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SLOVENIJA
Mnogi že vedo za Naturo 2000
V sklopu projekta Komunikacijska podpora Naturi 2000 (Prehodni vir), smo novembra 2006 izvedli anketiranje
javnega mnenja. Na vprašanje: »Ste že kdaj slišali za Naturo 2000?« je pritrdilno odgovorilo kar 42% vprašanih.
Ta delež je presenetljivo visok.
Na vprašanje »Ali poznate vsebino in cilje Nature 2000?« je pritrdilno odgovorilo 12 odstotkov. Od slednjih jih
četrtina meni, da so to zavarovana območja narave, na katerih so prepovedane vse aktivnosti turizma,
gospodarstva in kmetijstva. Gre za predsodek, s katerim se soočajo tudi drugod po Evropi.
Špela Polak (spela.polak@consensus.si)
Strokovna predavanja za kmete
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, že drugo sezono sodeluje na strokovnih predavanjih za kmete, ki jih
organizira KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Na rednih letnih predavanjih, ki so namenjena predvsem
kmetom, vključenim v slovenski kmetijski okoljski program, je tako predstavljena tudi Natura 2000. V tej sezoni je
poudarek predstavitev na ekoloških potrebah vrst in življenjskih okolij posameznih območij Natura 2000, še
posebej "vrst in habitatnih tipov kulturne krajine", na katere lahko vpliva kmetovanje. Zadnje predavanje, 15.
januarja, je bilo namenjeno predvsem živinorejcem, ki jih je še posebej veliko na Pohorju in tudi ob Dravi.
Naslednja predstavitev bo 6. februarja, namenjena pa bo predvsem kmetovalcem iz Slovenskih Goric in
Dravskega polja.
Predstavitve ZRSVN so praviloma dobro sprejete. Pomembno je, da so kmetje seznanjeni z namenom varovanih
območij, prav tako pa tudi s pogoji in usmeritvami, ki izhajajo iz kmetijske zakonodaje.
Kontaktna oseba: Simona Kaligarič (simona.kaligaric@zrsvn.si)
Akcijski načrt, smernice in monitoring za kosca
V okviru projekta, ki ga izvaja DOPPS, in je pridobil sredstva iz finančnega instrumenta LIFE III Narava, je
dokončan Akcijski načrt za kosca, pripravljene so Upravljavske smernice za varovane vrste ptic na treh Posebnih
območjih varstva (območjih Natura 2000), Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru in porečju Nanoščice ter
izveden monitoring populacije kosca v Sloveniji v obdobju 2004–06.
Kontaktna oseba: Andrej Medved, DOPPS, vodja projekta
Jovsi – pogodbena košnja in zgibanka
V okviru projekta LIFE III – Narava: NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski načrti in informacijski sistem poteka
tudi akcija »Ohranjanje vlažnih travišč v Jovsih«. Z njo želimo ponovno vzpostaviti redno košnjo na 100 ha
travnikov. V letu 2005 smo s 67 lastniki ali najemniki zemljišč uspeli podpisati pogodbe za 101,2 ha površin, lani
je bilo ustrezno pokošenih 99% pogodbenih površin.
Pomenu pozne košnje za ohranjanje kosca je namenjena tudi pravkar izšla zgibanka »Mokrotni travniki so
zakladnica narave Jovsov«, ki je v tiskani obliki na voljo na Zavodu RS za varstvo narave, v elektronski pa na
http://www.zrsvn.si/life/sl/informacija.asp?id_meta_type=52.
Kontaktna oseba: Dušan Klenovšek, ZRSVN, OE Novo mesto, dusan.klenovsek@zrsvn.si.
Natura na prometnih znakih
Pravilnik o prometni signalizaciji prinaša več novosti. Odslej se označuje varovana območja narave, ki so naravne
vrednote, zavarovana območja narave in območja Nature 2000 (34. člen). Objavljen je v Uradnem listu RS, št.
110/2006, povezava: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006110&dhid=85339.

