
Natura 2000
PPrriillooΩΩnnoosstt  zzaa  nnaarraavvoo  iinn  ggoossppooddaarrssttvvoo
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UUsskkllaaddiittii  iinntteerreessee  vvaarrssttvvaa  nnaarraavvee  zz  ggoossppooddaarrsskkiimmii  iinntteerreessii  --  iizzzziivv  iinn  mmooΩΩnnoosstt  nnoovveeggaa  eevvrrooppsskkeeggaa
vvaarrssttvvaa  nnaarraavvee  --  NNaattuurree  22000000..    

Izkoristimo priložnost

Z
Naturo 2000 je Evropska unija na-

redila daleœ najveœji naravovarst-

veni korak v evropski zgodovini.

Prizadevanja za ohranitev narave so v Ev-

ropi tako prviœ koordinirana in potekajo

na vsem njenem ozemlju. Cilj je dolgoro-

œno ohraniti evropsko biotsko razno-

vrstnost. Osnova Nature 2000 sta dve

direktivi Evropske unije: direktiva o 

ohranjanju æivalstva, rastlinstva in habitatov

(habitatna direktiva – FFH), v kateri je

zdaj naøtetih 253 tipov æivljenjskih okolij,

200 vrst æivali in 434 vrst rastlin, ki veljajo

za ogroæene, in direktiva o ohranjanju

prostoæiveœih vrst ptic (ptiœja direktiva),

kjer je naøtetih 182 vrst ptic. Dræave œlanice

so dolæne raziskati, prijaviti in varovati

tista obmoœja, v katerih se reprezentativno

pojavljajo v obeh direktivah naøtete vrste

in habitati. Z vstopom v EU se je tudi 

Avstrija zavezala uresniœiti obe direktivi

in oblikovati mreæo zavarovanih obmoœij.

Za obmoœje Natura 2000 so razglasili

okoli 16% povrøine Avstrije.

Narava in gospodarstvo 
Novo evropsko varstvo narave se zavzema

za uravnoteæeno izravnavo interesov med

naravo in gospodarskim razvojem: naravni

viri, ki jih je treba ohraniti – œeprav jih ni

moœ finanœno ovrednotiti – so dolgoroœni

in pomemben gospodarski kapital. 

Natura 2000 ni zavarovano obmoœje, v

katerem je prepovedana domala vsaka de-

javnost œloveka. Za ohranitev biotske raz-

nolikosti v razglaøenih varstvenih

obmoœjih je treba vzdræevati doloœene

œloveøke aktivnosti ali jih celo pospeøeva-

ti. Seveda pa morajo biti te aktivnosti

zdruæljive s cilji varstva. Za dejavni 

V objemu meje med Avstrijo in Slovenijo je
ostalo ohranjeno evropsko 

ekolo‚ko posebno pomembno
obmoçje: zaçetek 1000 
kilometrov dolgega in enkrat-

nega koridorja poplavnih reçnih
lok Mure, Drave in Donave. Obmoçje

Nature 2000 „Štajerska mejna Mura s 

potokoma Gamlitzbach in Gnasbach” v
spodnjem delu doline Mure na avstrijskem
‚tajerskem zaznamujejo dragocena reçna
okolja s ‚tevilnimi vrstami bogatim Ωivalskim
in rastlinskim svetom.
• Osem tipov Ωivljenjskih okolij iz aneksa 1

habitatne direktive (FFH):
– jel‚evo-jesenovi poplavni gozdovi
– trdolesni poplavni gozdovi s hrastom 

dobom, brestom in jesenom
– dobovi ali hrastovo-belogabrovi gozdovi
– oligo- ali mezotrofne stojeçe vode z 

obreΩno vegetacijo
– naravna evtrofna jezera z obreΩno 

vegetacijo
– niΩinski gojeni travniki
– travniki s prevladujoço (modro) stoΩko na

„STANJE ZAVIDLJIVE OHRANJENOSTI OBMOŒJA JE

REZULTAT GOSPODARJENJA DOMAŒIH LJUDI V

SOZVOŒJU Z NARAVO“.
(Franz AUER, 

okoljski svetovalec Deæelnega inøtituta za izobraæevanje Øtajerske)

