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SLOVENIJA
Kali: razstava in otvoritve
Ob svetovnem dnevu voda (22. marec) so v novogoriški enoti Zavoda RS za varstvo narave pripravili več
slovesnosti. Na osnovni šoli v Vipavi so 21. marca odprli razstave del, ki so prispela na natečaj o kalih. Naslednji
dan se bodo zbrali na Gočah, kjer bodo slovesno otvorili tamkajšnji obnovljeni kal, dan kasneje pa vas vabijo še v
Dane pri Divači, kjer bodo domačini skupaj z otroki divaške šole in vrtca pripravili program ob otvoritvi treh
obnovljenih kalov. Vse pestro dogajanje organizirajo v sklopu čezmejnega projekta Interreg "1001 kal 1001 zgodba o življenju"
Igor Maher, Zavod RS
http://www.zrsvn.si/1001kal
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Potujoča razstava Krajinski park Goričko Živi z naravo v Prosenjakovcih
Razstava je rezultat lanskoletnega projekta pod imenom Živeti z Naturo 2000 na Goričkem in je doslej obiskala
že sedem osnovnih šol v Krajinskem parku Goričko. Vsakokratno otvoritev razstave je spremljalo tudi predavanje
Kristjana Malačiča, ki mu je doslej prisluhnilo skupaj 217 otrok, ki obiskujejo 7. oz. 8. razred. Namen razstave je
otrokom in njihovim staršem v šolskih okoljih približati vsebino in pomen evropskega omrežja Nature 2000 in
predvsem predstaviti biotsko pestrost na Goričkem.
Stanka Dešnik, Krajinski park Goričko (stanka@siol.net)
Cvetenje velikonočnice spremljali tretjič zapored
Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji: modeli upravljanja in informacijski
sistem« tretje leto zapored aktivno varoval velikonočnico na Boletini pri Ponikvi. Študentje - usmerjevalci,
varovalna ograja pod rastiščem, informacijska tabla in različno pisno gradivo so skupaj prispevali k ustreznemu
ogledu velikonočnice. Varovanje rastišča velikonočnice se je začelo takoj, ko so se pojavili prvi cvetovi.
Informacije o ogledu rastišča lahko dobite na Zavodu RS za varstvo narave (mateja.polutnik@zrsvn.si) ali pri
Turističnem olepševalnem društvu Ponikva (03 5792 065).
Nova predstavitvena tabla o ogroženih ribah v reki Kolpi
Reka Kolpa je vključena v evropsko ekološko omrežje območij Natura 2000. Kvalifikacijske vrste rib v reki Kolpi
so v sliki in besedi opisane na novi predstavitveni tabli. Kratke opise sta pripravili Meta Povž z ljubljanskega
Zavoda za naravoslovje in Mira Ivanovič z novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave, izjemne risbe pa so
delo Matjaža Učakarja.
Dve tabli s to vsebino je Turistično društvo Damelj že postavilo v Damlju in Sečjem selu, in sicer v okviru projekta
predstavitev območij Natura 2000, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor, in v okviru ureditve Mlinarske
poti ob reki Kolpi.
Zaradi hitrega razvoja rekreativnega turizma ob reki Kolpi, ki bi lahko ogrozil ugodno stanje vrst, si bomo
prizadevali, da bi na določenih odsekih ob reki postavili še več teh tabel. Tako bi bili obiskovalci seznanjeni z
evropsko ogroženimi vrstami in s pomenom njihovega varstva. Z boljšo ozaveščenostjo pa bi bilo tudi njihovo
ravnanje v naravi bolj premišljeno.
Več informacij: mira.ivanovic@zrsvn.si
Posvet: Voda in suša
Društvo vodarjev 21. marca na gradu Grad v krajinskem parku Goričko organizira posvet Voda in suša - ravnanje
z vodami in njihovimi ekosistemi v porečju Mure. Stališča izmenjujejo strokovnjaki in predstavniki ministrstev iz
Slovenije ter predstavniki deželne vlade Avstrijske Štajerske.

