
INDEKSACIJA 
OCENA IN IZBOLJŠANJE VKLJUČENOSTI 
LOKALNIH SKUPNOSTI V UPRAVLJANJE Z 
ZAVAROVANIMI  OBMOČJI
 
Parki Dinaridov – mreža zavarovanih območij s področja Dinaridov je bila ustanovljena 
konec leta  2014  s sedežem v Podgorici, na osnovi političnega sporazuma 8 držav Dinarskega 
loka – Big Win II. Organizacija se zavzema za izboljšanje stanja naravnih in kulturnih vrednot 
zavarovanih območij Dinaridov, njihovo promocijo, podporo in regionalnemu povezovanju, z 
uporabo načel dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja.

Parki Dinaridov so v sodelovanju s partnerji iz Dinarske regije predstavili vrsto ključnih vzpod-
bud za krepitev izgradnje partnerstev med zavarovanimi območji in predstavniki lokalnih skup-
nosti, ki temeljijo na načelih odgovornosti, transparentnosti in aktivnega sodelovanja lokalnih 
akterjev. S temi aktivnostmi želijo doseči naslednji cilje:

Izboljšanje ravni sodelovanja med zavarovanimi 
območji in lokalnimi skupnostmi na območju držav 
Dinarskega loka;

Vzpostavljanje trajnih struktur/mehanizmov za ko-
munikacijo in izboljšanje funkcionalnosti obstoječega 
sodelovanja med državnimi institucijami, civilno 
družbo ter privatnim sektorjem na zavarovanem 
območju;

Spodbujanje proaktivnega  pristopa na zavarovanih 
območjih z vključevanjem predstavnikov lokalnih 
skupnosti v procese odločanja (planiranje, 
implementacijo, monitoring in evaluacijo politik, ki 
vplivajo na upravljanje na zavarovanih območjih).

VISOKA STOPNJA INTERAKCIJE, 
SODELOVANJE IN OBČUTEK 
SKUPNOSTI MED ZAVAROVANIMI 
OBMOČJI IN LOKALNIMI 
SKUPNOSTMI SO PREDPOGOJ 
ZA DOBRO UPRAVLJANJE S 
PARKI IN URESNIČITEV CILJEV 
TRAJNOSTNEGA  RAZVOJA. 
UPRAVLJALCI ZAVAROVANIH 
OBMOČIJ S PODPORO LOKALNEGA 
PREBIVALSTVA IN ORGANIZACIJ 
CIVILNE DRUŽBE, BOLJ UČINKOVITO 
URESNIČUJEJO OSNOVNE 
FUNKCIJE: ZAŠČITO BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI, VAROVANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE IN TRADICIJE, 
KAKOR TUDI POSPEŠEVANJE 
NAPREDKA IN VALORIZACIJO 
IZOBRAŽEVALNIH, DUHOVNIH, 
ESTETSKIH, ZDRAVSTVENIH, 
REKREACIJSKIH, TURISTIČNIH IN 
DRUGIH VREDNOSTI ZAVAROVANIH 
OBMOČIJ.



INŠTRUMENTI 
ZA OCENO IN 
IZBOLJŠANJE

VKLJUČENOSTI 
LOKALNE 

SKUPNOSTI V 
UPRAVLJANJE NA 

ZAVAROVANIH 
OBMOČJIH

Članicam Parkov Dinaridov –mreže 
zavarovanih območij Dinaridov, so na razpolago 
naslednji inštrumenti:
I) Določanje Indeksa vključenosti lokalne 
skupnosti v upravljanje z zavarovanimi območji 
in izdelava Načrta krepit vezmogljivosti skozi 
proces INDEKSACIJE
II) Zagotavljanje podpore zavarovanim 
območjem za izboljšanje indeksa vključenosti 
lokalnih skupnosti v upravljanje z zavarovanimi 
območji, skozi: 

II.1 Finančne programe in spodbude za zavarovana območja ter
II.2 Regionalni izobraževalni projekt „Mreža šol v zavarovanih 
območjih“.