Oprema za komunkacijo Nature 2000
V sklopu projekta Komunikacijska podpora Naturi 2000 (program Prehodni vir/Transition facility) sta bili decembra
2006 podpisani pogodbi s podjetjem Liko Pris z Vrhnike, ki bo zagotovilo računalniško opremo, licenco in
usposabljanje za Zavod RS za varstvo narave in Ministrstvo za okolje in prostor.
Obiskanost spletne strani
Statistika spletišča www.natura2000.gov.si za lansko leto kaže, da je domača stran beležila 16.000 obiskov.
Najbolj so številni obiski študij (strokovna izhodišča za vzpostavitev omrežja Natura 2000), in sicer Rastlin (ZRC
SAZU - Biološki inštitut), Netopirjev (Prirodoslovni muzej Slovenije) in Rjavega medveda (Marko Jonozovič), vsi
po več kot 10.000 zahtevkov. Tudi druge študije beležijo zelo visok obisk. Posamezne številke eNature beležijo
do 500 zahtevkov. Med zgibankami o območjih Nature 2000 so najbolj obiskane Strunjan, Krakovski gozd ter
Dobrava-Jovsi. Podrobnejše informacije: Breda.ogorelec@gov.si.
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE
Površine po EU državah - Barometer
Na spletnih straneh Evropske komisije so decembra ažurirali Barometer, ki prikazuje površine po državah za
vsako od direktiv. Podatki za celotno površino Nature 2000 po državah žal niso na voljo.
Pregled
območij
po
direktivi
o
habitatih
je
na
spletni
strani:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/pdf/sci.pdf. Pregled območij
po
direktivi
o
pticah
je
na
spletni
strani:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/pdf/spa.pdf.
BRANJE
Nove površine Nature 2000 po občinah – na spletu
Glede na spremembe meja občin v lanskem letu, so se ponekod spremenile tudi površine območij Natura 2000
po občinah. Nova verzija je na:
http://www.natura2000.gov.si/obmocja/delez_po_obcinah.pdf.
Peter Skoberne (Peter.skoberne@gov.si)
Ocene nevladnih organizacij in študije raziskovalcev – na spletu
Spletno stran smo razširili s pregledom petih ocen oz. vrednotenj Nature 2000 v Sloveniji, ki so jih v preteklih leti
pripravile mednarodne nevladne organizacije (WWF in IUCN). Tu je tudi politološka raziskava Tomaža Boha s
Fakultete za družbene vede. Vsa besedila so v angleškem jeziku. Pregled je na dnu spletne strani:
http://www.natura2000.gov.si/projektivec/pregled_nalog.htm.
Ribe slovenskih celinskih voda - priročnik
Decembra 2006 je Zavod Symbiosis izdal nov terenski priročnik z naslovom Ribe slovenskih celinskih voda,
avtorjev Paula Veenvlieta in Jane Kus Veenvliet (168 strani. ilustrirano). Več informacij in naročilnica na:
http://www.zavod-symbiosis.si/1_knjiga_ribe.htm.
Vidna sporočila in ohranjanje narave
Izšla je obsežna knjiga Vizualna ekologija – ekološki nagovori vidnih sporočil, ki je dopolnjeno magistrsko delo
Božidarja Flajšmana. Razskavo dopolnjujejo barvne reprodukcije vidnih sporočil, tudi na temo ohranjanja narave.
Izdala jo je Akademija za likovno umetnost v zbirki Acta, leta 2006.
Spletna stran Zavoda delno v angleškem jeziku
Spletne strani Zavoda RS za varstvo
http://www.zrsvn.si/en/default.asp.
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Slovenski projekt na Ramsar spletni strani
Ramsar projekt "Mreža kraških mokrišč-komunikacija, izobraževanje in ozaveščanje javnosti za smotrno rabo
mokrišč" je predstavlje na spletni strani Ramsarske konvencije. Projekt je izvajal Park Škocjanske jame z mrežo
šol in Notranjskim regijskim parkom kot partnerjem od aprila 2005 do aprila 2006. Projekt smo uspešno
nadgradili z ustanovitvijo mreže kraških mokrišč septembra in kemijsko delavnico v novembru za mentorice, ki
bodo vključene v raziskovalno terensko delo spomladi 2007. http://www.ramsar.org/sgf/sgf_rpts_slovenia2.htm
Vanja Debevec Gerjevič (vanja.debevec@psj.gov.si).
Izguba uslug ekosistemov
Izšla je spletna publikacija, ki predstavlja deset primerov iz EU, ko je izguba biotske raznovsrtnosti povzročila
izgubo uslug ekosistemov: Value of Biodiversity - Documenting EU examples where biodiversity loss has led to
the loss of ecosystem services (Marianne Kettunen, Patrick ten Brink, Institute for European Environmental Policy
–
IEEP,
2006).
Publikacija
(pdf,
132
strani)
je
na:
http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2006/Value_of_biodiversity-June_06.pdf.
Ukrepi glede invazivnih tujerodnih vrst
Možne ukrepe EU v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami predstavlja spletna publikacija Scope Options for EU
Action on Invasive Alien Species (IAS) (Clare Miller, Marianne Kettunen, C Shine) Institute for European
Environmental
Policy
–
IEEP,
2006).
Publikacija
(109
stran,
pdf)
je
na:
http://www.ieep.eu/publications/pdfs//2006_%20IAS%20analysis_final.pdf
Še o invazivnih vrstah
V zadnji številki MEA Bulletin (http://www.iisd.ca/mea-l/meabulletin18.pdf) je tudi članek o medektorskem
povezovanju glede invazivnih vrst: Invasive Species: Multilateral Opportunities for Sectoral Integration (avtor
Stats Burgiel) http://www.iisd.ca/mea-l/guestarticle18.htm
Izvajanje Nature 2000 v sosednjih državah
Evropska mreža organizacij okoljskega prava spremlja izvajanje Nature 2000. Pregled je poučen tudi za nas,
čeprav so sedaj analizirali Avstrijo, Estonijo, Češko, Madžarsko in Slovaško. Povezava:
http://www.justiceandenvironment.org/je-international/natura-2000/.
Peter Skoberne (Peter.skoberne@gov.si)
Izvajanje Nature 2000 v Češki republiki
Rezultati Phare projekta Implementation of Natura 2000 in the Czech Republic (2005) so na voljo tudi na spletu.
Publikacija (47 strani, pdf) je na http://www.ieep.eu/publications/pdfs/natura2000/FR_1_1_Naturaeng_%20final.pdf
Upravljanje Nature 2000 v izbranih območjih
V študiji je predstavljeno upravljanje Nature 2000 v izbranih območjih v petih državah: Franciji, Španiji, Nemčiji in
Veliki Britaniji (2004). Publikacija (21 strani, pdf) je na: http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2004/sites.pdf
Nova verzija ramsarskega priročnika
Izšla je četrta, dopolnjena verzija Priročnika o Ramsarski konvenciji / Ramsar Convention Manual (118 strani,
pdfl) http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2006e.pdf
NAPOVEDNIK
22-23. januar: delavnica Cooperative Decision-making and Conflict Management in Public Planning and
Environment. Organizira: Central European University (CEU), Budimpešta, Madžarska. Več:
http://www.eurosite.org/article.php3?id_article=466
27. januar: posvet o delovanju društev in nevladnih organizacij s področja ohranjanja naravne in kulturne
dediščine ter možnostih povezovanja na nacionalnem nivoju. Organizira:

