlika med skrajnima vrednostma
je zelo velika, saj je BDP v Osrednjeslovenski regiji skoraj še enkrat večji od tistega v
Pomurski.
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Preglednica 4: Bruto domači proizvod na prebivalca po statističnih regijah in primerjava z
indeksom glede na slovensko povprečje (stanje l. 2001)
STATISTIČNA
REGIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Goriška
JV Slovenija
Savinjska
Gorenjska
Spodnjeposavska
Koroška
Podravska
Notranjsko-kraška
Zasavska
Pomurska
Slovenija
Vir: Pečar 2002

BDP na preb.
v tisoč SIT

Indeks SLO = 100

3,302
2,512
2,346
2,158
2,129
2,123
2,071
1,991
1,975
1,869
1,809
1,692
2,380

138,8
105,6
98,6
90,7
89,5
89,2
87,1
83,7
83,0
78,6
76,0
71,1
100,0

Razpredelnica pokaže izstopajočo Osrednjeslovensko regijo glede na vrednost bruto
družbenega proizvoda. Vidimo, da indeks daleč presega slovensko povprečje. Okrog
povprečja se za njo gibljeta le še Obalno-kraška in Goriška regija, medtem ko so vse ostale
regije po tem parametru za deset in več odstotkov pod državnim povprečjem.
Na sliki 12 je podan grafičen prikaz višine BDP po regijah s katerega je še bolj jasno razvidno
izstopanje Osrednjeslovenske regije.
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Slika 12: Prikaz BDP po regijah
Za potrebe nadaljnjih obdelav sem glede na vrednost BDP oblikoval štiri razrede in sicer:
Razred 1
Razred 2
Razred 3
Razred 4

od 1,501 do 2,000 tisoč SIT
od 2,001 do 2,500 tisoč SIT
od 5,501 do 3,000 tisoč SIT
nad 3 tisoč SIT

V razred z najnižjim BDP spadajo Pomurska, Zasavska, Notranjsko-kraška, Podravska in
Koroška regija. Spodnjeposavska, Gorenjska, Savinjska; Goriška regija in JV Slovenija
pripadajo drugemu razredu. V tretji razred se je uvrstila Obalno-kraška regija,
Osrednjeslovenska regija je edini predstavnik četrtega razreda, to je razred z najvišjim BDP
na prebivalca.
Glede na postavljeno hipotezo naloge sem poizkušal ugotoviti korelacijo med višino BDP v
posamezni statistični regiji in površino zavarovanih območij znotraj regije.
Korelacija seveda ni premo sorazmerna, lahko pa bi sklepali, da določene povezave med tema
dvema parametroma obstajajo. Slika 13 prikazuje statistične regije glede na višino BDP, slika
14 pa statistične regije glede na BDP v povezavi z deležem zavarovanih površin.
Iz slik je razvidno, da Pomurska in Notranjsko-kraška regija z največ zavarovanega ozemlja,
spadata v razred z najnižjim BDP. Prav tako to hipotezo potrjuje tudi stanje v
Osrednjeslovenski regiji, ki je uvrščena v razred z najvišjim BDP in v razred regij z najmanj
zavarovanimi površinami.
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Slika 13: Prikaz statističnih regij glede na BDP
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Slika 14: Prikaz statističnih regij glede na BDP v povezavi z deležem zavarovanih površin
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Razmerja med tema dvema vrstama podatkov sem zaradi lažje predstave prikazal tudi v obliki
grafa. V sledečem grafu (slika 15), je torej podana primerjava med deležem zavarovanih
območij, in podatkom o vrednosti BDP na prebivalca.
Tudi tukaj se jasno vidi izstopanje regij s skrajnimi vrednostmi. Na eni strani Notranjskokraška in Pomurska regija z velikimi zavarovanimi površinami in najmanjšima deležema
glede na vrednost BDP, na drugi strani pa Osrednjeslovensko regijo z visoko izstopajočo
vrednostjo BDP in nizkim deležem zavarovanih območij.
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Slika 15: Primerjava med velikostjo BDP in deležem zavarovane površine posamezne regije

8.4

Zavarovana območja / dohodnina

Eden od pokazateljev gospodarske moči regije je prav gotovo tudi bruto osnova za dohodnino
na prebivalca. V tabeli ki sledi so podane vrednosti teh podatkov za posamezno regijo. Iz
preglednice je razvidno, da je v Osrednjeslovenski regiji poleg najvišje vrednosti BDP na
prebivalca, najvišja tudi osnova za dohodnino. Na repu lestvice je spet Pomurska regija,
medtem ko ima Notranjsko-kraška regija precej višjo osnovo za dohodnino. To je nedvomno
tudi posledica relativne bližine in gravitacije v Osrednjeslovensko regijo.
Velik delež prebivalcev Notranjsko-kraške regije je namreč zaposlen v Osrednjeslovenski
regiji. V diametralnem nasprotju si torej stojita Osrednjeslovenska in Pomurska regija. Faktor
razlike v dohodninski vrednosti med njima je skoraj 1,7.