CČ̌eezzmmeejjnnii  ppooppoottnniikk::  vidre uporabljajo reçni koridor za selitev

„Štajerska mejna Mura“

Z
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instrument izravnave interesov veljajo v

posameznih obmoœjih doloœeni naœrti

upravljanja: gospodarske aktivnosti je treba

uskladiti in prilagoditi ekoloøkemu namenu

obmoœja. Pri doseganju ciljev je treba

zahteve varstva narave vkljuœiti v vse 

projektne in programske naœrte in v 

veœjem obsegu zagotoviti za to predvidena

sredstva.

Dolgoroœni uspeh Nature 2000 je odvi-

sen od sprejemljivosti in podpore na

varstvenih obmoœjih æiveœih in delujoœih

ljudi. Samo tako bo Natura 2000 temeljni

gradnik za delovanje œloveka v sozvoœju z

naravo.

NNaattuurraa  22000000::
direktive Evropske unije 
za ohranitev evropske
naravne dedi‚çine.

karbonatnih, ‚otnih ali glineno muljastih tleh
– reke z muljastimi obreΩji 

Številne zavarovane Ωivalske vrste tu najdejo
pomembno pribeΩali‚çe - v obdobju gnez-
denja in za prehranjevanje - ali pa obmoçje
uporabljajo kot selitveni koridor:
• 13 vrst ptic iz aneksa 1 direktive za varstvo

ptic, npr. çapljice (Ixobrychus minutus), 
çrne ‚torklje (Ciconia nigra), bele ‚torklje
(Ciconia ciconia), vodomca (Alcedo atthis),
srednjega detla (Dendrocopus medius) in
rjavega srakoperja (Lanius collurio).

• 26 Ωivalskih vrst v skladu z aneksom 
2 direktive FFH 
– 6 vrst sesalcev, npr. veliki podkovnjak

(Rhinolophus ferrum-equinum),  vidra
(Lutra lutra)

– 3 vrste dvoΩivk, npr. veliki pupek (Triturus
carnifex), hribski urh (Bombina variegata)

– 14 vrst rib, npr. ukrajinski potoçni pi‚kur

(Eudontomyzon mariae), platnica (Rutilus
pigus virgo), çinklja (Misgurnus fossilis)

– 3 nevretençarji, npr. kra‚ki ‚krΩek (Unio
crassus), rogaç (Lucanus cervus)

„EKOLOGIJA IN EKONOMIJA SI ÆE DOLGO NISTA V

NASPROTJU, PRIPRAVLJENI SMO NA PRAVIŒNO

SODELOVANJE Z OKOLJSKIMI ORGANIZACIJAMI.“
(Peter MÜHLBACHER, 
predsednik Gospodarske zbornice dežele Øtajerske)

PPoovveezzuujjooççee::  Natura 2000 na mejni Muri
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M
ura izvira v Visokih Turah v

Avstriji in se po 444,4 km izli-

va pri Legradu na Hrvaøkem v

Dravo. Prvi dve tretjini reœnega toka sta

razkosani s pregradami kar 28 hidroelek-

trarn. Od Øentilja naprej oblikuje reœni tok

34 km dolgo dræavno mejo med Slovenijo

in Avstrijo. Tu se priœne evropsko po-

membni koridor reœnih lok brez pregrad v

dolæini 1000 km, ki vzdolæ Drave in Do-

nave seæe celo v Romunijo. Povrøinsko

najveœji del obmoœja Natura 2000 „Øtajer-

ska mejna Mura s potokoma Gamlitzbach

in Gnasbach“ leæi v Okroæju Radgona/

Radkersburg, oba potoka, Gnasbach in

Gamlitzbach, pa teœeta œez Okroæja 

NNaa  ppoovvrr‚‚iinnii  22..112222  hhaa  ssee  nnaa  jjuuggoovvzzhhoodduu  SŠ̌ttaajjeerrsskkee  rraazztteezzaa  ddrruuggoo  nnaajjvveeççjjee  oobbmmooççjjee  ppooppllaavvnniihh
ggoozzddoovv  vv  AAvvssttrriijjii::  „„SŠ̌ttaajjeerrsskkaa  mmeejjnnaa  MMuurraa““..  

