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POVZETEK
V okviru projekta ECO-SMART, ki ga financira Program sodelovanja Interreg V-A ItalijaSlovenija 2014-2020, je bilo izvedenih pet bistvenih dejavnosti: 1) izvedli smo študijo,
ki je identificirala in ocenila ranljivost ekosistemskih storitev, 2) identificirali in izbrali
smo plačilne sisteme najprimernejše ekosistemske storitve s simulacijo, 3) pripravili
smo načrte prilagoditvenih ukrepov, ki so postali trajnostni preko PES; 4) pripravili smo
operativne načrte glavnih ukrepov, katerih študija izvedljivosti je pokazala ekonomskooperativno prednost njihovega izvajanja in na koncu 5) smo sklenili sporazum o
sodelovanju pri vzpostavitvi PES z deležniki študijskih območij.
Da pa bi orodja, opredeljena v projektu, zmanjšala vplive podnebnih sprememb, in
spodbujala odpornost ekosistemov območij Natura 2000 in skrbnikom omogočila
natančnejše in učinkovitejše načrtovanje upravljanja, je potrebno, da rezultati
dejavnosti sprejmejo pristojni subjekti za izvedbo in se opredelijo odgovorni subjekti,
ki bodo morali začeti vse postopke, ki so potrebni za izvedbo predlaganih ukrepov do
učinkovitega delovanja PES.
Dokument opisuje format splošnega postopka za sprejemanje rezultatov projekta v
italijanski in slovenski regulativni okvir.
ABSTRACT
Within the ECO-SMART project, funded by the Interreg V-A Italy-Slovenia Cooperation
Programme 2014-2020, a study was achieved, carrying out five key activities: 1)
identification and assessment of the vulnerability of ecosystem services, 2)
identification and selection of the most appropriate ecosystem service payment
systems through simulation, 3) preparation of the plans of adaptation measures made
sustainable throughPESs; 4) preparation of the operational plans of the main measures
whose feasibility study demonstrated the economic-operational benefit of their
implementation; 5)finalization of a collaboration agreement on the establishment of
PESs with the stakeholders of the study sites.
The tools identified by the project can reduce impacts due to climate change by
fostering the resilience of the ecosystems of the Natura 2000 Network sites and by
allowing administrators a more accurate and effective management planning.
In order to succeed, the results of the activities must be adopted by the competent
actors for the transposition. Subsequently, it is necessary to identify the actors
responsible to start all the necessary procedures for the implementation of the
proposed actions until the actual operationalisation of the PES.
This document outlines a format to define the general procedure for the adoption of
project results inthe Italian and Slovenian legal framework.
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1. UVOD
Splošni cilj projekta je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost
plačilnih sistemov za Ekosistemske storitve (PES) za financiranje dejanj za zaščito
biorazličnosti na območjih NATURA 2000 s pilotno uvedbo.
Identifikacija sheme PES, identifikacija subjektov, ki so vključeni v shemo PES, in
ekonomsko vrednotenje so rezultat dolgega postopka, ki si ga delijo partnerji.
Partnerji za vsako pilotno območje so:










identificirali prisotne ekosistemske storitve;
identificirali prisotne nevarnosti;
identificirali ekosistemske storitve, ki so najbolj ogrožene;
opredelili možne sheme PES, ki jih je treba vzpostaviti na območjih;
opredelili shemo PES, ki jo je treba razviti in preizkusiti;
ocenili shemo PES s študijo o ekonomski izvedljivosti;
identificirali prilagoditvene ukrepe, ki jih je treba uporabiti na območju za
zmanjšanje podnebnih vplivov na ekosistemske storitve s povečanjem odpornosti
habitatov/ekosistema;
preverili ekonomsko izvedljivost posameznega ukrepa z identifikacijo
operativnih načrtov za vsak izbrani ukrep.

Izvedba projekta je kot zaključno dejanje vključevala podpis sporazuma med deležniki
območij in projektnimi partnerji, da se ob koncu projekta naknadno razvije shema PES.
Vse aktivnosti so bile izvedene in zaključene s pripravo končnih rezultatov
(deliverable), ki potrjujejo rezultate izvedenih študij.
Projekt predvideva določitev postopka za potrditev/sprejem rezultatov študij s strani
pristojnih organov, da se izvedejo potrebni ukrepi za razvoj ukrepov in PES na območjih.

2. ITALIJANSKA IN SLOVENSKA PILOTNA OBMOČJA
Študija je bila izvedena na 6 območjih, ki vsa spadajo v OMREŽJE NATURA 2000:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Naravni rezervat Škocjanski zatok (Slovenija)
Cavana pri Tržiču (Furlanija Julijska krajina)
Zgornja beneška laguna (Dežela Veneto)
Caorle in Izliv reke Tilment (Dežela Veneto)
Izliv reke Tilment (Dežela Veneto)
Valle Vecchia – Zumelle - Valli di Bibione (Dežela Veneto)
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Glede omrežja Natura 2000 slovenska zakonodaja pooblašča slovensko vlado za
pristojnost na vsa slovenska območja.
Italijanska zakonodaja prenese na Deželni zavod vso pristojnost v zvezi z omrežjem
Natura 2000 za tista območja, ki pripadajo deželnemu ozemlju.
Vsaka dežela samostojno sprejema zakone o upravljanju območij Natura 2000.
Na italijanskem prizorišču je mogoče identificirati pristojne organe glede na področje
in subjekte, ki so pooblaščeni za upravljanje območja in imajo pooblastila za
sprejemanje/odobritev rezultatov in ukrepov.
Raznolikost regulativnih pristopov torej ne omogoča oblikovanja enotnega postopka za
sprejemanje rezultatov projekta tako za italijansko kot za slovensko stran.

3. SPREJEMANJE REZULTATOV
Za izvajanje PES je potrebno, da se pristojni organi seznanijo z rezultati študij in
začnejo z vsemi potrebnimi upravnimi, poslovodnimi in finančnimi ukrepi.
Zlasti po potrditvi rezultatov je treba aktivirati vse postopke za financiranje in
izvajanje prilagoditvenih ukrepov ter zagnati nakupno/prodajni trg za ekosistemsko
storitev (PES).
Izvedba ukrepov zahteva predhodno oceno vplivov in začetek postopka oddaje
načrtovanja in izvedbe del.
Zagon PES pa zahteva sklenitev pogodb/dogovorov med zavodi, ki so pristojni za
področje, in zavodi/organi, ki zagotavljajo/opravljajo storitev, in organom, ki je
pooblaščen za pobiranje plačila za opravljeno ekosistemsko storitev.
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4. POSTOPEK
Slovenski partnerji in partnerji dežele Veneto in Furlanije Julijske krajine izvedejo
raziskavo o subjektih, ki so pripravljeni sprejeti rezultate za vsako preučeno pilotno
območje in opredelijo potrebne zakonodajne instrumente, ki so potrebni za sprejetje
rezultatov.
Raziskava se lahko izvede z intervjujem, dokumentarnim preverjanjem, neposredno
izkušnjo.
Podatki so zbrani v dokumentu 16_2 »Splošni postopek za sprejem rezultatov projekta
v regulativni okvir«.
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