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VSEBINA 

1. Ekosistemske storitve gozda in njihova vrednost 

2. Pristopi ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev 

3. Monetarne vrednosti in oblikovanje politik 

 Aktualno s področja 



EKOSISTEMSKE STORITVE IN VREDNOST 

Ekosistemi so se v zadnjih 50 letih močno spremenili … prav tako mi! 

 

• MEA – Milenijska ocena ekosistemov (Millennium Ecosystem Assessment) 

• TEEB – Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity) 

• IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem services) 

• CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) 

• MAES (Mapping and Assessment of Ecosystem Services): 5. cilj KBR 



EKOSISTEMSKE STORITVE IN VREDNOST 

• Ekonomska vrednost 

– Izbira in oportunitetni stroški 

– Tehtanje koristi in cene odločitve 

– Ekonomska učinkovitost 

– Intrinzična vrednost, preference in ekonomska vrednost 

• Ekosistemske storitve in nedelujoči trgi 

– Pozitivne eksternalije 

– Analiza stroškov in koristi 



EKOSISTEMSKE STORITVE IN NJIH VREDNOST 
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PRISTOPI EKONOMSKEGA VREDNOTENJA ES 

Stroškovne metode 

– Pristop oportunitetnih stroškov/učinek na proizvodnjo 

– Pristop odziva na odmerek 

– Pristop preprečevalnih izdatkov 

– Pristop izogibanja 

– Pristop nadomestitvenih stroškov 
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PRISTOPI EKONOMSKEGA VREDNOTENJA ES 

Metode razkritih preferenc (Revealed preferences methods) – dejansko 
– Tržne cene 

– Metoda potovalnih stroškov (Hotelling 1947 – vrednotenje nacionalnih parkov v 
ZDA) 

– Metoda hedonistične cenitve (Hass 1922 – vrednost kmetijskega zemljišča) 

Metode izraženih preferenc (States preferences methods) – hipotetično 
– Kontingenčno vrednotenje (Ciriacy-Wantrup 1947; Exxon Valdez 1989) 

– Metoda diskretne izbire 

 

Prenos koristi (Benefit transfer) 
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PRIMERI VREDNOTENJA ES V SLOVENIJI 

ES Lovrenških jezer 

– Scenarij ohranjanja in scenarij neohranjanja 

– Skupna ekonomska vrednost (191mio vs. 38mio €) 

– Visoka vrednost rekreacijske in turistične vrednosti 

ES Škocjanskih jam 

– Dejanska in potencialna raba ES (215 vs. 253 mio €) 

– Nove poslovne priložnosti 



PRIMERI VREDNOTENJA ES V SLOVENIJI 

Krajinska podoba Volčjega potoka 

– relativni pomen krajinskih elementov 

Izbrane ES slovenskih gozdov 

– relativno visoka vrednost WTP za ohranjanja neoporečnosti 

voda 

Rekreacijska vloga gozdov Rožnika in Golovca 

– visoke WTP za info-rekreacijsko infrastrukturo 



MONETARNE VREDNOSTI  IN OBLIKOVANJE 

POLITIK 

ZAKAJ VREDNOTITI ES? 

1. Presoja politik 

2. Ocena projektov 

3. Upravljanje z naravnim okoljem 

4. Oblikovanje okoljske davčne politike 

5. Utemeljevanje zahtevkov za škodo v okolju 

6. Nacionalni zeleni računi 



NACIONALNI ZELENI RAČUNI 

• Odnos med okoljem in gospodarstvom 

– netržne vrednosti, naravni kapital, emisije, okoljski izdatki 

– stroški in koristi ohranjanja vs. izkoriščanja naravnih virov 

– trije stebri trajnostnega razvoja 

• Dolgoročna trajnost gospodarstva 

– „zeleni“ neto nacionalni proizvod (green NNP) 

– kazalnik pristnega varčevanja (genuine savings indicator) 

– SEEA (Satellite Economic and Environmental Accounts) 



OBLIKOVANJE POLITIK RABE GOZDOV  

• UK National Ecosystem Assessment 

– stanje in trendi za ekosisteme in ES 

– glavni dejavniki sprememb 

– scenariji možnih sprememb 

– odzivi družbe na spremembe 

– vrednotenje prispevka ES k blaginji družbe 



PLAČILA ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 

• Dogovor uporabnika ES in posameznika/skupnostjo katere 

ravnanje vpliva na razpoložljivost ES 

– finančne spodbude lastnikom naravnih virov 

– lastniška razmerja 

– spremljanje uspeha PES 

– podpora družbe 

– NATURA 2000 in Skupna kmetijska politika 

– Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 

 



EKONOMSKO VREDNOTENJE EKOSISTEMSKIH 

STORITEV GOZDA IN NJEGOVA VLOGA PRI 

OBLIKOVANJU POLITIK RABE GOZDNIH VIROV 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST 
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