Naravni dragulj ob meji

Priložnost za naravo
Razglasitev za obmoçje Natura 2000 je na-
menjena dolgoroçni ohranitvi in izbolj‚anju

znaçilnih Ωivljenjskih okolij, vrst in ekolo‚kih
funkcij obmoçja „Štajerske mejne Mure“. 

Če Ωelimo ohraniti poplavni gozd, moramo
zagotoviti delovanje dinamike reçnega toka.
Pri tem se evropske naravovarstvene Ωelje in
regionalne zahteve lahko vzorno zdruΩijo. Pi-
lotski ukrepi za izbolj‚anje funkcij poplavnih
gozdov so bili uresniçeni Ωe v projektu „Življe-
njska okolja spodnje Mure“ (npr. povezava
potoka z reko med Cmurekom/Mureck in
Radgono/Bad Radkersburg). Drugi ukrepi na

MMrrttvviiccee:: naravna vez s poplavnimi gozdovi

„UPRAVLJALSKI NAŒRT JE VELIKA PRILOÆNOST,
DA SE S POSESTNIKI OBLIKUJEJO USKLAJENE

IZBOLJŠAVE LOKE MEJNE MURE V SOZVOŒJU Z

NARAVO.“
(Andrea KRAPF-NOGRASEK, predstavnica‚

Øtajerske deæelne oblasti za varstvo narave)
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Radgona/Radkersburg, Lipnica/Leibnitz in

Feldbach.

Varstveni status
Ekoloøki pomen ponazarjajo øtevilne kate-

gorije varstva: 1981 so bile loke Mure

razglaøene za zavarovano krajinsko obmo-

œje. Svet Evrope jih je razglasil tudi za

biogenetski rezervat. V skladu s ptiœjo in

habitatno direktivo je leta 2001 sledila no-

minacija obmoœja Natura 2000 za evrop-

sko zavarovano obmoœje. Obmoœje sodi

tudi k najpomembnejøim evropsko po-

membnim obmoœjem za ptice (IBA) –

enako kot prilegajoœe obmoœje lok na

slovenski strani. V Sloveniji je naœrtovan

„Regijski park Mura“, in pri vstopu v EU

je priœakovati nominacijo za obmoœje 

Natura 2000. Hkrati se naœrtuje œezmejni

„Biosferni rezervat Mura-Drava-Donava“

med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaøko, Madæ-

arsko in Srbijo, ki bo povezoval kar cel

koridor reœnih lok.   

Ekološka vloga  
Poplavne loke mejne Mure so pomembne

za podtalne vode celotne regije, tudi œez

mejo. Dolina spodnje Mure na avstrijskem

Øtajerskem sodi med redka obmoœja, v ka-

terih je voda øe vredna varstva in je kako-

vostno neoporeœna: zaznamuje jo

koliœinsko zadostna zaloga vode, ki prese-

ga potrebe regije. Tu je tudi najveœji

sklenjeni bazen podtalnih voda v dolini

Mure, ki bolj ali manj pokriva potrebe po

pitni vodi juæne in jugovzhodne avstrijske

Øtajerske. Razen tega, da dolgoroœno za-

gotavljajo obstoj podtalnice za preskrbo s

pitno vodo pa tudi kmetijske, œistilne in

reki bodo uresniçeni v projektu „Ukrepi na
spodnji Muri“ v tesnem sodelovanju in so-
glasju s Slovenijo. K ukrepom sodijo raz‚iri-
tev reçnega korita za stabilizacijo reçnega
dna, izbolj‚ave reçnih struktur in oblikovanje
omreΩja razliçnih reçnih vodnih teles. 