Posvet spremlja razstava projektov, ki tečejo na Goričkem in ob Muri: LIFE projekta na temo vidre in Mure,
Interreg projekta ekoremediacije ter varstvo dvoživk in netopirjev ter strokovne podlage za načrt upravljanja
Ledave in jezera. Predstavljajo se tudi aktivnosti iz sosednje Avstrije (zlatovranka in Mura).
Stanka Dešnik, Krajinski park Goričko (stanka@siol.net)
Predstavitev nastajajočega regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe
Celjska in kranjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave sta v sodelovanju s podjetjem Logarska dolina,
d.o.o., ki je koordinator projekta "Ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe", pripravili predstavitev
omenjenega projekta predstavnikom različnih sektorjev, in sicer: Zavoda za gozdove Slovenije (OE Ljubljana in
KE Kranj, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije - Zavod Ljubljana in Izpostava Kamnik, predstavnikomi
Upravne enote Mozirje in Kamnik ter Aagencije za okolje, Oddelek območja Savinje.
Avgust Lenar je predstavil potek projekta, že izvedene aktivnosti in naloge ter načrt aktivnosti v prihodnje. Nato
pa je Zavod predstavil "Strokovni predlog za zavarovanje regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe" , vključno z
območji Nature 2000.
V razpravi so zbrani pokazali naklonjenost pobudi in predlagali, da bi s projektom seznanili tudi domačine, saj je
to prvi korak na poti k cilju. Več informacij: mojca.tomazic@zrsvn.si.
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE
Spravni postopek za LIFE+
Evropski parlament vztraja, da ne pristane na delegiranje večine sredstev posameznim državam članicam. Več
na: http://www.europarl.europa.eu/code/newsletter/2007_01_en.htm#EN20070120040218.
Na Bolgarijo letijo obtožbe
Bolgarske in evropske nevladne organizacije kritizirajo vlado v Sofiji, ker naj bi izločila eno tretjino območij, ki so
bila prvotno predlagana za vključitev v omrežje Natura 2000. Večina teh območij je ob Črnem morju, vzrok je
razvoj za potrebe turizma.
Vir: ENDS Europe
BRANJE
Spletna stran ministrstva in Natura 2000 tudi v angleščini
Ministrstvo postopoma gradi spletno stran v angleškem jeziku, dostopna je na: http://www.mop.gov.si/en/. Za
marsikoga
bo
koristen
prevod
zakona
o
ohranjanju
narave,
ki
je
na;
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/en/ohranjanje_narave.pdf.
(ne
vsebuje sprememb zakona). Na strani Publikacije je več brošur s področja varstva narave.
V angleškem jeziku je sedaj na voljo tudi več dokumentov o Naturi 2000, obiščite stran:
http://www.mop.gov.si/en/areas_of_work/environment_directorate/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/natura2
000/.
Študije na spletu
Na spletu sta dostopne še tri študije, ki so bile podlaga za določitev območij Natura 2000. Študija dr. Borisa
Sketa: Pregled in izbor jam v Republiki Sloveniji, ki so pomembne za ohranjanje podzemske favne (pdf, 36 strani)
je na strani: http://www.natura2000.gov.si/projektivec/jame.pdf.
Dve študiji sta s področja direktive o pticah: Strokovne podlage Trnovski gozd (oktober 2003) (pdf, 17 strani) so
na: http://www.natura2000.gov.si/projektivec/trnovski_gozd.pdf. Študija DOPPS: Natančno določanje mej

predlogov
posebnih
območij
varstva
(SPA)
(pdf,
http://www.natura2000.gov.si/projektivec/natancno_dolocanje_mej.pdf.
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strani)
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na:

Srečanja z medvedom - na spletu
Knjižica Antona Simoniča Srečanja z medvedom (1998) je na voljo tudi na spletni strani Zavod za gozdove
Slovenije: http://www.gov.si/zgs-life/documents/Srecanja_z_medvedom.pdf.
ČaSOSpis o Naturi 2000
Članek o Naturi 2000, ki ga je objavilo glasilo Skupnosti
http://www.skupnostobcin.si/Aktualno/Casopis/pdf/CASOSPIS_42-43_web.pdf

občin

Slovenije

je

na:

