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SLOVENIJA
Predstavitev projekta Financiranje Nature 2000
Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave (DPPVN) ter Ministrstvo za okolje in prostor sta 8. novembra
organizirala predstavitev rezultatov projekta Financiranje Nature 2000. Eden od izdelkov projekta je priročnik o
financiranju
Nature
2000,
ki
je
dostopen
tudi
na
spletni
strani:
http://www.natura2000.gov.si/publikacije/prirocnik.pdf.
Na srečanju je Peter Skoberne predstavil tudi trenutno stanje glede opredelitve območjih Nature 2000 v Sloveniji
(po zaključenem prvem krogu pogajanj z Evropsko komisijo).
Posveta se je udeležilo več predstavnikov drugih ministrstev, strokovnih in znanstvenih institucij, občin in
nevladnih organizacij. V razpravi so zlasti izrazili željo, da bi imele občine na voljo več informacij za posamezna
območja Natura 2000, npr. ekološke zahteve vrst. Zanimalo jih je tudi ali bo monitoring prepuščen občinam, kako
je s presojami in kartiranjem. Nevladne organizacije so spraševale o stališču Slovenije glede programa LIFE+, ali
bo možen pregled vse Slovenije (npr. za vidro). Zavod RS za varstvo narave je opozoril, da se izteka rok za
vključitev v regionalne razvojne programe, ki bi bili eden od možnih virov sredstev za Naturo 2000.
Predstavitev novih LIFE projektov
Na Ministrstvu za okolje in prostor so 15. novembra predstavili dva nova slovenska projekta, ki jih sofinancira
Evropska komisija iz projekta LIFE-Narava in bosta začela teči prihodnje leto. To sta: Varstvo biotske
raznovrstnosti na reki Muri in Presihajoče Cerkniško jezero. Več o projektih lahko preberete na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/gradivo_life06.pdf,
kontaktna
oseba:
Julijana.lebez-lozej@gov.si
Izmenjava izkušenj z Bolgarijo
Minister Janez Podobnik se je na obisku pri bolgarskem kolegu 17. novembra dogovoril, da bo Slovenija Bolgariji
posredovala izkušnje, ki smo jih pridobili pri usposabljanju skupin za izvajanje projekta Natura 2000. Zanimajo jih
tudi naše izkušnje z upravljanjem s tem območjem. V prihodnjih mesecih lahko zato pričakujemo obisk bolgarskih
strokovnjakov s področja varstva narave.
Kmetijsko-gozdarska zbornica o izvajanju Nature 2000
Predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zavoda RS za varstvo narave ter Ministrstva za okolje in prostor so
se 9. novembra sestali na temo komunikacije Nature 2000. Na Zbornici so mnenja, da je pri ohranjanju območij
Nature 2000, ki ležijo na kmetijskih površinah, večji problem opuščanje kmetijske pridelave kot intenzifikacija
kmetijstva. Opozorili so, da imajo lastniki premalo informacij, zato so nujne nadaljnje predstavitve na lokalni ravni
o Naturi 2000 ter njenih omejitvah in možnostih. Doslej je bilo komuniciranje do kmetov v smislu spoznavanja
območij in predstavitve Nature 2000 splošno – ljudje pa želijo konkretne pogoje na posameznih območjih.
Dogovorili so se, da je potrebno v obdobju 2006/07 povečati obseg izobraževanja kmetov o Naturi 2000.
Ministrstvo bi se moralo angažirati do občin glede prostorskega načrtovanja zaradi vsebinskega poenotenja.
Potrebno bi bilo tudi razložiti predpise o varstvu narave. Sodelovanje med Zavodom za varstvo narave in
Kmetijsko gozdarsko zbornico je bilo do sedaj uspešno, v nadaljevanju pa ga bodo še nadgradili z dodatnimi
izobraževanji.
