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Čemu Natura 2000 v EU
urbanizacija, razvoj infrastrukture, energetike
Prvotni cilji skupne kmetijske politike EU: povečati produktivnost (več hrane z nižjimi
stroški)
↓
ogrožena živa narava
↓



Direktiva o pticah (1979) in Direktiva o habitatih (1992), države vzpostavijo
omrežje Natura 2000,
skupna kmetijska politika: uvedeni ukrepi v podporo ohranjanju narave, varstvu
okolja.

Cilj Nature 2000 v Evropski uniji

Zagotoviti ugodno stanje:

habitatov

rastlinskih in živalskih vrst
Določi se območja, kjer te vrste varujemo/ohranjamo.

Obseg Nature 2000 v EU
Omrežje obsega na kopnem skoraj
800.000 km2
skupaj z morskimi območji preko
1 milj km2.

Največje omrežje varovanih
območij na svetu!

Omrežje se vsako leto še povečuje:
nove članice + stare članice, ki
ne določile dovolj

Natura 2000 v Sloveniji
omrežje Natura 2000
vzpostavili 2004, dopolnili 2013
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
(Uradni list RS, št. 33/13)
S tem:

ohranjanje narave postavili na mesto, ki ji gre zaradi njenega pomena za to državo;

jasne podlage za gospodarski razvoj in načrtovanje prostorskih ureditev - jasna izhodišča glede
tega, kje je naša narava posebej dragocena in je posledično potrebno iskati take razvojne rešitve, ki
bodo omogočale razvoj in ohranitev narave;

utrdili spoštovanje pravnega reda EU, krepimo pravno državo.

↓
Program upravljanja območij Natura 2000
za obdobje od 2007 do 2013.

↓
2014/2020

Obseg Nature 2000 v Slo

Površina: 7.700 km2 ,
od tega 70 % gozdovi.
v naravnih parkih, rezervatih ipd.: 30%
354 območij
= eno dan za leto dni.

Tu živi 130.000 prebivalcev.

Zakaj v Slo toliko Nature 2000 ?

Stičišče alpskega, panonskega, dinarskega, sredozemskega sveta:
razgiban relief, raznolike kamnine,
pestro podnebje
↓
Pestrost ekosistemov, rastlinskih in živalskih vrst:
¼ endemičnih vrst
na 0,004% površine Zemlje več kot 2% kopenskih živalskih vrst

Izkušnje v obdobju 2007-2013
Kmetijstvo: prostovoljni ukrepi kmetov v okviru Programa razvoja podeželja



Realizacija 2007-2013: znotraj območij Natura 2000 se nadaljujeta dva problematična procesa zaraščanje +
intenzifikacija kmetijske rabe
Cilji doseženi skromno: ciljne površine leta 2012 dosežene na 11 % območij (analiza Zavoda RS za varstvo
narave)

Gozdarstvo: izvajanje preko gozdnogospodarskih načrtov


Realizacija 2007-2013: sonaravni način gospodarjenja z gozdovi - usmeritve se upoštevajo (analiza Zavoda
RS za varstvo narave).

Razvojna sredstva za lokalne skupnosti, organizacije




Realizacija 2007-2013: šibko, od pričakovanih 100 projektov Evropskega regionalnega sklada, kjer so
prijavitelji lokalne skupnosti, je bilo realiziranih 1/4.
Nizka udeležba slovenskih partnerjev v transnacionalnih (Alpine Space, Interreg IVC) programih financiranja.
Težave pri zagotavljanju lastnega deleža financiranja.

Nova finančna perspektiva
Poudarek zlasti na:


izobraževanje, ozaveščanje, informiranje nosilcev dejavnosti o vsebinah Nature 2000 (kmeti, energetiki,
načrtovalci prostora, razvojniki)



projektno sodelovanje, ki ga podpira Program razvoja podeželja



usmerjeno svetovanje posameznim deležnikom, zlasti kmetom, za doseganje ciljev Nature 2000



umestitev ustreznih projektov, ki podpirajo varstvo narave, v druge sklade, zlasti v Regionalni sklad.

Varstvo & razvoj
Da dosežemo ravnovesje med varstvom in razvojem bo potrebno:

znanje

razumevanja drug drugega

sodelovanje.
Reševanje problemov v sodelovanju z partnerji, zlasti:

Zavod RS za varstvo narave,

uprave zavarovanih območij,

svetovalne službe na področju kmetijstva in gozdarstva;

pomen nevladnih organizacij.

Slovenci živimo z Naturo 2000
:



vsebine Nature 2000 postanejo enostavno razumljive,
težave rešujemo sproti.

