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SLOVENIJA
Nova LIFE projekta
Evropska komisija je v teh dneh podpisala pogodbi za sofinanciranje iz finančnega instrumenta Life-Narava z
dvema prijaviteljema iz Slovenije. To sta:
• Presihajoče Cerkniško jezero (Intermittent Cerknica Lake), prijavitelj: Notranjski regijski park
• Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji (Conservation of biodiversity of the Mura River in Slovenia,
prijavitelj: Inštitut za vode Republike Slovenije
Izvajati ju bodo začeli leta 2007. Kontaktna oseba na MOP: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Projekt Karavanke Natura 2000 se je zaključil s prireditvijo Dan Karavank
Ob zaključku projekta Karavanke Natura 2000 je v soboto, 16. septembra, v Dovžanovi soteski potekala javna
prireditev Dan Karavank. Ob uvodu so bili v prostorih RIS Dolina predstavljeni rezultati projekta, čemur je sledila
razprava o prihodnosti varovanja narave v Karavankah ter sonaravnega razvoja v Karavankah. Župani oz.
pooblaščenci vseh vključenih občin so soglasno podprli in podpisali Pismo o nameri, s katero so izrazili željo, da
občine in institucije v Karavankah nadaljujejo uspešno sodelovanje. Tako bodo dosedanje partnerske institucije
oblikovale delovno skupino, ki bo nadajevala oblikovanje načrta upravljanja varovanih območij, skrbela za
''karavanška'' promocijska orodja (spletna stran, GIS Karavanke), ter pripravljala nove skupne projekte na
področju sonaravnega razvoja.
V drugem delu prireditve je vodja projekta Izidor Jerala dr. Nadi Praprotnik v imenu partnerjev projekta izročil
posebno priznanje. Ta je zahvala za njeno več kot 30-letno raziskovalno delo na področju narave v Karavankah
ter zasluge za njeno ohranjanje.
Z razglasitvijo nagrajencev se je zaključil tudi Likovni in literarni natečaj »Narava v Karavankah: Ko me požgečka
narava, se zasmejem.« Prispelo je 63 del 54 mladih avtorjev. Ti so vsak na svoj zanimiv način pokazali, kako
vidijo naravo okoli sebe, zato bodo vsi prejeli lepe praktične nagrade.
Za toplo vzdušje so kljub deževnemu vremenu lepo poskrbeli mladi nastopajoči iz folklorne skupine Karavanke
ter mešanega pevskega zbora France Prešeren iz Žirovnice. Na stojnicah so z informativnim gradivom vse
vključene občine predstavile svoje lepote narave in kulture, za domače dobrote pa poskrbeli v Razvojni zadrugi
Dovje. Zaradi slabega vremena je bilo odpovedano predvideno vodenje po Dovžanovi soteski.
Uroš Brankovič, CTRP Kranj (uros.brankovic@ctrp-kranj)
Podeljen del nagrad likovnega natečaja o naravi v Karavankah
V okviru projekta Karavanke Natura 2000 je potekal Likovni in literarni natečaj »Narava v Karavankah: Ko me
požgečka narava, se zasmejem….« Med drugimi so se ga udeležili prav vsi učenci Podružnične šole Podljubelj
OŠ Tržič. Prispelo je 27 del prav toliko otrok, ki so ustvarjali z čopičem, ogljem, plastelinom ter fotografijo. Ker se
zaradi slabega vremena niso mogli udeležiti razglasitve ob Dnevu Karavank, smo jim nagrade podelili 26.
septembra na Osnovni šoli Tržič. V veselem vzdušju so si otroci pogledali tudi nov film o biotski raznovrstnosti v
Karavankah.
Uroš Brankovič, CTRP Kranj (uros.brankovic@ctrp-kranj)
Natura 2000 tudi v knjigi »Rastlinstvo Breginjskega kota«
21. 9. 2006 je bila v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu predstavljena knjiga Boška Čušina »Rastlinstvo
Breginjskega kota«, v kateri poleg sistematičnega prikaza rastlinskega sveta, obravnava tudi »Naturo 2000«. V
posebnem poglavju so opisane vse vrste in habitati iz Priloge 1 in 2 Direktive o habitatih na raziskovanem
območju, večino habitatov pa je avtor tudi slikovno ponazoril.

Prireditev se je začela s pozdravnim nagovorom župana Občine Kobarid, Pavla Gregorčiča, ki je med drugim
poudaril pomen knjižnih izdaj za domoznanstvo nekega kraja. Po uvodnem delu je navzočim spregovoril avtor
knjige, Boško Čušin. Njegova vodilna misel je bila, da je knjiga namenjena ne samo strokovni javnosti, ampak
predvsem domačinom in vsem ljubiteljem narave. Vse prepogosto se namreč dogaja, da znanstveniki rezultate
svojih raziskav objavljajo le v strokovnih revijah, ki so dostopne manjšem krogu ljudi. Avtor je z izdajo svojega
dela v knjižni obliki le to želel predstaviti širšemu krogu ljudi. Izrazil je upanje, da bo njegova knjiga vsaj delno
pripomogla k temu, da bi se ljudje bolje zavedali bogastev narave v svoji okolici.