INDEKSACIJA:
Ocena vključenosti lokalnih skupnosti v upravljanje z 
zavarovanimi območji in izdelava Načrta krepitve zmogljivosti
INDEKSACIJA je bila razvita kot edinstveni instrument za merjenje in izboljšanje napredka vkl-
jučenosti lokalne skupnosti v upravljanje z zavarovanimi območji. Metodologija temelji na zbi-
ranju informacij o temu, kako zavarovana območja in predstavniki lokalnih skupnosti ocenjujejo 
obstoječe medsebojno sodelovanje, na osnovi pridobljenih rezultatov pa se razvijejo priporočila in 
predlagajo nove pobude.
Prioritetna področja, na katerih se spremlja komunikacija in sodelovanje med ključnimi akterji, so:

Parki Dinaridov v sodelovanju z zainteresiranimi zavarovanimi območji organizirajo enodnevno 
delavnico, s katero želijo opraviti raziskavo z neposredno komunikacijo z vodji zavarovanih 
območij in lokalnim prebivalstvom. V raziskovanju se uporabljata dva strukturirana vprašalnika: 
prvi je namenjen predstavnikom zavarovanih območij, drugi predstavnikom lokalnih skupnosti. 
Na podlagi pridobljenih odgovorovin po vnaprej določenih merilih,  s katerimi se ocenjuje 
raven sodelovanja skupnosti, se določi Indeks vključenosti. Poleg tega kvantitativnega ka-
zalca, se z indeksacijo prav tako zbirajo podatki z intervjuji z upravljalci in vodeno razpravo 
s predstavniki lokalnih skupnosti. Na podlagi tako zbranih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov se pripravi analiza s priporočili za izboljšanje zmogljivosti upravljalcev in lokalnih 
skupnosti in proces, ki bo vodil k njihovemu boljšemu sodelovanju -Plan za  krepitev zmoglji-
vosti.

ODLOČANJE IN VPLIV NA 
ODLOČANJE

NAČRTOVANJE 
UPRAVLJANJA

KOMUNIKACIJA V 
ZAVAROVANEM OBMOČJU 

IZOBRAŽE VANJE IN 
RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

*Lovren Orlović,. V., Kus Veenvliet, J., Partington, R, Fenten, W. Priročnik Metodologije za vključevanje lokalne skupnosti v upravljanje z zaščitenimi področji,  
WWF Adria in Parki Dinaridov, 2017, dostopno na www.parksdinarides.org

DRUŽBENI 
RAZVOJ

EKONOMSKI 
RAZVOJ

ENAKE PRAVICE IN 
MOŽNOSTI



NA ODNOS UPRAVLJALCEV IN PREDSTAVNIKOV LOKALNE SKUPNOSTI VPLIVAJO 
ŠTEVILNI DEJAVNIKI: PO ENI STRANI JE TO NAČIN UPRAVLJANJA IN STOPNJA  
ODPRTOSTI UPRAVE, TER TEHNIČNE, ČLOVEŠKE IN FINANČNE ZMOGLJIVOSTI 
ZA ZAGOTOVITEV AKTIVNEGA SODELOVANJA OBČANOV. ENAKO POMEMBNO JE  
PROAKTIVNO STALIŠČE IN DELOVANJE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH SKUPNOSTI, 
KAR JE ODVISNO OD STOPNJE NJIHOVE IZOBRAŽENOSTI, OBVEŠČENOSTI, 
DRŽAVLJANSKE ZAVESTI, EKONOMSKIH IN DRUGIH INTERESOV. NA KONCU, 
TO RAZMERJE JE POGOJENO TUDI Z DRUŽBENO-POLITIČNO IN EKONOMSKO 
SITUACIJO V OKOLJU. PRI PRIPRAVI NAČRTA KREPITVE ZMOGLJIVOSTI JE TREBA 
UPOŠTEVATI VSE ZGORAJ NAVEDENE VIDIKE DELOVANJA. VSI ZGORAJ NAVEDENI 
VIDIKI VZAMEJO SE UPOŠTEVAJO PRI PRIPRAVI NAČRTA KREPITVE ZMOGLJIVOSTI.

