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KAJ NI RES O NATURI 2000?
Vse svoje dejavnosti znotraj območja bomo morali ustaviti zaradi ohranjanja
narave.
Ohranitev vrst in habitatov ni nezdružljiva z dejavnostmi človeka, to velja tudi za ustrezno
upravljan lov. Mnogi habitati so celo odvisni od dejavnosti človeka, na primer kmetijstva.
Tako bo marsikje treba poskrbeti zgolj za ohranjanje obstoječega stanja – nadaljevanje
uveljavljenih dejavnosti, na primer s pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po
cvetenju in gnezdenju, s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, z ohranjanjem vodotokov
z obrečno vegetacijo in z ohranjanjem mokrišč.
Ponekod, zlasti na večjih območjih, je pomembna tudi priprava načrta upravljanja oz.
varstva, v katerem so opredeljene najpomembnejše cone in ukrepi.
Območje Natura 2000 je nedotakljivo glede novih posegov in razvojnih dejavnosti.
Vnaprejšnje prepovedi novih dejavnosti ali posegov znotraj območij Natura 2000 ni.
Vsakršno omejevanje ali zaustavitev določenih dejavnosti, ki lahko pomembneje ogrožajo
vrste ali habitate, je treba obravnavati od primera do primera.
Takšni razvojni predlogi bodo obravnavani v okviru celovite presoje vplivov na okolje,
instrumenta, ki ga uvaja predlog novega zakona o varstvu okolja. Za posege pa bo
predpisan seznam tistih, za katere postopek obvezne ocene vplivov na okolje ne bo
potreben.
Celo kadar ocene kažejo, da bo območju povzročena precejšnja škoda, direktiva o
habitatih ne izključuje možnosti posega. Države lahko odobrijo poseg, kadar je zanj
izkazan prevladujoč javni interes, in so preverjene vse druge možnosti za umestitev

posega v prostor ter je ugotovljeno, da ga ni možno usmeriti tja, kjer ne bo povzročil
negativnih vplivov. Vendar so v teh primerih države dolžne izvajati nadomestne ukrepe z
ustvarjanjem ali izboljševanjem habitatov drugod, da bi tako ohranili celovitost omrežja.
Vsa območja Natura 2000 bodo postala naravni rezervati.
Izločitev zemljišča iz rabe je prej izjema kot pravilo, saj so območja, predlagana za
omrežje Natura 2000, ohranjena prav zaradi dosedanje ustrezne dejavnosti človeka.
Naravni rezervati in druga zavarovana območja so eden od možnih mehanizmov za
upravljanje območij Natura 2000. Vendar se strogo varstvo v okviru naravnih rezervatov
v praksi zelo redko uporablja.
Najpogostejši način upravljanja je pogodbeno varstvo ali skrbništvo, npr. podpis
sporazuma o upravljanju z lastnikom zemljišča ali nevladno organizacijo. Sem sodijo tudi
pogodbe v okviru kmetijsko-okoljskega programa.
Prebivalci območij Natura 2000 bodo morali nositi stroške varstva.
Države članice in Evropska komisija zagotavljajo, da stroške Nature 2000 nosijo vsi. Ko
države predložijo nacionalne sezname območij, morajo priložiti oceno stroškov
upravljanja tistih območij, na katerih so prednostne vrste ali habitatni tipi. Izvajanje
evropskega pravnega reda je dolžnost države in tako tudi vključena v programe strokovnih
javnih služb. Evropska komisija pa omrežje Natura 2000 podpira skozi obstoječe vire, kot
so kmetijsko okoljski programi, strukturni skladi, finančni program LIFE III – Narava.
Republika Slovenija je kmetijsko okoljski program že razvila, do leta 2006 je vključena
tudi v finančni program LIFE III - Narava.
Slovenija se na območjih Natura 2000 odpoveduje svoji suverenosti.
Izvajanje direktiv je v popolni suverenosti države, edino v primerih, ko gre za prevlado
drugega javnega interesa nad javnim interesom NATURA 2000, upravičenost preverja
tudi Evropska komisija. Sicer pa Bruselj le spremlja, ali se izvaja državna zakonodaja v
duhu direktiv.
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