Za zagotovitev in pospe‚evanje lokalnim raz-
meram prilagojenih naçinov rabe bo v sode-
lovanje s posestniki, uporabniki in
predstavniki interesnih skupin oblikovan na-
çrt upravljanja. Pri tem je prednostno:
• ohraniti in pospe‚evati kombinacije dreves-

nih vrst in razvoj poplavnih gozdov v sozvo-
çju z naravo,

• ohraniti tradicionalne oblike ekstenzivne 
rabe (travniki) in ekolo‚ko sprejemljivo 
ravnanje na kmetijskih povr‚inah,

• pospe‚iti naravne reçne pojave in ekolo‚ko
ravnanje pri vna‚anju rib,

• upo‚tevati varstvene cilje Nature 2000 pri
raz‚iritvi ali novem naçrtovanju gramoznic. 

Ciljno osve‚çanje in informiranje 
prebivalcev in gostov v regiji z evropskim 
pomenom tega enkratnega obmoçja 
Murine loke. 

RReeddkkoosstt  (Rutilus pigus virgo):: neokrnjena reka je temelj življenja

„ZA OHRANITEV ŒEZMEJNE ÆILE UTRIPALNICE –
MURE JE S STRANI SLOVENSKEGA NARAVOVARSTVA

ZAÆELENO TESNO SODELOVANJE Z AVSTRIJO.“
(Simona KALIGARIŒ, predstavnica Agencije RS za varstvo narave)
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obnovitvene funkcije, Murine loke po-

membno prispevajo k naravni zaøœiti pred

poplavami. Poplavni gozdovi uœinkujejo

kot vodni zbiralnik, ki vodo hitro zadræi in

jo potem poœasi odda. Uravnavajo in pozi-

tivno vplivajo na lokalno in regionalno

klimo, ko pozimi blaæijo nizke temperatu-

re, poleti pa vroœino in suøo.

Za ohranitev ekoloøkih funkcij reke in

poplavnih lok bo sodelovanje s Slovenijo

vedno pomembnejøe: aktivnosti „Stalne

slovensko-avstrijske komisije za Muro“ so

glede na „Vodnogospodarski naœrt mejne

Mure“ æe œezmejno usklajene.

Nevarnosti
Zaradi uravnav reke in prekinjene prodo-

nostnosti po postavitvi hidroelektrarn v

zgornjem in srednjem toku Mure je prvot-

ni znaœaj Mure skoraj v celoti izgubljen.

Nekoœ moœno razvejen reœni sistem (fur-

kacijska cona) je ukleøœen v matico in

odrezan od stranskih rokavov. Od konca

19. stoletja je bilo izgubljenih kar 80%

vodnih povrøin tega sistema na mejni Mu-

ri. Napredujoœe poglabljanje reœnega dna

– od leta 1970 je erozija reœnega dna nap-

redovala za 1,2 metra – spreminja reœno

dinamiko. Rezultat je upadanje gladin

podtalne vode in presuøitev poplavnih

gozdov z izgubo mokriøœ. Periodiœne po-

plave so na mejni Muri postale redke. Iz-

gubljena so bila znaœilna æivljenjska

okolja, kot so prodiøœa ali strme erozijske

peøœene stene, in z njimi naravno pomla-

jevanje poplavnih gozdov. Nasadi in po-

stopno zasajanje s smreko in hibridnimi

topoli vplivajo na moœno spreminjanje

ekosistema poplavnih gozdov.

Ugodne naravne razmere za proizvodnjo

v regiji so v zadnjih desetletjih vplivale na

razøiritev kmetijskih povrøin. Veliko

njivskih povrøin se danes stika z obœutlji-

vimi habitati in predeli poplavnih gozdov

obmoœja Natura 2000. Zaøœitna rastlinska

sredstva in vnos mineralnih gnojil inten-

zivne kmetijske proizvodnje, predvsem

zaradi pretiranega gojenja koruze, obre-

menjujejo dele okolice reke in vode v loki

Mure. To velja tudi za umetne poglobitve

in zajezitve zaradi ribiøke rabe. Nadaljnja

groænja so nove gramoznice in/oz. razøiri-

tev æe obstojeœih.  

