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1 UVOD
Namen tega postopka je ponazoriti proces sprejemanja rezultatov,
doseženih v okviru projekta ECO-SMART, v regulativne okvire. Regulativni
kontekst je za Italijo in Slovenijo drugačen, zato so v nadaljevanju
poudarjene različne metode sprejemanja.

2

METODOLOGIJA ZA SPREJETJE V ZAKONODAVNEM OKVIRU V ITALIJI

Predlagana metodologija za sprejem rezultatov v regulativnem okviru je
sestavljena iz4 glavnih faz.

Sprejetje v regulativnem okviru

1. Priznanje
rezultatov
projekta

2. Odobritev
prilagoditveni
h ukrepov

3. Odobritev
sheme PES

4. Formalni
prenos

Štiri faze, ki so ločeno opisane v nadaljevanju, so v praksi lahko vsebovane
v enem samem uradnem aktu, v katerem prve trije faze postanejo izhodišča
zadnjega koraka,ki je formalna izvedba.
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2.1 Potrditev rezultatov projekta
Prvi korak postopka vključuje formalno prevzetje rezultatov projekta s strani
vodstvenega organa v okviru projekta, ki ga predstavljata deželi Benečija
in FurlanijaJulijska krajina.
Akt o sprejemu rezultatov projekta mora podrobno vsebovati
prilagoditvene ukrepe, ki so predvideni s posebnim ozirom na kategorije,
vrsto ukrepa, konkretne ukrepe in cilje, ki jih je treba doseči, ter shemo
PES.
2.2 Odobritev omilitvenih ukrepov
Akt o sprejemu rezultatov projekta mora podrobno vsebovati prilagoditvene
ukrepe, ki so predvideni s posebnim ozirom na kategorije, vrsto ukrepa,
konkretne ukrepe in cilje,ki jih je treba doseči.
2.3 Odobritev sheme PES
Naslednji korak je povezan z odobritvijo sheme PES, ki vsebuje natančne
navedbe, kakodoseči pričakovane rezultate.
Posebno pozornost je treba nameniti ocenjevanju glavnih deležnikov, ki
bodo postali ustvarjalci JZZ. V tej fazi je zlasti pomembno preveriti obstoj
strateških in dogovorjenih načrtovalnih tabel, mešanih javno-zasebnih,
prostovoljnih ali zakonsko zahtevanih. Okvirna direktiva o vodah
2000/60/ES, na primer, kot temeljno točko določa aktivno sodelovanje
strani, vključenih v izvajanje načrtov upravljanja povodij, ki lahko
postanejo subjekti, ki se zavežejo za izvajanje PES. Natančneje se nanaša
na pogodbe o laguni, pogodbe o mokrih območjih ali pogodbe ob obali, ki so
lahko privilegirani subjekti za izvajanje te vloge.
2.4 Formalni prenos
Končno, ko so vsi ti koraki zaključeni in so za vsakega opisani bistveni
vidiki, se lahko uradno sprejme akt, ki bo vseboval tudi navedbe osebe, ki
je odgovorna za njegovo izvedbo, znotraj organa upravljanja. Ta subjekt bo
tisti, ki bo prevzel vrstni red prenosain angažiranja subjektov / deležnikov /
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tabel, ki so opredeljeni kot izvajalci PES in bo naknadno izpolnil vse
formalne korake (kot je izvedba VINCA - presoje vplivov na okolje), ki jih
določa zakonodaja. Pristojni subjekti za sprejemanje ukrepov glede
italijanskega ozemlja so višji teritorialni organi, Dežela Benečija in Furlanija
Julijska krajina, medtem ko je uporaba prilagoditvenih ukrepov in izvajanje
PES prenesena na upravljavca lokacije.
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3 METODOLOGIJA ZA SPREJETJE V REGULATIVNI OKVIR V SLOVENIJI
Območja Natura 2000 v Sloveniji se upravljajo na podlagi programa
upravljanja. Regulativni okvir za upravljanje teh območij, torej tudi
izvajanje prilagoditvenih ukrepov, opredeljuje Operativni program - Program
upravljanja Natura 2000 za obdobje 2015-2020, ki ga je Vlada RS sprejela
aprila 2015. , medtem ko sta bili dve prilogi revidirani maja 2015 in nato
marca 2016. Vlada je januarja 2021 podaljšala uporabo Operativnega
programa - Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) do
sprejetja novega programa upravljanja v letu 2022.
Območje Natura 2000 Naravni rezervat Škocjanski zatok - Val Stagnon se
upravlja zlasti na podlagi načrta upravljanja tega območja. Uredbo o načrtu
upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok - Val Stagnon izda Vlada
Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, 96). /04 - uradno prečiščeno besedilo,
61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14) in v zvezi s prvim odstavkom 15.
člena Odloka o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS).
Slovenije, št. 75/13 in 46/14 - ZON-C).
Vlada je na podlagi sklepa Vlade RS, sprejetega decembra 2015, izdala
Uredbo o načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok - Val
Stagnon za obdobje 2015-2024. Za Naravni rezervat Val Stagnon je bil
potrjen nov planski akt, na podlagi katerega bo deloval do konca leta 2024.
Ta načrt upravljanja vključuje tudi opis ukrepov, potrebnih za vzdrževanje in
obnovo habitatov ter prilagajanje podnebnim spremembam. . Načrti
prilagajanja, ki jih je razvil projekt ECO-SMART, bodo zato vključeni v
naslednji načrt upravljanja, da se omogoči njegovo popolno izvajanje.

3.1 Fianciranje PES
Dodaten vir financiranja bi lahko bil predlog PES za Val Stagnon, razvit v
okviru projekta ECO-SMART, ki bi verjetno omogočil nadaljnji razvoj
naravnega rezervata v smislu povečevanja in varovanja pestrosti habitatov,
dopolnilnih izobraževalnih vsebin do sedanje in nadzor vodostaja, ki je
eden ključnih prilagoditvenih dejavnikov za obalna mokrišča.
V zvezi s tem Načrt upravljanja rezervata (2015) podrobno opredeljuje dve
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aktivnosti v okviru Cilja 10 (Zagotavljanje učinkovitega in preglednega
poslovanja, organizacije dela, financiranja, komuniciranja in sodelovanja v
podporo ohranitvenim in drugim ciljem upravljanja):
• aktiviranje lastnih prihodkov upravljavca naravnega rezervata v
skladu z uredboo rezervatu;
• Učinkovito zbiranje sredstev in instrumentov iz lokalnih, nacionalnih
in mednarodnih skladov, institucij ali organizacij ter programov
mednarodne pomoči.
V Uredbi o Naravnem rezervatu Val Stagnon (Uradni list RS št. 75/13) so opredeljeni
virifinanciranja upravljanja naravnega rezervata, med drugim:
•
•
•
•

državna sredstva;
lastna sredstva upravljavca naravnega rezervata;
donacije in donacije;
sredstva iz presežka Kmetijsko gozdarskega sklada Republike
Slovenije ter izlokalnih, državnih ali mednarodnih skladov;
• sredstva institucij ali organizacij in programov mednarodne
pomoči, ki vključujejo tudi sredstva, načrtovana v rubriki »Drugi
viri«;
• drugi viri.
Med temi možnostmi bo prostor našel tudi PES, ki ga je predlagal projekt ECOSMART.
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