Preglednica5: Višina osnove za dohodnino na prebivalca po posameznih statističnih regijah
STATISTIČNA REGIJA

Bruto osnova za dohodnino na
prebivalca

1
OSREDNJESLOVENJSKA
2
OBALNO-KRAŠKA
3
GORIŠKA REGIJA
4
GORENJSKA
5
NOTRANJSKO-KRAŠKA
6
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
7
ZASAVSKA
8
SAVINJSKA
9
KOROŠKA
10 SPODNJEPOSAVSKA
11 PODRAVSKA
12 POMURSKA
Vir: Pečar 2002

1.260.241,00 SIT
1.148.144,00 SIT
1.136.892,00 SIT
1.053.070,00 SIT
1.027.700,00 SIT
970.174,00 SIT
955.419,00 SIT
928.976,00 SIT
889.663,00 SIT
885.535,00 SIT
870.793,00 SIT
762.245,00 SIT
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Slika 16: Bruto osnova za dohodnino na prebivalca po regijah
Grafični prikaz na gornji sliki dodatno ponazori velik razkorak med Osrednjeslovensko in
Pomursko regijo.
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Za potrebe nadaljnjih obdelav sem glede na bruto osnovo za dohodnino oblikoval štiri razrede
in sicer:
Razred 1: do 800.000,00 SIT,
Razred 2: od 800.001,00 SIT do 1.000.000,00 SIT,
Razred 3: od 1.000.001,00 SIT do 1.200.000,00 SIT,
Razred 4: nad 1.200.000,00 SIT.
Statistične regije po bruto osnovi za dohodnino na prebivalca torej kategoriziramo v naslednje
razrede:
•
v razred z največjo dohodninsko osnovo se uvrsti Osrednjeslovenska regija, ki ima
obenem zelo majhen delež zavarovanih površin,
•
v drugi razred spadajo Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska
regija ter JV Slovenija,
•
Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in Obalno-kraška regija se uvrščajo v tretji
razred,
•
v razred z najmanjšo dohodninsko osnovo se uvrsti Pomurska regija, z zelo velikim
odstotkom zavarovanih območij.
Razlogi za takšno razporeditev regij po razredih so lahko različni. Eden od njih je lahko sama
lega regije. Tak primer je, kot sem že omenil Notranjsko-kraška regija, ki ima zaradi bližine
Osrednje slovenske regije znatno večjo bruto osnovo za dohodnino (delovna mesta
prebivalcev Notranjsko-kraške regije se nahajajo v Osrednjeslovenski regiji).
Na drugi strani je Pomurska regija v najnižjem dohodninskem razredu, kar je prav tako
posledica lege, oziroma oddaljenosti od osrednje Slovenije. Poleg navedenega je majhna
dohodninska vrednost tudi rezultat strukture gospodarskih dejavnosti, ki prinašajo v
primerjavi s tistimi iz Osrednjeslovenske regije bistveno manj prihodka. Obenem je v tej
regiji velik delež zavarovane površine, kar pa pomeni, da ima ta regija v primerjavi z
Osrednjeslovensko bistveno večji delež ohranjene narave. Rezultat tega je viden v nedavno
ustanovljenem (novembra 2003) Krajinskem parku Goričko (Uredba, o Krajinskem parku
Goričko, 2003).
Že prej omenjeni faktor razlike v dohodninskih osnovah obeh regij, je prav gotovo tudi odsev
dokaj velike centralizacije Slovenije. Velika gostota poselitve s pripadajočo infrastrukturo,
industrijska območja, intenzivno kmetijstvo in podobni dejavniki v prostoru, zanesljivo
prispevajo k visoki stopnji degradacije naravnega okolja, s tem pa zmanjšujejo območja, ki bi
izpolnjevala pogoje za zavarovanje. Tudi zaradi vsega naštetega ima Osrednjeslovenska regija
bistveno manjši delež zavarovanih območij kot Pomurska.
Na spodnji sliki je podan grafični prikaz primerjave med deleži površin zavarovanih območij
in višino osnove za dohodnino po statističnih regijah. Iz grafa je razvidno, da delovno
hipotezo ponovno potrjujeta Osrednjeslovenska in Pomurska regija, ki vsebujeta ekstremne
vrednosti glede na oba parametra.
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Slika 17: Primerjava med velikostjo bruto osnove za dohodnino in deležem zavarovane
površine posamezne regije