Potujoča razstava na Goričkem
Eden pomembnejših ciljev pravkar zaključenega projekta pod naslovom Živeti z Naturo 2000 na Goričkem, je bil
prispevati k osveščanju prebivalcev na Goričkem o vrednotah kulturne krajine, o pomenu ohranjanja življenjskih
okolij ter varovanja rastlinskih in živalskih vrst. Za poglobitev vedenja o tem, kar živi na Goričkem, smo pripravili
knjižico z naslovom »Krajinski park Goričko – Živi z naravo«, ki je v prvi vrsti namenjena prebivalcem Krajinskega
parka Goričko. Knjižico spremlja potujoča razstava z istoimenskim naslovom, ki na 20 panojih velikega formata
tematiko predstavi še bolj slikovito in nazorno.

Prva šola, ki se je odzvala našemu vabilu, je Osnovna šola Grad. Razstavo smo odprli 7. novembra in bo na
ogled do 17. novembra 2006. Naravovarstveni nadzornik Krajinskega parka Goričko, profesor kemije in biologije,
Kristjan Malačič je razstavo odprl s predstavitvenim predavanjem za učence 8. razreda, ki v tem šolskem letu v
skladu z učnim načrtom temeljiteje spoznavajo zavarovana območja v Sloveniji. Naslednja gostiteljica razstave
bo Osnovna šola Kuzma, in sicer od 20. novembra do 1. decembra 2006. Njej bodo sledile še druge osnovne
šole.
Več
o
tem
na:
http://www.parkgoricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2539&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0.
Štefanija Fujs (stefka.fujs@goricko.info)
Varovani detli in žolne na Kočevskem
Projekt je izvedlo Gozdarsko društvo Medved v okviru promocije Nature 2000 v letu 2006. Namenjen je bil
predvsem strokovni javnosti, šolski mladini ter preko zgibank tudi lastnikom gozdov in širši javnosti, da se seznani
z varovanimi vrstami ptic, njihovimi habitati in omrežjem Natura 2000. Natisnili smo zgibanko o pticah iz reda
plezalcev in podrobneje opisali pet varovanih vrst, to so: črna žolna, pivka, belohrbti detel, triprsti in srednji detel.
V okviru projekta smo izdelali 100 ragelj in jih opremili z vžganim znakom, kjer piše Natura 2000 Kočevsko Kolpa.
Na koncu pa je še silhueta žolne. Namenjene so šolski in predšolski mladini za posnemanje trkanja detlov in žoln
ter kot promocija teh vrst in omrežja Nature 2000.
Organizirali smo delavnico na terenu za zaposlene na Zavodu za gozdove Slovenije območna enota Kočevje in
izvedli anketo. Seznanili smo se z varovanimi vrstami in primernimi ukrepi v njihovih habitatih, preko ankete pa
dobili vpogled v znanje na tem področju in dosedanjih ukrepih v gozdovih. Za šolsko mladino smo imeli
predavanja. Dodatno smo - v pomoč na delavnici ter na predavanjih - izdelali figure v lesu vseh pet varovanih vrst
detlov in žoln v merilu 1:1. O delavnici in predavanjih so poročali v oddajah na lokalnem radiu.
Mirko Perušek, Gozdarsko društvo Medved
Razgledi iz vidrine dežele
Inštitut Lutra je pripravil in založil Vidrin koledar za leto 2007, ki smo ga poimenovali Razgledi iz vidrine dežele.
Koledar je dokumentarno pričevanje o življenju vider v Prekmurju. Zamisel je zrasla iz želje, da bi se domačinom
na Goričkem, predvsem lovcem lovišča s posebnim namenom Kompas, oddolžili za njihovo požrtvovalno
sodelovanje pri spremljanju in raziskovanju vider po goričkih potokih in jezerih. Njihove so zasluge, da se občina
Gornji Petrovci ponaša z grbom in zastavo s podobo vidre, ker so davno pred evropskim projektom Natura 2000
razumeli vrednost in pomen naravnih vrednot. Z vztrajnostjo in upornostjo so ohranili vidrin življenjski prostor v
času, ki je bil do naših voda in narave najbolj neusmiljen. Čeprav zaradi neprijaznih okoliščin niso partner v
projektu, brez njih ne bi bilo projekta LIFE Narava, s katerim raziskujemo življenje in navade vider in ohranjamo
njen življenjski prostor na Goričkem.
