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SLOVENIJA
Razpis Phare CBC tudi v podporo Naturi 2000
Od devetih sklopov razpisa Phare CBC kar štirje neposredno podpirajo Naturo 2000:
• Inventarizacija posameznih rastlinskih in živalskih vrst, kartiranje habitatnih tipov z izhodišči za pripravo
načrtov za upravljanje;.
• Priprava novih in dopolnitev obstoječih načrtov upravljanja v skladu z zahtevami EU in določbami
Zakona o ohranjanju narave
• Obnovitev ekološko pomembnih habitatov in vzpostavitev koridorjev ter
• Izvajanje promocijskih kampanj za Naturo 2000, namenjenih različnim skupinam in deležnikom
Območja se morajo nahajati v regijah, navedenih v programu Phare CBC / Interreg ob slovensko-avstrijski meji.
Razpis je na spletni strani: www.rec-lj.si/projekti/Phare_bd/Phare_bd.htm
EVROPSKA UNIJA
Evropski parlament ponovno o financiranju Nature 2000
Na seji 10. marca je Evropski parlament ponovno obravnaval financiranje Nature 2000. Resolucija ima 20 točk,
med njimi tudi naslednje:
• meni, da so strukturni, podeželski in Life+ skladi nezadostni za ustrezno sofinanciranje omrežja Natura
2000, in zato vztraja, da se za ta namen predlaga ustrezen sklad
• poziva k vzpostavitvi po letu 2006 namenskega sklada EU za biotsko raznovrstnost v okviru predloga
LIFE+, namenjenega zagotavljanju sredstev za upravljanje omrežja Natura 2000, ki se ne morejo črpati
ne iz strukturnih skladov ne iz sklada za razvoj podeželja
• meni, da je treba, ker naj se pomemben del izdatkov za omrežje Natura 2000 vključi v sklad za razvoj
podeželja in/ali strukturne sklade, ustrezno povečati sredstva tega sklada;
• meni, da mora bit razdelitev teh sredstev sorazmerna med vsemi državami članicami (starimi in novimi)
in mora upoštevati velikost ozemelj in stopnjo biotske raznovrstnosti na zadevnih območjih;
• poziva k spremembi predloga uredbe Sveta, ki vsebuje splošne določbe o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, da vključi posebno sklicevanje na
Naturo 2000, da se zagotovi upravičenost dejavnosti v okviru Nature 2000 za financiranje iz strukturnih
skladov;
• poudarja, da izračun letnih stroškov Komisije za omrežje Natura 2000, ki znaša 6,1 milijarde EUR,
verjetno znatno podcenjuje skupne stroške upravljanja omrežja.
Resolucija je na spletni strani:
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20050078+0+DOC+XML+V0//SL&LEVEL=4&NAV=X
NAPOVEDNIK
22. marec 2005 ob 12. uri: Zavod RS za varstvo narave bo v Ponikvi predstavil velikonočnico in njeno rastišče
Boletina. To je eno izmed petih območij Nature 2000, kjer že potekajo dejavnosti projekta LIFE. Tu bodo pripravili
načrta upravljanja, odkupili zemljišča, vzdrževali habitat velikonočnice, nadzorovali v času cvetenja in postavitli
informacijske table. Projekt bodo predstavili dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, dr. Mirjam
Galičič, vodja projekta LIFE, Gregor Kalan, strokovni sodelovec na projektu LIFE in Slavko Špur, Turistično
olepševalno društvo Ponikva.
Kontaktni osebi: mateja.kocjan@zrsvn.si in mateja.nose-marolt@zrsvn.si
1. maj celodnevna ekskurzija iz Avstrije na Goričko, organizira Blaurackenvereines L.E.i.V (Združenje za varstvo
zlatovranke).

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