8.5

Zavarovana območja / prebivalstvo

Eden od poglavitnih tvorcev razvoja na določenem območju je lokalno prebivalstvo. V
spodnji preglednici je prikazano število prebivalcev in število aktivnega prebivalstva po
statističnih regijah, stopnja brezposelnosti in stopnja zaposlenosti po statističnih regijah.
Slednja dva podatka sta podana v odstotkih. Stopnja zaposlenosti pomeni razmerje med
delovno aktivnim in delovno sposobnim prebivalstvom.
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Preglednica 6: Število prebivalcev, število aktivnega prebivalstva, stopnja brezposelnosti in
stopnja zaposlenosti (razmerje med delovno aktivnim in delovno sposobnim
prebivalstvom)
STATISTIČNA REGIJA

Število
prebivalcev

Število
aktivnega
prebivalstva

Stopnja
brezposelnosti
V%

Stopnja
zaposlenosti
v%

POMURSKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
SPODNJEPOSAVSKA
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
8
OSREDNJESLOVENSKA
9
GORENJSKA
10 NOTRANJSKOKRAŠKA
11 GORIŠKA REGIJA
12 OBALNO-KRAŠKA
SLOVENIJA
Vir: Pečar 2002

123776
319941
73994
257629
46104
70064
138414

56489
140876
32510
116716
20113
30831
62261

17,6
18
11,2
14
15,1
14,2
10

53,5
50,9
54,9
55
52,7
54,8
58,9

492951
197487
50825

221533
84926
22701

7,9
8,5
9,2

58,9
56,6
58,5

120073
104460
1995718

51281
46001
886238

6,2
8,9

58,1
56,4

1
2
3
4
5
6
7

Glede na prikazane podatke vidimo, da je po številu prebivalstva najmočnejša ponovno
Osrednjeslovenska regija, sledijo ji Podravska, Savinjska, Gorenjska regija, Jugovzhodna
Slovenija, Pomurska, Goriška in Obalno-kraška regija, kjer je število prebivalstva povsod
večje od sto tisoč.
Najmanjša po številu prebivalstva in po površini je Zasavska regija, ki ne dosega niti petdeset
tisoč prebivalcev, sledi pa ji Notranjska regija z nekaj več kot petdeset tisoč prebivalci. Za
njima sledita po naraščajočih vrednostih števila prebivalstva še Spodnjesavinjska in Koroška
regija.
Zopet lahko ugotovimo, da tudi glede na podatke o brezposelnosti oziroma zaposlenosti,
Pomurska regija zavzema predzadnje (za njo je le še Podravska regija), oziroma tretje mesto s
spodnjega dela lestvice. Obenem se Osrednjeslovenska regija uvršča v vrh lestvice po stopnji
zaposlenosti in le za eno mesto nižje po stopnji brezposelnosti.
Na spodnji sliki so v obliki strukturnega kroga prikazani deleži prebivalstva po regijah. Cel
krog predstavlja celotno število prebivalstva v Republiki Sloveniji.

73

POMURSKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
SPODNJEPOSAVSKA
JV SLOVENIJA
OSREDNJESLOV.
GORENJSKA
NOTRANJSKO-KRAŠKA
GORIŠKA
OBALNO - KRAŠKA

