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Sistematični pregled literature (prelim.)
Web of Science1 in Scopus2, 7. 12. 2021 -> Rezultati: 2370 
oziroma 2736 zadetkov

Čiščenje na podlagi povzetkov: nerelevantno, preozko, 
nedostopno, ES samo omenjene, nespecifično itd. …

Ostane ~560 objav

Grobe skupine glede na poudarke (možno prekrivanje!):
• Ekonomsko in ne-ekonomsko vrednotenje 

• GIS, prostorski pristopi 

• Percepcije, participativne metode (ankete, ekspertna mnenja)

• Družbena omrežja in slike

• Drugo (pregledi, opisni in konceptualni članki itd.)



IZBRANE OBJAVE
Na podlagi relevantnosti za NatGuidES:

•Celoviti (dovolj širok nabor ES)

•Prostorski pristop

•Primerjava ZO in ne-ZO

•Upoštevanje sinergij in kompromisov

•Metoda snežne kepe

https://www.limelightonline.co.nz/blog/guide-selecting-preparing-images-your-website/



Pregledni članek: 
Hummel et al., 2019



Matrični pristop:
Jacobs et al. 2015

• koristne definicije pojmov
• kartiranje ES prek land use/land cover

matrike – eksperti kartirajo ES
• Razprava o potencialnih in dejanskih ES 

ter časovnih vidikih
• Pomen transparentnosti in poročanja

verjetnosti ter iterativnih procesov



Nosilci ES:
Luck et al. 2009

• »service providing units« -

enote, ki zagotavljajo ES

• poudarja vlogo vrst in 

funkcionalne raznolikosti

pri moduliranju 

ekosistemskih procesov, 

to razširi na ES 

• povezuje populacije z ES 

in poudarja, da 

spremembe značilnosti 

populacije vplivajo na ES



Ekspertna primerjava: 
Eastwood et al. 2016

ZO zagotavljajo višjo raven ES kot ne-ZO; glavne razlike v kulturnih in 

uravnalnih; ni bilo doslednega negativnega vpliva zaščite na proizvodne

storitve.

Razlika med ZO in 

primerljivimi ne-ZO 

Ocena vpliva ohranjanja narave na paket 

ES z uporabo strokovnega mnenja. 

Parne primerjave za izločitev vpliva

prostorskega konteksta



Prostorska ekonomska ocena: 
Marta-Pedroso et al. 2018

• popis ustreznih ES na 

podlagi ocene lokalnih 

deležnikov

• Biofizikalno kartiranje na

podlagi dostopnih podatkov

• ocena in kartiranje 

ekonomske vrednosti ES na

hektar glede na rabo tal

• Večinoma večja ekonomska

vrednost sovpada z 

zavarovanjem, a le BD z 

najstrožjim



Participatorno kartiranje:
Palomo et al. 2013

• Participativno
ekspertno kartiranje
vročih točk ES, 
degradiranih vročih
točke ES in območij, 
kjer se ES koristijo (se 
po njih povprašuje). 

• Izpostavijo odvisnost
preference po ES od 
prostorskega ter
socio-ekonomskega
konteksta in statusa
zavarovanja



Dinamično participatorno
kartiranje: Palomo et al. 2014

Participativno ekspertno kartiranje
vročih in hladnih točk ES, pretvorjeno v 
indekse



Kartiranje S in D v ZO in ne-ZO:
González-García et al. 2022

• kvantitativno kartiranje (večinoma

modeli) BD ter S in D po osmih ES 

vzdolž gradienta urbano-

podeželsko; 

• grupiranje občin na podlagi 

njihove skupne BD, S in D. 

• občine z močno povezano S in D 

so na visokogorskih območjih, ki 

sovpadajo z ZO, v urbanih 

območjih povpraševanje presega 

ponudbo. 



Hot- in coldspots – kartiranje:
Spanò et al. 2017



SKLEPI
•Top-down in bottom-up pristopi

•Pogledi: ES kot odvisna spremenljivka, 
neodvisna spremenljivka, samo 
korelacije z zavarovanjem

•Raba različnih proxy-jev, raba dostopnih 
podatkov; različne klasifikacije ali celo 
brez

•Standardizacija v. lokalna relevantnost

•NatGuidES: Navezava na EU okvir in 
primerljivost

SLOVENIJA – ES IN NPO (projekti)

NATREG
Študija: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev Lovrenških jezer
Smernice za ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev na VO

Life to grasslands
Ocena učinkov projekta na funkcije ekosistemov

LIFE Kočevsko
Izhodiščna študija socioekonomskega stanja območja Natura 2000 Kočevsko

AdriaWet
Ekosistemske storitve naravnega rezervata Škocjanski zatok - Ohranjanje in povečevanje ekosistemskih 
storitev naravnega rezervata Škocjanski zatok kljub urbanim pritiskom (delovno gradivo)

IMPRECO: Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem 
integrity and services – IMPRECO; INTERREG ADRION

ECO KARST (Ekosistemske storitve kraških zavarovanih območij – gonilne sile za trajnostni razvoj na 
lokalni ravni)

Protected Areas for a Living Planet – Dinaric Arc Eco-region Project. Ecosystem services evaluation in the 
Škocjan caves regional park

AlpES: Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru; Interreg Alpine 
Space

ECO-SMART - Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA2K

NAT2CARE - Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000; 
Engagement of Citizens for the Restoration and Conservation of cross-border N2K areas "NA2CARE"; 
SLO-IT Interreg

Posodobitev začetne presoje stanja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije za Socio-ekonomsko 
analizo uporabe morskih voda in stroškov poslabšanja morskega okolja