Velike zveri in Natura 2000
Po dolgem času je ponovno izšel bilten Evropske komisije Natura 2000. Posvečen je velikim zverem, zlasti LIFE
projektom,
vezanim
nanje.
Spletna
verzija
(pdf,
16
strani)
je
na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/newsletter_natura/pdf/nat21_en.pdf.
Vesti iz Bruslja
Organizacija Eurosite je pričela izdajati mesečni elektronski bilten Insight Brussels. Poroča novosti o Naturi 2000,
s
pravnega
področja,
financiranja
in
upravljanja.
Prva
števelka
je
na
strani:
http://www.eurosite.org/insight_brussels/2007_01/index.html
Zimski športi ogrožajo divje živali
Prvič doslej je bila opravljena kvantitativna analiza fizioloških posledic alpskih zimskih športov na prostoživeče
živali. Ugotovili so, da t.i. trendovski zimski športi, kot npr. deskanje po snegu, variantno in turno smučanje ter
hoja s krpljami, ogrožajo in neugodno vplivajo na življenje prostoživečih živali.
Vir: AlpMedia po: http://www.vogelwarte.ch/home.php?lang=d&cap=aktuell&subcap=news
Pregled usposabljanj za upravljanje mokrišč
Pregled
je
pripravilo
partnerstvo
WetCap
http://portals.wi.wur.nl/files/docs/File/ICWMTOT/wetlandstraining_all_final.pdf

in

je

na:

NAPOVEDNIK
23. marec: okrogla miza Kako kmetovati na zemljiščih v Naturi 2000 (območje ob reki Dravi in Šturmovec).
Organizator: Občina Markovci, sodelovali bodo predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, Kmetijsko-gozdarske
zadruge Ptuj, Zavoda za gozdove Slovenije in Mariborske razvojne agencije. Namenjena je lastnikom zemljišč in
kmetovalcem. Informacije: simona.kaligaric@zrsvn.si.
24. marec: tradicionalna čistilna akcija v Krajinskem parku Sečoveljske soline, ob 10. uri. V primeru slabega
vremena bo akcija prestavljena na drug termin.
25. marec: Ledavsko jezero / pohod ob Ledavi (Domajinci). Organizator: Krajinski park Goričko. Več na:
http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2608&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0.
26. marec: predavanje Kmetijstvo, ptice in varstvo narave (predava Andrej Medved, DOPPS). Organizator:
Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES). Več na: www.naravna-dediscina.org.
27-28 marec: posvet: Golf, okolje, prostor. Organizira: Svet za okolje pri Golf zvezi Slovenije.
28. marec: predstavitev zaključka projekta LIFE Narava: Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca v Sloveniji, v
centru Evropa, Ljubljana. Organizira: DOPPS.
30. marec: usposabljanje za komunikatorje Nature 2000 – prvi modul, v sklopu projekta Komunikacijska podpora
Naturi 2000, Ljubljana. Organizira: Pristop Consensus.

16-18. april: Ekologija za boljši jutri - mednarodni znanstveni posvet. Organizator: Raziskovalno izobraževalno
središče Dvorec Rakičan, Murska Sobota, informacije: info@ris-dr.si, http://www.ris-dr.si.
20. april: predavanje in razstava o lesni biomasi. Organizira: Kozjanski park.
25-26 april: Priložnosti za EU financiranje varstva narave / European Funding Opportunities for Nature
Conservation,
Varšava,
Poljska.
Organizator:
Eurosite.
Informacije
in
prijava:
http://www.eurosite.org/article.php3?id_article=479.
10-11 maj: mednarodna delavnica Upravljanje z obiskom in prometom v gorskih obmocjih, Gozd Martuljek.
Organizira: CIPRA. Več: www.cipra.org/prihodnost, informacije: dusan.prasnikar@cipra.org.
10-11 maj: drugi seminar o kazalcih učinkovitosti upravljanja z zavarovanimi območji / Second seminar about
indicators and efficiency of PA’s management, Cogne - Val d’Aosta. Organizatorji: Narodni park Gran Paradiso,
naravni park Mont Avic in alspka mreža zavarovanih območij (ALPARC). Program bo določen marca. Več na:
www.alparc.org
12-14. junij: usposabljanje Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on the natural environment
(dodaten termin). Več na: www.dialoguematters.co.uk
8-12 julij: 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
Dr. Krajčič ponovno imenovan za direktorja
Vlada RS je 1. marca za direktorja Zavoda RS za varstvo narave imenovala dr. Darija Krajčiča, dosedanjega
direktorja.
Pravilnik medved sprejet
Minister za okolje in prostor je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste
rjavega
medveda
(Ursus
arctos)
iz
narave.
Objavljen
je
na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/zveri/pravilnik_medvedi_p.pdf.
***
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.