ČEPRAV JE 
EDEN  GLAVNIH 
REZULTATOV PROCESA 
INDEKSACIJE INDEKS 
VKLJUČENOSTI, 
NAMEN RAZISKOVANJA 
NI V RANGIRANJU 
PO DRŽAVAH ALI 
PO OBMOČJIH, 
TEMVEČ PRITI DO 
ČIM BOLJ OBSEŽNE, 
KVANTITATIVNO-
KVALITATIVNE 
SLIKE O POTREBAH 
POSAMEZNIH 
OBMOČIJ IN SKUPIN 
ZAVAROVANIH 
OBMOČIJ DINARSKEGA 
LOKA TER LOKALNIH 
SKUPNOSTI ZA 
IZBOLJŠANJE 
ZMOGLJIVOSTI ZA 
SODELOVANJE IN 
RAZVOJ.

Prvi ciklus  INDEKSACIJE - ocene vključenosti lokalnih skup-
nosti, je bil organiziran v letih 2017 in 2018 v Albaniji, Bosni in 
Hercegovini, Črni Gori, Hrvaški, na Kosovem*, v Makedoniji, Slo-
veniji in Srbiji. Delavnice sobile organizirane na 66 zavarovanih 
območjih, v večini članic mreže Parkov Dinaridov. Skupno je 
sodelovalo 930 oseb, od tega 290 ali 31,20 % žensk.

Na podlagi pridobljenih rezultatov je tim strokovnjakov izdelal 
Načrt krepitve zmogljivosti za nadaljnje vključevanje lokalnih 
skupnosti na področju Dinarskega loka, kar je bila podlaga za 
vzpostavitev Programa financiranja za zavarovana območja in 
Regionalnega izobraževalnega  programa „Mreža šol v zava-
rovanih območjih“.

PROGRAMI FINANCIRANJA PROJEKTOV 
ZA ZAVAROVANA OBMOČJA V MREŽI 
PARKOV DINARIDOV

 
Za povečanje stopnje vključenosti lokalnih skupnosti v upravl-
janje z zavarovanimi  območji skozi krepitev partnerstev na lo-
kalni in regionalni ravni, so Parki Dinaridov leta 2018 sprožili 
prvi Program sofinanciranja projektov za zavarovana območja 

v okviru katerega je bilo odobrenih deset lokalnih in regionalnih vzpodbud.

Odobreni projekti se izvajajo v sedmih državah Dinarske regije, kjer se vzpostavljajo nova 
partnerstva med več kot tridesetimi zavarovanimi območji, regionalnimi in lokalnimi instituci-
jami in organizacijami, gospodarskimi družbami in lokalnimi proizvajalci. Nosilci projektov so: 
JU Zeleni prstan, JU za zaščito narave Međimurska narava in Naravni park Žumberak – Sa-
moborsko gorje iz Hrvaške, Nacionalni park Mavrovo iz Makedonije, Kozjanski regijski park in 
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib iz Slovenije, Naravni park Tikvara iz Srbije, Nacio-
nalni park Shebenik – Jablanice iz Albanije, Naravni park Blidinje iz Bosne in Hercegovine ter  
Nacionalni park Piva iz Črne Gore.