Vidrin koledar je namenjen vsem, ki so naklonjeni naravi, ki jo spoštujejo, opazujejo in se iz nje nenehoma učijo.
Lahko je samo navaden koledar za leto 2007. Če pa v polja posameznih dni zabeležimo tudi podatke o obiskih ob
vodah, o sledenju vider ipd., lahko postane vaš in vidrin dnevnik. Podatke lahko tudi pošljete na naslov Inštituta
Lutra; zbrali jih bomo, obdelali in objavili na spletnih straneh www.lutra.si. Ob koncu leta, ko bomo odrezali zadnji
list, nam bo ostala lična knjižica, dokumentarno pričevanje o življenju vider v »vidrini deželi«.
Poleg Ministrstva za okolje in prostor, ki je projekt izbral kot enega od komunikacijskih projektov, sta pripravo in
natis omogočila tudi družba Radenska in podjetje Limnos.
Marjana Hönigsfeld Adamič (marjana.lutra@siol.net)
Podeljen drugi del nagrad likovnega natečaja o naravi v Karavankah
V okviru že zaključenega PHARE CBC projekta Karavanke Natura 2000 je potekal likovni in literarni natečaj
Narava v Karavankah, ki se ga je udeležilo tudi 25 otrok iz občin Kranjska gora, Jesenice in Žirovnica. Za
udeležbo bodo 21. novembra v Čopovi hiši v Žirovnici, ki je tudi info točka za Naturo 2000 v tej občini, prejeli

praktične nagrade. Ob tem si bodo ogledali film Biotska raznovrstnost v Karavankah, slike pa bodo v prihodnje na
ogled v nekaterih od petih info točk Nature 2000 v Karavankah.
Uroš Brankovič, CTRP Kranj ( uros.brankovic@ctrp-kranj)
Krajinski park Boč
Po slavnostni otvoritvi informacijskega središča na Boču je zaživela tudi spletna predstavitev Krajinskega parka
Boč, na kateri si je mogoče ogledati kaj vse le-ta ponuja. Poleg splošne predstavitve, ki obsega kulturno
dediščino, geografijo, živalstvo, rastlinstvo in gozdne rezervate, so na spletni strani http://www.boc.si/
predstavljene tudi tri gozdne učne poti, dve kolesarski poti, shematski zemljevid, ogledate pa si lahko tudi
zloženko in predstavitveni katalog.
Znamenitosti krajinskega parka Boč predstavljajo tako naravne kot kulturne vrednote in jih je na tem območju
zelo veliko. Vsaka ima prav posebno zgodbo, ki vam razkrije edinstvenost tega področja, zato vas vabimo, da
obiščete Krajinski park Boč in jih odkrijete tudi sami.
Brigita Kregar-Drofenik (brigita.kregar-drofenik@rogaska-slatina.si)
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE
Zaplet pri sprejemu finančne uredbe o LIFE+
Članice EU so se junija 2006 strinjale, naj bi proračun programa LIFE+ znašal 2,1 milijardi EUR za obdobje 20072013. Večino (80%) naj bi porabili z decentraliziranimi programi, ki bi jih upravljale države članice.
Evropski parlament je na svojem zasedanju 24. oktobra izglasoval odločitev, ki nasprotuje delegiranju 80%
proračuna državam članicam. Potreben bo spravni postopek med parlamentom in Evropskim svetom, ki se
začenja prihodnji teden, končal pa naj bi se predvidoma marca 2007. Sredstva iz tega programa bo zaradi
zapleta predvidoma možno koristiti šele konec leta 2007 ali kasneje. Več o tem na:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm
Kontaktna oseba: Julijana.lebez-lozej@gov.si
BRANJE
Posvet Financiranje Nature 2000 – na spletu
Referata s posveta Financiranje Nature 2000: dr. Peter Skoberne (MOP): Natura 2000 v Sloveniji - kje smo zdaj?