Slika 18: Deleži prebivalstva po statističnih regijah
DELEŽ ZAVAROVANIH POVRŠIN GLEDE NA SLO
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Slika 19: Prikaz razmerja med deležem prebivalstva in zavarovanih površin po posameznih
statističnih regijah v razmerju do celotne Slovenije
Gornji graf prikazuje primerjavo med deleži prebivalstva glede na celotno prebivalstvo
Slovenije in deleži zavarovanih površin glede na celotno zavarovano površino Slovenije.
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Rezultati analize, ki obravnava to primerjavo po posameznih regijah prikazujejo, da je število
prebivalcev v regiji v večjem številu primerov obratno sorazmerno z deležem zavarovanih
površin.
Neko zavarovano območje lahko s strožjim naravovarstvenim režimom v načelu tamkajšnjim
prebivalcem pri razvoju pomeni tudi določeno oviro. Spet pa moramo poudariti, da te
omejitve veljajo v smislu netrajnostnega razvoja. Omenjena trditev se lahko odraža tudi v
naslednjem grafu, ki prikazuje stopnjo brezposelnosti po posameznih regijah.
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Slika 20: Stopnja brezposelnosti po regijah
Odstopanje od delovne hipoteze se pojavlja predvsem v Podravski regiji, kjer je zavarovanih
območij bistveno manj kot v Pomurski regiji, stopnja brezposelnosti pa je celo malenkost
večja.
Ravno tako kot pri primerjavi površin zavarovanih območij z višino osnove za dohodnino je
tudi tu potrebno upoštevati, da regije ki mejijo na Osrednjeslovensko regijo zmanjšujejo svojo
stopnjo brezposelnosti na račun zaposlovanja ljudi v Osrednjeslovenski regiji, kar zlasti lahko
rečemo za Gorenjsko in Notranjsko-kraško regijo. To dejstvo nam ne omogoča vzpostavitve
pravilne korelacije med tema dvema kazalcema. Hipotezo pa lahko spet potrdimo s stanjem v
Pomurski in Osrednjeslovenski regiji.
Grafično primerjavo med stopnjo brezposelnosti in deležem zavarovanih območij po
statističnih regijah nam prikazuje slika 21.
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Slika 21: Prikaz razmerja med odstotkom brezposelnosti in zavarovanih površin po
statističnih regijah
Preglednica 7: Gostota prebivalcev ter indeks staranja po posameznih statističnih regijah
STATISTIČNA REGIJA

ŠTEV. PREBIVALCEV /
km2

INDEKS
STARANJA

Osrednjeslovenska
Zasavska
Podravska
Savinjska
Obalno-kraška
Pomurska
Gorenjska
Spodnjeposavska
Koroška
Goriška
JV Slovenija
Notranjsko-kraška
POVPREČJE SLO
Vir: Pečar, 2002

193
175
147
108
100
93
92
79
71
52
52
35
98

93,4
109,1
104,5
87,5
121,6
104,2
88
100,3
83,2
112,7
82,7
107,2
96,4

Iz preglednice 7 je razvidno, da je gostota prebivalstva največja v Osrednjeslovenski regiji, ki
skoraj za enkrat presega slovensko povprečje. Nad omenjenim povprečjem so še naslednje
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regije: Zasavska, Podravska, Savinjska in Obalno-kraška regija. Sedem regij je glede gostote
poselitve pod slovenskim povprečjem. Najmanjšo gostoto ima Notranjsko-kraška regija, ki
dosega le dobro tretjino povprečja, sledijo pa ji po naraščajoči vrednosti še naslednje regije:
JV Slovenija, Goriška, Koroška, Spodnjeposavska, ter Gorenjska in Pomurska regija, ki se
slovenskemu povprečju dokaj približata.
Glede na indeks staranja, ki je naveden v isti preglednici v drugi koloni pa vidimo, da je
zaporedje statističnih regij naslednje: v najbolj neugodnem položaju je Obalno-kraška regija,
sledijo pa ji Goriška, Zasavska, Notranjsko-kraška, Podravska, Pomurska, Spodnjeposavska,
Osrednjeslovenska, Gorenjska, Savinjska regija in Koroška regija. Najboljše razmerje med
deležema mladih in starih prebivalcev pa ima med vsemi statističnimi regijami JV Slovenija.
Normalen indeks staranja, ki kaže ugodno reprodukcijo prebivalstva, je od 32 - 40. Kot
"demografski prag" označujejo indeks z vrednostjo 72 - to pa je prelomnica, ko se populacija
ne obnavlja več. Ta meja je bila v Sloveniji dosežena leta 1996. Danes so vse regije v
Sloveniji pod demografskim pragom. (Pečar, 2002)
V sledečem grafu vidimo primerjavo med deležem zavarovanih območij in gostoto
prebivalstva. Oba podatka se navezujeta na statistične regije.
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Slika 22: Primerjava med gostoto prebivalstva in deležem zavarovane površine posamezne
regije.
Iz prikazanega lahko povzamemo, da je v regijah kjer imamo veliko zavarovanih površin,
(Pomurska, Gorenjska, Notranjsko-kraška in Goriška regija) gostota prebivalstva nižja kot v
nekaterih regijah z manjšimi površinami zavarovanj (Podravska, Zasavska,
Osrednjeslovenska, ter Obalno-kraška regija).
Manjša gostota poselitve brez dvoma pomeni tudi manjšo mero obremenitev glede narave, s
tem pa seveda večjo ohranjenost vključno z danostmi, ki ustrezajo strokovnim merilom za
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zavarovanje. Delež prebivalstva na teh območjih je bil že v zgodovini manjši kot na ostalih
delih Slovenije.