Po končani predstavitvi se je razvila zanimiva diskusija s številnimi razpravljalci. Direktor tolminske enote Zavoda
za gozdove Marko Janež se je kritično ozrl na nekatere manj posrečene načine gospodarjenja z gozdovi v
preteklosti in pri tem izpostavil sajenje neavtohtonih iglavcev v Kotu. Obenem je občinstvu pojasnil osnovni
nesporazum v zvezi z Naturo 2000, in sicer da varovana območja ne predstavljajo rezervatov, v katere človek ne
sme posegati, ampak ravno nasprotno - spodbujajo človekovo dejavnost v smeri ohranjanja kulturne krajine.
Predsednik Razvojnega društva Breginjski kot in direktor novogoriške enote Banke Koper Pavel Tonkli je poudaril
pomen knjige pri oblikovanju turistične ponudbe kraja, predvsem kot pomemben vir informacij za vse, ki jih
zanima narava.
»Narava nas spremlja povsod«, 2. oktober 2006 – Svetovni dan habitata
Ob Svetovnem dnevu habitata, 2. oktobru, je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, v
okviru projekta LIFE v Mercator centru v Celju z razstavo fotografij, plakatov ter živimi 'maketami' habitatov in habitatnih
tipov pripravil zanimivo predstavitev različnih življenjskih okolij. S tem so želeli vzbuditi zavest o spoštovanju in
ohranjanju različnih habitatov, ki so v naši okolici. Več o projektu LIFE na http://www.zrsvn.si/life/sl/default.asp
Razstava hroščev Kozjanskega v Podsredi
V okviru Praznika kozjanskega jabolka je bila v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi pretekli teden na ogled
razstava hroščev Kozjanskega, ki jo je pripravila celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo
narave v sodelovanju s Kozjanskim parkom.
Kozjansko se lahko pohvali z izjemno ohranjeno naravo. Na obsežnem območju, ki vključuje toliko različnih
habitatnih tipov - od nižinskih do srednjegorskih - , živi zagotovo več tisoč vrst hroščev; med njimi so tudi tiste, ki
so iz mnogih delov Evrope že izginile. Na Kozjanskem je devet območij Natura 2000, med njimi sta tudi Bohor in
Orlica, kjer bivajo štiri vrste hroščev, ki jih varujemo: bukov kozliček, alpski kozliček, rogač in Cucujus
cinnaberinus.
Odprtje obnovljenega kala v Tupelčah
V Tupelčah na Krasu smo 9. oktobra uradno odprli obnovljeni vaški kal, ki smo ga uredili v okviru projekta »1001
kal – 1001 zgodba o življenju«; pri obnovi smo sodelovali Zavod RS za varstvo narave (nosilec projekta), Vaška
skupnost Kobjeglava - Tupelče, Agrarna skupnost Kobjeglava - Tupelče, Občina Komen in Kraški zidar, d.d.
Kal sredi vasi Tupelče so naredili sredi 19. stoletja. Zaradi opuščene rabe je pred dvema desetletjema dokončno
presušil. S tem pa so svoje domovanje izgubile številne rastline in živali.
Letos so se domačini odločili, da kal obnovijo, pa ne zato, da bi se v njem napajala živina, temveč zato, ker se
zavedajo, kako pomemben je za ohranjanje narave – nova vodna površina na sicer brezvodnem Krasu je
neprecenljive vrednosti za ohranjanje pestrosti življenja, za številne rastline in živali, ki za svoj obstoj in razvoj
nujno potrebujejo vodo. Upajmo, da bosta tu svoje življenjsko okolje našli dve ogroženi vrsti dvoživk, veliki pupek
in hribski urh.
Poleg tega pa je kal pomemben tudi za družabno življenje na vasi. Ne le, da so se vaščani povezali ob njegovi
obnovi, ampak je kal postal tudi prijetno shajališče, ob katerem se radi zaustavijo tako domačini kot tudi
obiskovalci.