Kulturno društvo Naša
spela.spanzel@siol.net

Slovenija

–

Slovenia

Nostra.

Kontaktni

naslovi:

biscak.hafner@siol.net,

2. februar (svetovni dan mokrišč): podpis pogodb o sofinanciranju projektov, MOP in izvajalci projektov, ki so
pridobili sredstva iz finančnega instrumenta LIFE III Narava. Dogodek bo potekal v Cerknici, ki je od leta 2006
tudi največja ramsarska lokaliteta v Sloveniji.
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.
26. februar: konferenca o trajnostnem upravljanju porečja reke Drave. Organizirajo Ministrstvo za okolje in
prostor, Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta - Mednarodni center za
ekoremediacije. Kontaktna oseba: tatjana.kikec@uni-mb.si.
12-15 marec: usposabljanje Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on the natural environment.
Več na: www.dialoguematters.co.uk
29-30 marec: delavnica The forest sector within regional politics, Brig, Švica. Registracija: www.fowala.ch.
8-12 julij 2007: svetovni kongres Mednarodne zveze za krajinsko ekologijo / International Association of
Landscape Ecology World Congress, Wageningen, Nizozemska. Informacije in registracija:
http://www.iale2007.com.
***
NARAVA NA KRATKO
Agenda o biotski raznovrstnosti
Trojno predsedstvo držav članic EU Nemčije, Portugalske in Slovenije je novembra uskladilo vsebino agende o
biotski raznovrstnosti / Biodiversity Agenda of the EU Presidencies Germany, Portugal, Slovenia (1 January 2007
–
30
June
2008)
(pdf,
7
strani,
v
angleškem
jeziku)
povezava:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/biotska_agenda.pdf.
Predpis o svetlobnem onesnaževanju
Ministrstvo je na spletni strani predstavilo osnutek Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja.
Pripombe
in
predloge
lahko
posredujete
do
srede,
24.
januarja
2007:
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/7621/5483/?cHash=67ee5ed74d.
***
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.