8.6

Zavarovana območja / območja s posebnimi razvojnimi problemi

V sledeči preglednici so podani podatki o območjih s posebnimi razvojnimi problemi.
Največji delež glede na celotno površino teh območij v državi ima JV Slovenija, tik za njo je
Podravska regija, nad tisoč km2 teh območij imata še: Savinjska in Pomurska regija. Ostale
regije si sledijo v naslednjem zaporedju: Notranjsko-kraška, Spodnjeposavska, Koroška,
Osrednjeslovenska, Goriška, Gorenjska ter Zasavska regija. Obalno-kraška regija teh območij
nima.
Če pogledamo podatke o številu prebivalstva na teh območjih, je vrstni red regij nekoliko
drugačen. Največ prebivalcev živi na teh območjih v Podravski regiji, sladijo pa ji: Savinjska,
Pomurska, JV Slovenija, Spodnjeposavska, Koroška, Gorenjska, Zasavska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška in Goriška regija.
Preglednica 8: Prikaz površine območij s posebnimi razvojnimi problemi in števila
prebivalstva v teh območjih po posameznih statističnih regijah
STATISTIČNA REGIJA

POMURSKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SAVINJSKA
ZASAVSKA
SPODNJEPOSAVSKA
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
8
OSREDNJESLOVENJSKA
9
GORENJSKA
10 NOTRANJSKO-KRAŠKA
11 GORIŠKA REGIJA
12 OBALNO-KRAŠKA
SLOVENIJA
Vir: Pečar, 2002

Površina v
OPRP v km2

1
2
3
4
5
6
7

Št. prebivalcev v
OPRP

1338
2169
761
1788
117
885
2221

123776
319139
48444
174162
29221
70064
87334

541
307
945
519
0
11591

29017
34962
25624
21907
0
963650
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Slika 23: Deleži območij s posebnimi razvojnimi problemi po posameznih regijah glede na
celotno njihovo površino
Iz strukturnega kroga lahko razberemo sorazmerje med deleži območij s posebnimi
razvojnimi problemi po posameznih statističnih regijah. Celoten krog pomeni skupno
površino območij s posebnimi razvojnimi problemi v Sloveniji. V krogu ni zajeta Obalnokraška regija, ker tovrstnih območij nima.
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Slika 24: Primerjava med površino statistične regije in površino območja s posebnimi
razvojnimi problemi znotraj regije
Slika 24 nam prikazuje razmerje med površino statistične regije in površino območij s
posebnimi razvojnimi problemi. Iz enakih velikosti stolpcev za oba podatka lahko razberemo,
da so Pomurska, Podravska in Spodnjeposavska regija v celoti smatrane kot območja s
posebnimi razvojnimi problemi. Drug ekstrem je Obalno-kraška regija, ki območij s
posebnimi razvojnimi problemi nima. Večje deleže teh območij imajo še Koroška, Savinjska,
JV Slovenija in Notranjsko-kraška regija. Nekaj manj kot polovico površine regije zavzemajo
ta območja v Zasavski regiji, medtem ko znaša delež v Goriški in Osrednjeslovenski regiji
približno eno petino območja regije. Gorenjska regija ima teh območij najmanj (približno
14%).
Če primerjamo podatke o deležih zavarovanih površin in deležih območij s posebnimi
razvojnimi problemi znotraj regij, lahko zopet ugotovimo, da se hipoteza potrjuje v primerih
Pomurske in Notranjsko-kraške regije. Obe imata velike deleže svojih površin zavarovanih.
Prva je kot že povedano, v celoti opredeljena kot območje s posebnimi razvojnimi problemi,
druga pa ima relativno visok delež svojih površin, smatranih kot tovrstna območja.
Zanimiva izjema v razmerju med obema podatkoma se pojavlja v primeru Gorenjske
statistične regije, kjer vidimo, da je to edina regija, ki ima več površine zavarovane, kot pa
opredeljene kot območje s posebnimi razvojnimi problemi.
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GORIŠKA

NOTRANJSKOKRAŠKA

GORENJSKA

OSREDNJESLOV.