(pdf, 17 strani) in Sava Osole (DPPVN): Predstavitev priročnika o financiranju Nature 2000 (pdf, 50 strani) sta na
spletni strani: http://www.natura2000.gov.si/oglasna/financiranje.htm, kjer je tudi spletna verzija priročnika (pdf,
102 strani).
Poročevalske obveznosti Slovenije – na spletu
Referat Petra Skoberneta Poročevalske obveznosti Slovenije na področju varstva narave na posvetu Določanje
ugodnega ohranitvenega stanja kot korak k upravljanju območij Natura 2000, ki ga je 14. novembra organiziral
Zavod
RS
za
varstvo
narave,
je
na
spletni
strani
(pdf,
8
strani):
http://www.natura2000.gov.si/oglasna/porocevalske_obveznosti.pdf
Zbornik projektov – na spletu
Rezultati projektov Phare programa Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj so zbrani v
zborniku, ki je na voljo tudi na spletni strani (pdf, 73 strani):
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/drugo/zbornik_phare.pdf.
Kontaktna oseba: Julijana.lebez-lozej@gov.si
Doživeti in spoznati gozd – na spletu

Večina referatov s posveta Doživeti in spoznati gozd, ki je bil 9. novembra v Bistri, je na spletni strani:
http://www.gov.si/aplikacije/mop/interpretacija_narave/arhiv/doziveti_gozd.htm
Stanje in perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru – na spletu
Referati s posveta Stanje in perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru, ki je bil marca 2006, so na
http://www.turisticna-zveza.si/referati/, ugotovitve in sklepi pa na: http://www.turisticna-zveza.si/aktualno/251.doc. (5 strani).
NAPOVEDNIK
28. november – posvetovanje Moč majhnih korakov, ob 10. uri na Inštitutu RS za rehabilitacijo, Linhartova 51,
Ljubljana. Organizira: GWP Slovenija.
Informacije in prijave: martina.zupan@siol.net do 24. novembra 2006.
29. november - delavnica Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji : Sektorji z naravo, Ljubljana; organizator:
Zavod RS za varstvo narave.
Kontaktna oseba: tjasa.djokic@zrsvn.si
15.-16. februar 2007 – konferenca ‘European regions as champions for biodiversity 2010 - Europe meets
Brabant, Brabant meets Europe’, Nizozemska.
Več o konferenci na: http://www.biodiversitybrabant.nl/users/biodiversity/index.php?pagina_id=94. Program na:
http://www.biodiversitybrabant.nl/users/biodiversity/images/bestanden/Programme_conference_biodiversity_08_1
1_2006.pdf.
***
NARAVA NA KRATKO
O upravljanju s Triglavskim narodnim parkom
Na seji strokovne komisije za pripravo Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je bila 7. novembra, so
obravnavali upravljanje s parkom. Dogovorili so se, da preverijo pravne možnosti institucionalnega okvira
vključevanja lokalnih prebivalcev in ostalih javnosti v upravljanje parka. Več o delu komisije na:
http://www.tnp.mop.gov.si/
Novi raziskovalni projekti
Oktobra letos so raziskovalci pričeli delo na treh novih CRP projektih s področja narave. To so:
• Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija
metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (izvajalec:
Gozdarski inštitut Slovenije, vodja projekta: dr. Tine Grebenc),
• Razvoj medmrežne različice sistema beleženja in kartiranja gliv Slovenije: Boletus informaticus.NET
(izvajalec: Gozdarski inštitut Slovenije, so-izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, vodja projekta: dr. Dušan Jurc),
• Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v
varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (izvajalec: Univerza v
Ljubljani - Filozofska fakulteta, vodja projekta: dr. Dušan Plut)
Projekti bodo zaključeni prihodnje leto, rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani.
***
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.