„ENKRATNI POPLAVNI GOZD TRPI ZARADI

PRENIZKIH GLADIN PODTALNICE! NUJNO JE

TREBA UKREPATI.“
(Andreas BUCHBERGER, okroæni gozdar, Okroæno glavarstvo 

Radgona/Radkersburg)

„OBNOVA EKOLOØKIH FUNKCIJ MEJNE MURE JE

NAJBOLJØI POROK ZA TRAJNO ZAGOTOVITEV

PODTALNICE IN NJENIH DRAGOCENIH KAKOVOSTNIH

IN KOLIŒINSKIH PITNIH ZALOG V REGIJI.“
(Alexander MAJCAN, vodja poslov 

Wasserverband Wasserversorgung Okroæja Radgona/Radkersburg)

NNeevvaarrnnoosstt::  reguliran reçni tok 
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F
inanœni napori za pripravo in oskr-

bo s pitno vodo, namakanje in pro-

tipoplavni objekti so lahko bistveno

manjøi zaradi narave obmoœja.

Zaradi enkratne naravne/kulturne krajine

se je v zadnjih desetletjih v regiji z zdravi-

liøkim in kolesarskim turizmom oblikoval

pomemben ekonomski temelj. Medtem ko

je bilo øe leta 1970 v Radgoni/Bad Rad-

kersburg z okolico 8.400 noœitev, jih je bi-

lo leta 1999 æe 260.000 in leta 2000 celo

400.000. Zaradi deleæa delovnih migrantov

in majhnega øtevila delovnih mest velja re-

gija „Øtajerska mejna Mura“ øe vedno za

gospodarsko razvojno øibko. K temu je

prispevalo dejstvo æivljenja na obrobju ob

dræavni meji – hkrati je bila ohranjena en-

kratna naravna/kulturna krajina. Analiza

stroøkov in koristi iz drugih obmoœij Av-

strije je pokazala, da je od Nature 2000

prav v obmejnih regijah priœakovati pozi-

tivne spodbude za dolgoroœen ekonomski

in do narave prijazen razvoj. V najslabøem

primeru pa ga Natura 2000 podpira. 

ZŽ̌iivvlljjeennjjee  zz  rreekkoo::  
raba Ωive Mure v sozvoçju 
z naravo

OOhhrraanniitteevv  ffuunnkkcciijj  eekkoolloo‚‚kkee  ssaammoooobbnnoovvee,,  ççlloovvee‚‚kkee  ppoottrreebbee  iinn  ggoossppooddaarrsskkii  iinntteerreessii  ssoo  nnaa  
„„SŠ̌ttaajjeerrsskkii  mmeejjnnii  MMuurrii““  eennoo  iinn  iissttoo..  

Priložnosti za gospodarstvo 

„PONUDBA ZDRAVILIØŒ IN LEPA KRAJINA STA NAJ-
POMEMBNEJØI VZROK ZA ODDIH V REGIJI.“
(CIMA Stadtmarketing, anketa gostov 2002)

11997700––11999999:: pozitivni razvoj ‚tevila noçitev v obmoçju mejne Mure
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Sinergija 
Prihodnost regije je v tako imenovanem

mehkem turizmu. Obmoœje Natura 2000

je priloænost za øe moœnejøi poloæaj na

rastoœem trgu kakovostnega in do narave

prijaznega turizma. 

Træenje regije æe sedaj s termami Bad

Radkersburg, mreæo kolesarskih poti, 

ponudbo za oddih (npr. plavajoœi mlin pri

Cmureku, spusti s kanuji) in kulinariœnimi

posebnostmi uspeøno stavi na oddih in

zdraviliøki turizem, povezan s krajino. V

mejni regiji Mure se naravno obmoœje 

evropskega pomena œudovito prilega 

namenom tujskega turizma. Tudi rastoœi

sploøni trend kratkih oddihov in  vedno

veœji pomen zdraviliøkega turizma in 

rehabilitacije dopuøœata pozitivno razvojno

prognozo. Neposredno lahko doæivljajska

in izobraæevalna ponudba z obmoœjem

Natura 2000 (informacijsko srediøœe, uœne

poti, razstave ipd.) prispeva k razpoznav-

nosti in dolgoroœni pritegnitvi gostov na

regijo in s tem k veœji dodani vrednosti.

