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SLOVENIJA
Prihodnost Drave – mednarodna javna tribuna v Varaždinu
Mestni muzej Varaždin in Hrvatske vode – oddelek za področje Drave in Donave, odsek Varaždin sta 10.
februarja letos organizirala javno tribuno »Budućnost Drave«. Dogodek je v Mestnem muzeju spremljala
razstava »Život uz Dravu nekad i danas«.
Prireditve so se udeležili predstavniki Madžarske, Slovenije, Hrvaške ter EuroNatur in WWF (103 udeleženci) ter
mediji.
Iz ZRSVN OE Maribor smo se posveta udeležili mag. Matjaž Jež, Simona Kaligarič in Martin Vernik. Predstavili
smo Naturo 2000 v Sloveniji s poudarkom na reki Dravi. Naša predstavitev Nature 2000 je bila deležna velike
pozornost in številnim zainteresiranim udeležencem smo po predstavitvi odgovarjali na podrobna vprašanja.
Za televizijo Varaždin smo o predstavljeni temi dali intervju. Prav tako smo vzpostavili stike z lokalno
naravovarstveno službo za območje varaždinske županije in se dogovorili za strokovno sodelovanje na mejnem
območju.
Ocenjujemo, da bo strokovno sodelovanje potrebno tudi v bodoče (še posebej na območjih Natura 2000) na
mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško, ki pa ga je potrebno ustrezno urediti tudi na meddržavnem nivoju.
Na javni tribuni so predstavniki hrvaškega elektrogospodarstva in vodarstva predstavili svoje namene pri
nadaljevanju gradnje hidrocentral in urejanju Drave na mejnem območju s Slovenijo in Madžarsko. Predstavniki
Madžarske pa so ponovili že znano namero o popolni zaščiti reke Drave v sklopu mednarodnega naravnega
parka. Predstavnik EuroNatur in WWF (dr. Borut Štumberger) je predstavil glavne naravne značilnosti
obravnavanega dela Drave na območju vseh treh držav in tudi kritično opozoril na številne aktivnosti pri
vodnogospodarskem urejanju in eksploataciji gramoza s strani Hrvaške.
Kot že omenjeno, je bilo sodelovanje plodno in koristno za obe strani in bomo s sodelovanjem nadaljevali.
Matjaž Jež (matjaz.jez@zrsvn.si)
EVROPSKA UNIJA
Ostra razprava o financiranju Nature 2000 v Evropskem parlamentu
Evropski parlament je 22. februarja pod točko Financiranje varstva narave obravnaval Naturo 2000. Spodbudilo jo
je ustno vprašanje člana parlamenta g. Florenza v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Želel
je, da Evropska komisija pojasni razkorak med prednostnimi nalogami na eni strani in dejstvom, da Komisija
nasprotuje oblikovanju finančnega inštrumenta, posebej namenjenega financiranju omrežja Natura 2000.
Razpravljalo je 20 poslancev, nekateri tudi po večkrat. Pozivali so k postavitvi jasnih pravil, budžetu, ki bo jasno
namenjen ohranjanju biodiverzitete, ločenemu skladu, drugi pa so, nasprotno, podpirali integriranje v strukturne in
kohezijske sklade.
Zapise razprav (večinoma so v jezikih poslancev) si lahko ogledate na spletni strani:
www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=SL&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050222+ITEM012+DOC+XML+V0//SL&LEVEL=3&NAV=X
Evropska komisija o financiranju programa Natura 2000
Dokument Evropske komisije, ki je spodbudil razpravo parlamentarcev, je Sporočilo o financiranju programa
Natura 2000 (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Financing
Natura 2000), julij 2004. Stroške omrežja Natura so ocenili na 6.100 milijard ECU letno, kolikšen pa bo delež
sofinanciranja s strani EU, ni mogoče oceniti, pravi sporočilo. Evropska komisija zagovarja sofinanciranje preko
drugih programov (strukturni in kohezijski skladi), za komuniciranje in ozaveščanje ter izmenjavo dobrih praks pa
tudi preko finančnega inštrumenta za okolje. Ni pa naklonjena oblikovanju posebnega sklada za Naturo.
Sporočilo (pdf, 11 strani) je na spletni strani: http://europa.eu.int/eurlex/en/com/cnc/2004/com2004_0431en01.pdf
BRANJE
Vključevanje lokalnega prebivalstva

Opozarjamo na dve publikaciji IUCN za tiste, ki jih zanima vključevanje lokalnega prebivalstva v soupravljanje
naravnih virov. Prva je namenjena tistim, ki delajo v zavarovanih območjih: Indigenous and Local Communities
and Protected Areas Guidelines. Datoteka (139 strani, pdf, 2.3MB – precej počasno odpiranje) je na strani
www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/pdfs/guidelinesindigenouspeople.pdf.
Druga je nastala na podlagi izkušenj iz številnih območij po svetu: Sharing Power: Learning by doing in CoManagement of Natural Resources throughout the World . Publikacijo na kar 456 straneh najdete na spletni
strani: www.iucn.org/themes/ceesp/Publications/sharingpower.htm
Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih
bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če biltena ne želite prejemati, pišite na isti
naslov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478
309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si