JV SLOVENIJA

SPODNJEPOSAVSKA

ZASAVSKA

SAVINJSKA

KOROŠKA

PODRAVSKA

POMURSKA

ZAVAROVANA OBMOČJA
POVRŠINE OPRP V REGIJI
POVPREČNA VELIKOST OPRP

Slika 25: Primerjava med deležem površine, ki pripada območjem s posebnimi razvojnimi
problemi in deležem zavarovanih površin znotraj statistične regije
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9.

SINTEZNE UGOTOVITVE

Rezultati analiz, ki sem jih opravil v nalogi potrjujejo mojo delovno hipotezo, da zavarovana
območja narave negativno vplivajo na razvoj, če le-tega ne pojmujemo v trajnostnem smislu.
Obdelani kazalci razvoja posamezne regije so povsod tam, kjer imajo regije mejne vrednosti
za posamezen kazalec, to hipotezo v celoti potrdili. To velja tako za gornje kot tudi za spodnje
mejne vrednosti (npr. regije z visokimi vrednostmi BDP imajo malo zavarovanih območij in
obratno). Regije, kjer so vrednosti posameznih kazalcev razvoja nekje v sredini, pa te
hipoteze ne potrjujejo, saj so zaradi neizrazitih vrednosti posameznih kazalcev, bolj občutljive
tudi za druge vplive, ki jih v okviru naloge nisem obdelal.
Če primerjamo podatka o dohodnini in deležu zavarovanih površin izstopata
Osrednjeslovenska regija s 5% zavarovanih površin in Obalno-kraška regija z 11%
zavarovanih površin, kar je relativno malo, sta pa na prvem oziroma drugem mestu po višini
dohodnine. S spodnjega konca lestvice pa izstopa Pomurska regija, kjer je situacija obratna,
saj je ta regija druga po vrsti glede deleža zavarovane površine (za Notranjsko-kraško regijo),
obenem pa ima najnižjo bruto osnovo za dohodnino.
Pri primerjavi med gostoto prebivalstva in zavarovanimi površinami imamo spet opraviti z
obratnim sorazmerjem. Tam kjer je velika gostota prebivalstva, je ponavadi relativno malo
zavarovanih površin. Tako je npr. pri Osrednjeslovenski regiji. V obratnem smislu najbolj
izstopa Notranjsko-kraška regija z najmanjšo gostoto, obenem pa velikim deležem
zavarovane površine.
Ko primerjamo podatke med zavarovanimi območji in deležem brezposelnih, spet izstopa
Pomurska regija, ki ima velik delež zavarovane površine in zavzema drugo mesto po stopnji
brezposelnosti, takoj za Podravsko regijo. Slednja ima sicer bistveno manjši delež
zavarovanih površin. Razlog je verjetno tudi v precej intenzivni kmetijski rabi nižinskih
predelov, s tem pa tudi zmanjšano biodiverziteto in manjšim potencialom za zavarovanje.
Pri samem združevanju podatkov občin na statistične regije sem prišel do spoznanja, da bi bil
vpliv veliko bolj prepoznaven, če bi analize izvedel za posamezne občine. Če obstaja
zavarovano območje samo znotraj ene občine, ki sestavljajo statistično regijo, je vpliv tega
območja bistveno večji na razvoj te občine, kot pa na celotno regijo.
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10.