Ker je regija nacionalno pomembna za

belo øtorkljo, so na voljo smiselne sinergi-

je med varstvom vrste in turizmom, npr.

blagovna znamka „Regija øtorkelj“,

praznik øtorkelj. 

Oblikovanje œezmejnega in mednarodno

priznanega „Biosfernega rezervata Mura-

Drava-Donava“ lahko skupne interese za

ohranitev enkratne reœne krajine zdruæi in

krepko utrdi takøen razvoj v sozvoœju z

naravo, kot je mehki turizem (œezmejna

kolesarska pot Mura-Drava, termalna pot,

œezmejne kulturne aktivnosti ipd.). 

Sinergije so tudi pri neposrednem træenju

podeæelskih produktov in regionalno

træno znamko: poreklo izdelka iz ekoloøko

„PRI TURIZMU IN NEPOSREDNEM TRÆENJU LAHKO

PRIŒAKUJEMO POZITIVNE UŒINKE OBMOŒJA

NATURA 2000.“
(Josef SOMMER, vodja poslov term Radgona/Bad Radkersburg)

Po Evropi je bilo razgla‚enih okoli 15.000
obmoçij Natura 2000. Da bi uresniçila zadane
naravovarstvene naloge, Evropska unija daje
zavidljiva finançna sredstva. Poseben 
instrument za projekte v obmoçjih Natura
2000 je Program LIFE: Avstrija je v zadnjih
petih letih tako dobila 60 mil. N. Razen tega
zagotavljajo Strukturni fondi (za razvoj
podeΩelja), pospe‚evanje kmetijstva (npr.
„naravovarstveni naçrti“ pri ÖPUL) in 
pospe‚evanje obmoçij ob meji (program

Interreg) nadaljnje moΩnosti financiranja.
Na Muri je bil v letih 1995-1999 skupaj s 
slovenskimi partnerji uresniçen projekt 
Interreg IIa „Življenjsko okolje spodnje 
Mure“. Z okoli 2,6 milijona N so bile za 17
posameznih projektov izdelane natançne 
osnove (kartiranje habitatov, rabe gozdov,
koncept za oddih v prostem çasu, raziskave
rib ipd.). Vzporedne aktivnosti na slovenski
strani je financiral program PHARE Cross
Border Cooperation (CBC).

Projekti

BBllaaggoovvnnaa  zznnaammkkaa:: regionalni produkti iz ekolo‚ko dragocenega obmoçja



dragocenih obmoœij potroøniki nadvse 

cenijo. Znamka Natura 2000 lahko

podpira razvoj in træenje regionalnih

bioizdelkov (npr. buœ).

Vlaganja
Tekoœe investicije in velika vlaganja

uœinkujejo kot razmnoæevalnik: z Naturo

2000 pridejo finanœna sredstva v regijo

od zunaj. Ta se delno akumulirajo v

regionalni finanœni tok in tako poveœajo

dodano vrednost. V obmoœju „Øtajerska

mejna Mura“ te moænosti øe nikakor niso

izœrpane. 

Œe z Naturo 2000 uspe izboljøati

regionalno dodano vrednost, je priœako-

vati pozitivne zaposlitvene uœinke. 

Združeni interesi
Konkretni gospodarski uœinek regije

„Øtajerska mejna Mura“  je odvisen od

pripravljenosti izkoristiti dane moænosti.

Z nadaljevalnim projektom „Ukrepi v spodnji
dolini Mure“ (Interrreg IIIa) bodo do leta 2006
uresniçeni ukrepi za izbolj‚anje ekolo‚kih
funkcij reçnega obmoçja. Okoli 3,2 milijona
N bo vloΩenih v ukrepe v poplavnih gozdovih,
vodnogospodarske aktivnosti na Muri
(raz‚iritev reçne struge in izbolj‚ave reçnih
struktur), stranske potoke in stojeçe vode
(mlin‚çica pri Šentilju/Spielfeld, potoki na ob-
moçju Grabenland) Dodatno bo zagotovljenih
400.000 N za oblikovanje upravljalskega 

naçrta  in prvo uresniçitev za Naturo 2000.
V okviru pogodbenega varstva narave so bili
financirani projekti „Galerije hrastov“ in 
„Ekstenzivni travniki“.