V celotni regiji se izvajajo  različne aktivnosti za vključevanje lokalnega prebivalstva v procese 
odločanja o družbenem in gospodarskem razvoju in varstvu naravnih in kulturnih znamenitos-
ti parkov: priprava vodičev za vključevanje javnosti in ustanovitev lokalnih forumov, vzpostavl-



Regionalni izobraževalni 
program “Mreža šol v 
zavarovanih  območjih”
Rezultati prvega ciklusa INDEKSACIJE so pokazali, da je izo-
braževanje v zavarovanih območjih  prepoznano kot pomemb-
na komponenta delovanja tako s strani upravljalcev, kot tudi s 
strani lokalnih skupnosti. V skladu s tem so Parki Dinaridov in 
WWF začeli z izvajanjem regionalnega izobraževalnega pro-
jekta „Mreža šol v zavarovanih območjih“. Projekt se izvaja v 
šestih zavarovanih območjih, ki so člani mreže Parki Dinaridov.

Cilj tega projekta je uveljavljanje sodelovanja med lokalnimi 
šolami in zavarovanimi območji, preko vključevanja učiteljev 
v kreiranje in promocijo izobraževalnih programov zavaro-
vanih območij, kar bo sčasoma prispevalo k boljšemu razume-
vanju vsebin varstva območij  pri mladini ter pri njihovemu 
aktivnemu sodelovanju na tem področju.  V tim so vključeni 
predstavniki izobraževanih programov iz vseh šestih zavaro-
vanih območij, ki so vključena v projekt, ter dva učitelja.

Prek ustanavljanja Mreže šol se bo omogočilo večjemu številu 
lokalnih šol, da aktivno sodelujejo v načrtovanju in izvajanju 
izobraževalnih programov v zavarovanih območjih, kot tudi 
nadaljnji razvoj regionalnih izobraževalnih programov.

V projekt so vključena naslednja zavarovana območja: : Spe-
cialni naravni rezervat  „Obedska bara“ in OŠ „Dušan Vukasović 
Diogen“,  Kupinovo; Naravni park  „Stara planina“ in OŠ „Vuk 
Karadžić“, Pirot (Srbija), Zaščitena področja Kantona Sarajevo in 
JU „Druga osnovna šola“, Ilidža/Hrasnica; Naravni park „Huto-
vo blato“ in „Visoka šola Združenega sveta“, Mostar (Bosna in 
Hercegovina); Nacionalni park „Lovćen“ in OŠ „Njegoš” Cetinje, 
Nacionalni park „Skadarsko jezero“ in OŠ “Milan Vukotić“, Gol-
ubovci (Črna Gora).

janje mobilnih enot  za obveščanje lokalnega prebivalstva iz oddaljenih in manj dostopnih 
krajev o aktivnostih parka, zagotavljanje  in opremljanje prostorov parka za lokalne proiz-
vajalce - da bi se izboljšali pogoji za proizvodnjo in skupno ponudbo, povezovanje ponudb 
družinskih kmetij in podjetij za odkup, usposabljanje lokalnih planinskih vodičev, itd.

Pomembno je, da so v projekte vključeni družbeno najbolj občutljivi deli družbe: mladina, revni, 
starejši, ženske, narodne manjšine.  Na ta način se prispeva k zvečanju stopnje vključenosti lo-
kalne skupnosti na vseh prioritetnih področjih, od odločanja, izobraževanja, pa do ekonomskega 
razvoja in enakih pravic ter možnosti za vse člane skupnosti in zaposlene v parkih.

Drugi ciklus INDEKSACIJE bo  
organiziran v obdobju od marca do 
julija 2019.

V kolikor želite, da bo Vaše zavaro-
vano območje prepoznano  kot član 
mreže Parkov Dinaridov, ki skrbi o 
lokalne skupnosti, nas kontaktirajte:

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih 
područja Dinarida 

Tel: +382 20 671 668
Email: info@parksdinarides.org 
Web: www.parksdinarides.org
Blog: dinaricarcparks.blogspot.com

Ta aktivnost se izvaja v okvirju partnerskega projekta “Zaščitena področja za naravo in ljudi“, ki jo vodi WWF Adria, financira pa Švedska mednarodna razvojna agencija - Sida.

Švedska

Sverige