Več o projektu 1001 kal na http://1001kal.kras-carso.com/index.php
Predstavitev knjige »Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju«

Časopisno založniška hiša Primorske novice je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave včeraj v Kopru
pripravila predstavitev monografije Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju avtorjev dr. Lovrenca
Lipeja, mag. Roberta Turka in Tihomirja Makovca. Knjiga je izšla ob podpori Kneževine Monako. Več o knjigi na:
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_informacija=573
Natura predstavljena slovenskim eko-šolam
Društvo Doves, s finančno pomočjo Ministrstva za okolje in prostor, izvaja komunikacijski projekt Izzivi Nature
2000 v lokalnem okolju. Projekt so predstavili na srečanju koordinatorjev eko-šol na Ptuju. Predstavitev F. Dovča
je
na:
http://www.drustvo-doves.si/catalog/File/Obrazci/Ptuj_predstavitve/Ptuj%202006%20%20Projekt%20Natura.ppt.
BRANJE
Priročnik o financiranju Nature 2000
Financiranje Nature 2000 - Priročnik z navodili Izdala sta ga IEEP in WWF, pri izdaji slovenskega prevoda je
sodelovalo Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave. Priročnik (pdf, 99 strani) je na spletni strani
http://www.natura2000.gov.si/publikacije/prirocnik.pdf.
Svet ptic
Izšla je tretja letošnja številka revije, ki jo izdaja DOPPS. Med drugim prinaša Zgodbo o veliki uharici iz Štrkljevice
Tomaža Miheliča in intervju z Albinom Otoničarjem, kmetom iz vasi Hrašče pri Postojni Andreja Medveda (oboje
območje Nature 2000). Spletna stran: http://www.ptice.org/?level_one=publikacije&level_two=Svet_ptic.
TV spoti
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je skupaj s TV Slovenijo pripravila kratke, pet-minutne
televizijske spote, ki predstavljajo pet najbolj pomembnih življenjskih okolij v Sloveniji: morje z obalo, mokrišča,
kraško pokrajino s podzemljem, travnike in gozdove. Spote lahko naključno ujamete tudi na programih TV
Slovenija, saj jih predvajajo v programskih vrzelih. Projekt sta podprla Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in
Ministrstvo za okolje in prostor. Dostop: http://www.umanotera.org/index.php?node=80.
Projekti LIFE Narava 2006
Izšel je pregled projektov, ki so bili letos odobreni v sklopu programa LIFE Narava. Slovenska projekta (Cerkniško
jezero in Mura) sta predstavljena na straneh 58 in 59. Spletna verzija (pdf, 67 strani) je na:
http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/lifenatcompilation_06.pdf.
LIFE in gozdovi
V publikaciji LIFE and European forests (LIFE in evropski gozdovi) je zbran pregled številnih LIFE projektov, ki so
obravnavali gozdove. Spletna verzija (pdf, 68 strani) je na:
http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/forests/forest_lr.pdf.
NAPOVEDNIK
20. oktober - Komunikacija Natura 2000, interna delavnica. Organizirata: Kozjanski park in Zavod RS za varstvo
narave.
20.-22. oktober – 2. srečanje mikologov iz Slovenije, Avstrije in Madžarske na gradu Grad. Organizatorja: Inštitut
za sistematiko višjih gliv in Javni zavod krajinski park Goričko. Program na: http://www.parkgoricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2522&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0
25.-27. oktober: Upravljanje območij v klimatskih spremembah / Managing sites within a changing climate (Letna
konferenca organizacije Eurosite), Orléans, Francija.
• prvi dan: dva terenska ogleda.

• drugi dan: letna konferenca ter delo v delovnih skupinah: Morske in obalne teme (Coastal&Marine Issues),
Upravljanje gozdarstva (Foretstry Management), Načrtovanje upravljanja (Management Planning) ter
Financiranje (Financing Natura 2000)
• tretji dan: Upravljanje območij v klimatskih spremembah (seminar) in dve diskusijski sekciji
Program in prijavnica: http://www.eurosite.org, prijave sprejemajo do 24. septembra.
8. november: predstavitev publikacije Financiranje Nature 2000 - Priročnik z navodili.
11. november - Dan odprtih vrat na Grajskem vrtu Boštanj: ogled prostorov, stalne razstave Radenskega polja in
Inštituta za fizikalno biologijo, pohod
po Radenskem polju pod vodstvom vodičev. Informacije:
andreja.grablovic@guest.arnes.si
28.-30. november - usposabljanje Dobra praksa v sodelovanju deležnikov, s poudakom na okoljskih odločitvah
(Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on environmental decisions). Wye, Velika Britanija.
Program s prijavnico na: http://www.dialoguematters.co.uk/docs/applicationform.doc.
***
NARAVA NA KRATKO
V.d. direktorja KP Kolpa
Vlada RS je na 90. seji 28. septembra 2006 imenovala Borisa Grabrijana za vršilca dolžnosti direktorja Javnega
zavoda Krajinski park Kolpa.
***
Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih
bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če biltena ne želite prejemati, pišite na isti
naslov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478
309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature:
http://www.natura2000.gov.si/publikacije.htm.