KKmmeettiijjssttvvoo::  ekstenzivne povr‚ine in tradicionalna oskrba pospe‚ujeta biotsko raznolikost in turizem

„NATURA 2000 DAJE MOÆNOSTI ZA PRIDOBITEV

DODATNIH FINANŒNIH SREDSTEV ZA POSPEØEVANJE

PROJEKTOV.“ 
(Andreas BREUSS, lastnik gozda v obmoœju Natura 2000)
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S prodorom obmoœja Natura 2000 v 

lokalne in regionalne vzore in razvojne

strategije ali z vkljuœitvijo lokalnih 

podjetij pri naœrtovanju, oskrbi in 

uresniœitvi ukrepov lahko ob aktivni

soudeleæbi zastopnikov interesnih 

skupin in prebivalcev okrepi pozitivne

uœinke Nature 2000 na regionalno 

gospodarstvo. Za prednostno nalogo pri

vseh aktivnostih pa velja: jasno informiranje

in vkljuœitev vseh interesov.

Obstoječa raba         Upravljanje Natura 2000

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

▼

▼
„NATURA 2000 DAJE

PRILOÆNOSTI, KI JIH

REGIJA MORA IZKORISTITI.“
(Josef PINTERITSCH, æupan Radgone/Bad Radkersburg z okolico)

Izbrane priloΩnosti in tveganja
Nature 2000 na mejni Muri.

Stolpiçi ponazarjajo ‚irino
razpona priçakovanih 

regionalno-gospodarskih uçin-
kov od „zelo negativnih“ (-3)

prek "nobenih uçinkov" (0) do
"zelo pozitivnih" (3). 

SSiinneerrggiijjaa::  
mehki turizem v çili naravni
krajini

TTvveeggaannjjee//PPrriilloozž̌nnoossttii

Natura 2000
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• z javnimi finanœnimi sredstvi za regijo

„Øtajerska mejna Mura“

• s strateøkimi sinergijami s pomembnimi

gospodarskimi cilji, zlasti v turizmu

• kot kljuœna toœka za œezmejno sodelo-

vanje s Slovenijo 

• s pozitivnimi impulzi za bioloøko

pridelavo in træenje podeæelskih izdelkov

z blagovno znamko Nature 2000

• z zagotovitvijo vodnih virov za celotno

regijo

• z ohranitvijo in razvojem sposobnosti

samoobnove ekoloøkih funkcij krajine

evropskega pomena

Prispevek k razvoju v sozvočju z
naravo
Œe zadovoljuje dolgoroœne ekoloøke, gos-

podarske in druæbene interese, je takøen

razvoj v sozvoœju z naravo. Bodoœe upravl-

janje obmoœja Natura 2000 je lahko hrbte-

nica razvoja v sozvoœju z naravo v regiji.

NNaattuurraa  22000000  llaahhkkoo  nnaa  ggoossppooddaarrsskkii  rraazzvvoojj  rreeggiijjee  „„SŠ̌ttaajjeerrsskkaa  mmeejjnnaa  MMuurraa““  uuççiinnkkuujjee  ddoollggoorrooççnnoo
ppoozziittiivvnnoo  iinn  ppooddpprree  rraazzvvoojjnnii  pprroocceess::      

Obeti 
IInnttaakkttnnii  rreeççnnii  ttookk:: prihodnost mejne Mure

„NARAVNI POPLAVNI GOZDOVI, STRANSKI REŒNI

ROKAVI IN PRODIØŒA, Z RIBAMI BOGATA REKA,
OHRANJENE ZALOGE PITNE PODTALNICE, REGIO-
NALNI KMETIJSKI BIOIZDELKI, LJUDJE, KI SE KOPA-
JO OB BREGU NEUTRJENE REKE, POVEZOVANJE

