
 

 

Sporazum o sodelovanju v platformi EU za sobivanje ljudi in velikih zveri 

Ob priznavanju izzivov, ki izhajajo iz ohranjanja velikih zveri v Evropski uniji, je Evropska komisija oblikovala pobudo za velike zveri. Po razpravah z deležniki je bila sprejeta odločitev za ustanovitev posebne platforme EU za velike zveri, da se 

zagotovi okvir za strukturiran dialog med deležniki o vprašanjih v zvezi s sobivanjem ljudi in velikih zveri. To bo prostovoljna skupina organizacij glavnih deležnikov, ki jih zanimajo vprašanja v zvezi z velikimi zvermi. Sporazum se nanaša na 

naslednje vrste živali: rjavega medveda, volka, evrazijskega risa in rosomaha. Močno ogrožen iberski ris ni vključen v to pobudo. 

Poslanstvo platforme je SPODBUJATI NAČINE IN SREDSTVA ZA ZMANJŠANJE NAVZKRIŽIJ MED INTERESI LJUDI IN PRISOTNOSTJO VELIKIH MESOJEDIH VRST ŽIVALI TER, KADAR JE MOGOČE, NAJTI REŠITVE ZANJE Z 

IZMENJAVO ZNANJA IN S SODELOVANJEM NA ODPRT, KONSTRUKTIVEN IN VZAJEMNO SPOŠTLJIV NAČIN. 

 

Spodaj navedene organizacije se strinjajo z naslednjimi temeljnimi načeli: 

1. Delo znotraj pravnega okvira EU: Direktiva EU o habitatih (92/43/EGS) je glavni pravni instrument za ohranjanje in trajnostno upravljanje za ugoden ohranitveno stanje velikih zveri v EU.  

2. Zagotavljanje potrebne baze znanja: Vsako upravljanje velikih zveri je treba določiti na podlagi trdnih znanstvenih dokazov z uporabo najboljših razpoložljivih in zanesljivih podatkov. 

3. Priznavanje družbeno-gospodarskih in kulturnih pomislekov in skrbi: Človeške družbe imajo pravico uporabiti svoje naravne vire in trajnostno ohranjati kulturno dediščino znotraj večnamenskih krajin, katerih sestavni del so velike zveri. 

Priznati je treba prispevek gospodarskih dejavnosti k vrednostim navedenih krajin. Prav tako je treba priznati potrebo po zagotavljanju javne varnosti. 

4. Rešitve za navzkrižja s konstruktivnim dialogom med deležniki: Za iskanje rešitev za navzkrižja z velikimi zvermi ter olajševanje sobivanja ljudi in velikih zveri je najboljši konstruktivni dialog med ključnimi deležniki na lokalni in 

nacionalni ravni ter ravni EU. Te rešitve morajo biti prilagojene lokalnim in regionalnim razmeram. 

5. Čezmejno sodelovanje: Območje razširjenosti velike večine populacij velikih zveri v EU presega nacionalne meje. Zato nacionalne rešitve ne bodo delovale ločeno brez bistvenega dialoga med deležniki, ki vključuje čezmejno 

sodelovanje znotraj EU in, kadar je primerno, s sosednjimi državami, med drugim ob upoštevanju smernic za pripravo načrtov upravljanja z velikimi zvermi na ravni populacij. 

 

Podpisane organizacije se zavežejo k sodelovanju pri platformi EU za velike zveri. S tem se obvežejo, da bodo sodelovale pri iskanju rešitev za navzkrižja, ki izhajajo iz sobivanja ljudi in velikih zveri z: 

1) izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja pri obravnavanju izzivov sobivanja ljudi in velikih zvari;  2) poslušanjem izkušenj in stališč drugih deležnikov ter z razpravljanjem o njih; 

3) sodelovanjem v dialogu za iskanje soglasja in zavedanjem, da rešitve včasih vključujejo kompromise;  4) sprejemanjem primerov dobre prakse za uspešno sobivanje ljudi in velikih zveri; 

5) izražanjem pripravljenosti za prenos in preskušanje navedenih primerov dobre prakse;    6) zagotavljanje svojih zmogljivosti za popolno sodelovanje pri delu platforme. 
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Zgoraj navedenim organizacijam se zahvaljujem in jim čestitam ob podpisu tega pomembnega sporazuma, ki ga v celoti pozdravljam. Predstavlja velik korak naprej v okviru pobude za velike zveri EU, ki jo Komisija podpira že dve leti in je plod 

skupnih prizadevanj za reševanje vprašanj, ki izhajajo iz sobivanja ljudi in velikih zveri v EU v konstruktivnem duhu sodelovanja in dialoga. 
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