ZAKLJUČEK

Na splošno lahko rečemo, da je vpliv zavarovanih območij na regionalni razvoj odvisen od
več dejavnikov oziroma lastnosti. Na eni strani so zavarovana območja, ki na razvoj vplivajo
predvsem z varstvenimi režimi, urejenostjo infrastrukture, dobro načrtovanim upravljanjem
in nenazadnje tudi s svojo površino.
Na drugi strani pa so pomembne tudi značilnosti območij, v katerih ta zavarovana območja
obstajajo. Te v večji ali manjši meri prav gotovo vplivajo na dovzetnost za razvojne impulze s
strani zavarovanih območij.
Glede na primerjave, ki sem jih v nalogi opravil, sem prišel do zaključkov, da se v ekstremnih
primerih moja hipoteza - da zavarovana območja narave negativno vplivajo na razvoj, če letega ne pojmujemo v trajnostnem smislu – potrjuje. Vpliv zavarovanih območij je potrebno
smatrati tudi v širši luči. Predvsem so v tem kontekstu pomembne tudi razvojne usmeritve
regij.
Kot ekstremna primera sta se v nalogi pokazali predvsem dve regiji in sicer Pomurska in
Osrednjeslovenska regija, delno pa tudi Notranjsko-kraška.
Prva ima velik delež zavarovane površine (36%) in glede na večino izbranih kazalcev
najslabši položaj. To pomeni zadnje mesto med regijami po višini BDP na prebivalca, je na
repu po osnovi za dohodnino, ima veliko brezposelnost z enim najvišjih deležev mladih
iskalcev zaposlitve in je v celoti opredeljena kot območje s posebnimi razvojnimi problemi in
naj bi zato bila prednostno deležna tudi sredstev za spodbujanje skladnega regionalnega
razvoja.
Prednosti te regije so v naravnih danostih za razvoj neindustrijskih dejavnosti, tako
kmetijstva, turizma (predvsem zdraviliškega) trgovine in zaradi obmejne lege tudi prometa. V
tem okviru lahko Krajinski park Goričko precej pripomore k razvoju te regije. Že sam namen
ustanovitve parka je opredeljen v 1. členu akta o zavarovanju in pravi: »Namen ustanovitve
parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju parka ter
čezmejno sodelovanje« (Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003).
Glede na vsa omenjena dejstva lahko rečemo, da bo potencialni vpliv zavarovanih območij v
Pomurski regiji med vsemi regijami največji. Posebnost tega parka je tudi v čezmejnem
sodelovanju, kar pa bo prav gotovo še dodatno prispevalo k pozitivnemu vplivu na razvoj tega
območja.
Naslednja regija, kjer naj bi zavarovana območja imela večji vpliv na razvoj pa je Notranjskokraška regija. Ima med vsemi regijami največ zavarovanih površin. K temu pripomoreta
predvsem dve območji in sicer Notranjski regijski park in vplivno območje Regijskega parka
Škocjanske jame. Priložnost regije naj bi bila predvsem v razvoju turizma – tudi v povezavi
tega s kmetijstvom. Prav omenjeno dejstvo pa poveča možnosti vplivanja zavarovanih
območij na razvoj te regije.
Ekstremni primer z druge strani – ki je prav tako potrdil postavljeno hipotezo – pa je
Osrednjeslovenska regija. V tej regiji obstaja le pet odstotkov zavarovanih površin, obenem
pa se uvršča na sam vrh lestvice po gospodarski razvitosti. Daleč največje zavarovano
območje v tej regiji je krajinski park Polhograjski Dolomiti. Nahaja se na hribovitem
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severozahodnem obrobju regije. Preostala območja so izrazito majhna in nimajo pomembnih
vplivov na razvoj Osrednjeslovenske statistične regije.
Da bi zavarovana območja dejansko sonaravno zaživela in delovala v skladu z namenom
svoje ustanovitve je potrebno sodelovanje in enakopraven dialog vseh zainteresiranih strani.
Potrebno je konstruktivno sodelovanje z lokalnimi strukturami, treba je prisluhniti željam in
potrebam domačinov. Ob vsem tem pa je seveda nujno upoštevanje naravovarstvene stroke.
(Plut, 1996)
Pritiski na naravo so in bodo vedno večji – tako v smislu poseljevanja, izgradnje različne
infrastrukture, ekonomskih interesov kot na področju turizma. Posebej na področju turizma bi
lahko imela obstoječa zavarovana območja veliko vlogo, posebej v smislu izobraževalnega
turizma. Vedno večjo mobilnost prebivalstva in naraščanje zanimanja za Slovenijo (ki sta
povečani med drugim tudi zaradi vstopa v Evropsko zvezo in večje cenovne dostopnosti
letalskih prevozov - Easyjet, Ryanair...) bi bilo potrebno izkoristiti tudi v te namene. S
povečanjem kritične mase naravovarstveno osveščenih turistov bi bili pritiski na naravo prav
gotovo manjši. Naravo je potrebno »tržiti« na njej najbolj primeren način – to pomeni da s
turističnim obiskom ne presegamo njenih nosilnih zmogljivosti in s tem ne povzročamo njene
degradacije. Kakovostni turistični razvoj mora prav zaradi lastnih potreb zagotavljati trajno
ohranjanje naravnih vrednot. Množica le-teh na majhnem in tako raznolikem ozemlju kot je
slovensko predstavlja dobro osnovo za razvoj sonaravnega, trajnostno zasnovanega
turističnega napredka Slovenije. (Plut, 2002)
Takšno stanje narave kot je v Sloveniji zdaj, je brez dvoma nujno ohraniti. Treba bi bilo
preskočiti fazo »učenja na lastnih napakah«, kot se je to zgodilo in se še dogaja marsikje v
Evropi in drugod po svetu. Renaturacija (vzpostavljanje naravnega stanja v poprej
degradiranih območjih, vzpostavljanje nadomestnih habitatov, itd.), ki jo je po uničenju
določenih delov narave potrebno izvajati, zahteva zelo velika finančna sredstva in velike
vložke energije.
Ob vsem navedenem se bomo morali vedno bolj zavedati tudi neizogibnega dejstva, da je zelo
pomembno živeti in delovati v skladu s sonaravnimi načeli tudi na ostalem prostoru ki ni
zavarovan, saj je to predpogoj za daljnoročno ohranitev človeške vrste.
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11.