NAMESTO LOŒITVE – VSE TO JE MOŒ URESNIŒITI Z

NATURO 2000.“
(Günther LUTSCHINGER, vodja poslov WWF Avstrija)
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IInnffoorrmmaacciijjee  oo  pprriimmeerrjjaallnnii  ‚‚ttuuddiijjii  „„MMeejjnnaa
MMuurraa““
Arno MOHL
WWF Österreich
Ottakringerstrasse 114–116
A 1160 Duanj
Avstrija

tel: 0043/(0)1/488 17-233
faks: 0043/(0)1/488 17-277
e-mail: arno.mohl@wwf.at

IInnffoorrmmaacciijjee  oo  pprriimmeerrjjaallnniihh  ‚‚ttuuddiijjaahh  
Sandra JEN
WWF European Policy Office
Ave de Tervuren 36
B 1040 Brusselj
Belgija

tel: 00 32/(0)2/743-8813
faks: 00 32/(0)2/743-8819
e-mail: sjen@wwfepo.org

IIEEEEPP

IInnffoorrmmaacciijjee  oo  cceelloottnneemm  pprroojjeekkttuu
Clare COFFEY 
Institute for European Environmental Policy
(IEEP)
18 Ave des Gaulois
B 1040 Brusselj
Belgija

tel: 0032/(0)2/738-7471
faks: 0032/(0)2/732-4004
e-mail: ccoffey@ieeplondon.org.uk

UUrraadd  zzaa  nnaarraavvoo

IInnffoorrmmaacciijjee  NNaattuurraa  22000000  SŠ̌ttaajjeerrsskkaa//AAvvssttrriijjaa
Andrea KRAPF-NOGRASEK (področje botanike),
Reinhold TURK (področje zoologije)
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Karmeliterplatz 2
A 8020 Gradec
Avstrija 

tel: 0043/(0)316/877-2654
faks: 0043/(0)316/877-4314
e-mail: andrea.krapf@stmk.gv.at,

reinhold.turk@stmk.gv.at

IInnffoorrmmaacciijjee  NNaattuurraa  22000000//SSlloovveenniijjaa
Mladen BERGINC (projektni vodja Natura 2000) 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Dunajska 48
SI 1000 Ljubljana
Slovenija

tel: 00386/(0)1/478-7390
faks: 00386/(0)1/478-7424
e-mail: mladen.berginc@gov.si

Peter SKOBERNE (tehnični koordinator)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
SI 1000 Ljubljana
Slovenija

tel: 00386/(0)1/478-4539
faks: 00386/(0)1/478-4051
e-mail: peter.skoberne@gov.si

Ta projekt je finančno podprla Evropska unija.

V podporo procesu uresniçitve Nature 2000 sta
WWF in IEEP (Institut for European Environ-
mental Policy) leta 2002 uresniçila skupni pro-
jekt z namenom pojasniti pozitivne
druΩbeno-ekonomske uçinke Nature 2000.  
Projekt je sofinancirala Evropska komisija in
vsebuje pripravo ‚estih primerjalnih ‚tudij za iz-
brana obmoçja Natura 2000 v Avstriji, Belgiji,
Danski, Španiji, Estoniji in Latviji. 
Vpliv regionalnih gospodarskih uçinkov obmoçja
Natura 2000 „Štajerska mejna Mura“ so ovredno-

tili in predstavili neodvisni strokovnjaki. V dveh
delavnicah so razpravljali o rezultatih s predstav-
niki interesnih skupin, uprave, župani, posestniki
in nevladnimi organizacijami. Za prispevke in
podporo se jim na tem mestu iskreno zahvaljuje-
mo. Zlasti tistim posameznikom, ki so dovolili ob-
javo svojih navedb. Primerjalno ‚tudijo „Štajerska
mejna Mura s potokoma Gamlitzbach in Gnas-
bach“ je opravil E.C.O. – In‚titut za ekologijo/In-
stitut für Ökologie iz Celovca (www.e-c-o.at) in je
dostopna v seriji publikacij WWF.

Naslovnica: Vodomec (Alcedo atthis)


