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IZKUŠNJE STROKOVNIH SLUŽB KGZS PRI
IZVAJANJU NATURE 2000
“Organizacija in izvajanje Nature 2000 v Sloveniji”,
Ljubljana 30.3.2007

mag. Zdenka Kramar

- STROKOVNE SLUŽBE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE
NISO BILE AKTIVNO VKLJUČENE OB VKLJUČEVANJU OBMOČIJ V MREŽO
NATURE 2000

- PRVO NEPOSREDNO SREČANJE STROKOVNIH SLUŽB Z VSEBINAMI
NATURE 2000 JE BILO USPOSABLJANJE KOMUNIKATORJEV NATURE 2000
(udeležili so se ga kmetijski svetovalci iz vseh (8) Kmetijsko gozdarskih
zavodov)

STROKOVNE SLUŽBE KGZS IN NATURA 2000
- Aktivno izvajanja komunikacij na območju celotne Slovenije v letih 2003, 2004 in
2005 “Priprava in izvajanje komunikacij za območja NATURE 2000 za deležnike v
kmetijstvu”
(sodelovanje z MOP)
-Partnerstvo v projektu LIFE – “Natura 2000 v Sloveniji – Upravljavski modeli in
informacijski sistem” v letih 2005-2007
(vodilni partner v projektu ZRSVN)
- Aktivno sodelovanje terenske kmetijske svetovalne službe pri določanju
varstvenih usmeritev za posamezna območja NATURE 2000 v letu 2006
(sodelovanje z MOP in ZRSVN)

- VKLJUČEVANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V SLOVENSKI KMETIJSKI OKOLJSKI
PROGRAM (SKOP) po letu 2001

STROKOVNE SLUŽBE KGZS IN NATURA 2000 – izkušnje:
- usposabljanje za komunikatorje NATURE 2000 je pomenilo prvo aktivno in
konstruktivno sodelovanje strokovnjakov s področja kmetijstva, gozdarstva in
naravovarstva,
- vsebina NATURE 2000 je za področje kmetijstva nova vsebina in zahteva tudi
posebne pristope na terenu (NEPOSREDNO DELO S TISTIMI, KI NAJ BI UKREPE ZA
OHRANJANJE UGODNEGA STANJA VRST IN HABITATNIH TIPOV TUDI
ZAGOTAVLJALI !!!!)
- strokovne službe KGZS imajo ustrezna tehnološka znanja s področja kmetijstva in
imajo dolgoletne izkušnje z neposrednim delom s kmeti (poznavanje terena !), kar
je osnova za učinkovito delo tudi pri implementaciji varstvenih usmeritev
-kmetijstvo ne razpolaga s primerljivimi vsebinami načrtovanja kot ostala
strokovna področja (npr. gozdarstvo) – edini in nujni instrument so ukrepi Skupne
kmetijske politike (SKP),
- pri oblikovanju varstvenih usmeritev smo strokovnjaki s področja kmetijstva in
naravovarstva prišli tudi do “nerešljivih problemov”

STROKOVNE SLUŽBE KGZS IN NATURA 2000 – izkušnje:
- Slovenski kmetijski okoljski program (SKOP – 2004-2006 oz. KOP 2007-2013) s
specifičnimi ukrepi za območja NATURE 2000, je edini finančni instrument z
namenom neposrednega izvajanja varstvenih usmeritev na območjih NATURE 2000
- VENDAR JE LAHKO SAMO EDEN OD INSTRUMENTOV ZA ZAGOTAVLJANJE
UGODNEGA STANJA VRST IN HABITATNIH TIPOV
- kot je bilo ugotovljeno pri pripravi upravljavskih načrtov je potrebno poiskati tudi
druge načine, vključujoč s finančnimi viri
- PRESTROGO OMEJEVANJE (nad kriteriji sonaravnega kmetovanja) bo pomenilo
prej zaraščanje kmetijskih zemljišč na območjih NATURE 2000 kot intenzifikacijo
kmetijske pridelave