SUMMARY (POVZETEK)

The influence of protected areas on regional development depends on regimes of protection,
settled infrastructure, well planned management and the acreage of protected area itself. It
also depends on the atributes of statistic regions that impact the susceptibillity of development
impulses from protected areas.
The hypothesis was confirmed by some regions with extreme values. These are Pomurska and
Osrednjeslovenska region, as well as Notranjsko-kraška region, where great declines from the
average values is shown.
The worse situation shown by most indicators is in the Pomurska region which is entirely
defined as an area with special development problems. According to this, it should have
priority when recieving financial resources for to stimulate accordant regional development.
The advantage of the region is in the good natural conditions for non-industrial activities –
mainly in spa tourism, (thermal springs) also because of its position close to the national
border. Because of these facts, the Landscape Park Goričko can have a substantial influence
on development of the Pomurska region.
Another region where protected areas affect development, is the Notranjsko-kraška region. It
has more protected areas than any other region and its development opportunity is mostly in
tourism and agro-tourism.
On the other hand there is Osrednjeslovenska region where the stated hypothesis was also
confirmed. It has only five per cent of its surface under protection status, but it is the most
economically developed region.
To assure, the protected areas to function as desired, cooperation and dialog between all the
interested parties is required. We have to take into consideration all requests and wishes of the
local inhabitants, as well as nature protection line. The pressure against nature itself is strong
and continues to grow. The protected areas could also play an important role in educational
tourism.
By enlarging the critical mass of tourists who know how vulnerable nature is, the pressure
against it will surely be less intense. We have to implement such kind of tourism which will
not cause such a degradation level of nature that will tear down its balance.
A variety of natural values in a place as small as Slovenia presents a good basis for
developing nature friendly tourism.
It is really important to keep the current state of nature in Slovenia. We have to avoid such
nature treatment, that is allready appearing in some parts of Europe and places around the
globe, because the renaturation processes, are expensive and take a lot of time and energy.
Taking this into consideration, we are forced to realize that it is very important to live and
work side by side with nature – in unprotected areas as well. It is esential for the survival of
mankind.
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Vir: Pečar 2002
Preglednica 5: Višina osnove za dohodnino na prebivalca po posameznih statističnih regijah
Vir: Pečar 2002
Preglednica 6: Število prebivalcev, število aktivnega prebivalstva, stopnja brezposelnosti in
stopnja zaposlenosti (razmerje med delovno aktivnim in delovno sposobnim
prebivalstvom)
Vir: Pečar 2002
Preglednica 7: Gostota prebivalcev ter indeks staranja po posameznih statističnih regijah
Vir: Pečar 2002
Preglednica 8: Prikaz površine območij s posebnimi razvojnimi problemi in števila
prebivalstva v teh območjih po posameznih statističnih regijah
Vir: Pečar 2002

13.3

Seznam kratic

ARSO
BDP
DOPPS
IUCN
SFRJ
SURS
UNESCO
ZO
ZVPJ
ZZZiv

Agencija Republike Slovenije za okolje
Bruto družbeni proizvod
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
The World Conservation Union
Socialistična federativna republika Jugoslavija
Statistični urad Republike Slovenije
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
zavarovano območje
Zakon o varstvu podzemnih jam
Zakon o zaščiti živali
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