Bilten e Natura 2000, št. 11 / junij 2003
Pred poletnim oddihom
Začelo se je poletje in z njim čas za oddih. Od novembra lani, ko je projekt Natura 2000 stekel, pa do sedaj je bilo
opravljenega veliko pomembnega dela. Pripravljen je bil strokovni predlog prvega seznama območij SPA in pSCI.
Nedavno se je s predlogom seznanil tudi minister Kopač in se strinjal, da se predlog pošlje v medresorsko
usklajevanje takoj po obravnavi na seji Strokovnega odbora (predvidoma v začetku julija). Opravljeno je bilo tudi
veliko komunikacijskega dela: deluje skupina več kot 60 komunikatorjev - sodelavcev ministrstva, ARSO,
ZRSVN, ZGS in KGZS, za katere je bilo organizirano komunikacijsko usposabljanje; 6 komunikacijskih načrtov se
že izvaja, pri 12 pa se priprava zaključuje; doseženo je bilo partnerstvo z MKGP; vzpostavljena je bila spletna
stran, izdan je bil informacijski list, izhaja interni elektronski bilten; podprli smo 9 ozaveščevalnih projektov
nevladnih organizacij v podporo ciljem Nature 2000; natisnjena je bila prva brošura o Nanoščici.
Dovolite mi, da se vam v imenu vodstva projekta zahvalim za vse vaše dosedanje prispevke ter vam zaželim, da
bi si čez poletje nabrali veliko svežih moči za uspešno sodelovanje tudi v drugi polovici leta.
Mladen Berginc, vodja projekta
Tretja komunikacijska delavnica
Predhodnemu usposabljanju komunikacijskih skupin o osnovah uspešnega komuniciranja, je 9. junija sledila
delavnica, na kateri so bile predstavljene osnove kriznega komuniciranja s teoretičnega in praktičnega vidika.
Delavnica je bila organizirana v sodelovanju s škotsko državno naravovarstveno organizacijo Scottish Natural
Heritage, katere poslanstvo je “delo s škotskimi ljudmi v skrbi za našo naravno dediščino”.
Dr. Miro Kline je v teoretičnih izhodiščih podal nadgradnjo ključnih zakonitosti uspešnega komuniciranja s
posebnim poudarkom na kriznem komuniciranju, g. Ian Mitchell, ki je nastopil v imenu organizacije Scottish
Natural Heritage, pa je kot izjemen praktik predstavil svoje znanje ter bogate in dolgoletne izkušnje na področju
praktičnega dela z ljudmi. Vodilna nit škotskega pristopa k varstvu narave je: “celotno varstvo narave je v osnovi
delo z ljudmi” oziroma “če ne morete delati z ljudmi, ne morete učinkovito upravljati varstvo narave!”
Sledili sta še dve kratki predstavitvi: pogled na razvoj lokalne ekonomije, ki sledi ciljem trajnostnega razvoja (na
primeru Logarske doline ga je predstavil g. Avgust Lenar), in ključne zakonitosti sodelovanja z mediji, ki jih je
predstavila vodja komunikacijske skupine Manca Šetina-Miklič.
Branka Hlad (branka.hlad@gov.si)
Predstavitev Nanoščice v živo
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in postojnska
območna enota Zavoda za gozdove Slovenije so 12. junija pripravili predstavitev območja Nanoščice kot enega
izmed biserov slovenske narave. Predstavitev je potekala ob sprehodu po cvetočih močvirnih travnikih ob
Nanoščici, kjer se ob mraku oglašajo kosci.
Udeleženci - predstavniki postojnske občine (občinskega sveta, občine, krajevnih skupnosti in drugih institucij) ter
novinarji so najprej prisluhnili predstavitvi porečja Nanoščice v sklopu projekta Natura 2000 ter projekta LIFE III Narava, nato pa so si bogastvo življenja ob Nanoščici ogledali še v živo ter prisluhnili značilnemu petju koscev, za
katere so travniki ob Nanoščici eno najpomembnejših bivališč pri nas. Ogled je vodil g. Slavko Polak.
Koscem, tej svetovno ogroženi ptičji vrsti, je namenjen projekt LIFE III - Narava "Vzpostavitev dolgoročnega
varstva kosca v Sloveniji". V letu 2004 ga bo s finančno pomočjo Evropske unije ter prispevkom nekaterih
slovenskih institucij, tudi postojnske občine, začelo izvajati Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
S tem bo ob Nanoščici in na drugih območjih med drugim zagotovljeno izvajanje ustreznih ukrepov za ohranjanje
ugodnega stanja koscev in za vzdrževanje njihovih bivališč.
Špela Habič (spela.habic@zgs.gov.si) in Mirjam Gorkič (mirjam.gorkic@zrsvn.si)
Prva zgibanka o predlaganih območjih Natura 2000
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je izdalo prvo zgibanko o predlaganih območjih Natura 2000. Zgibanka z
naslovom "Nanoščica, kjer pomagamo peti koscu (Našim vnukom v dar)" je del serije, s katero predstavljamo
predlagana območja Natura 2000. Zgibanka je dostopna tudi na spletni strani Nature 2000:
www.natura2000.gov.si.
Več informacij lahko dobite pri Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic@gov.si).
Glasilo Kraški rob

V okviru projekta LIFE III - Narava "Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba" je izšla prva
številka novega glasila "Kraški rob". V njej predstavljajo vsebino in cilje projekta LIFE ter njegovo vključevanje v
omrežje Natura 2000. Bralce med drugim seznanjajo z botanično posebnostjo Kraškega roba ter pomenom kalov
za dvoživke. Želijo si, da bi v bodoče tudi prebivalci tega območja v glasilu objavljali prispevke o dogajanju v
lokalni skupnosti.
Dodatne informacije lahko dobite pri Bojani Lipej, ZRS Koper, Garibaldijeva 18, 6000 Koper (bojana.lipej@zrskp.si).
Delavnica LIFE III - Narava
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 18. junija organiziralo delavnico o finančnem programu LIFE III Narava. Po uvodnih besedah državnega sekretarja Marka Slokarja in državnega podsekretarja Mladena Berginca
je program LIFE III - Narava predstavil predstavnik Communitá Ambiente, zunanje nadzorne skupine za
Slovenijo. Sledila je predstavitev Vesne Kolar Planinšič, ki je pojasnila postopek priprave in prijave projektov v
letu 2003. Projekte je treba na ministrstvo prijaviti do 25. septembra. Sledila je predstavitev dveh projektov, ki se
bosta začela izvajati letos: "Varstvo vrst in habitatov v Sečoveljskih solinah" ter "Vzpostavitev dolgoročnega
varstva kosca v Sloveniji". Na koncu je bilo predstavljenih še nekaj novih projektnih idej. Zadovoljni smo bili z
dobro udeležbo, še posebej je bilo letos opazno povečano zanimanje s strani lokalnih skupnosti. Naslednji dan je
bil predstavljen še program LIFE III - Okolje.
Za dodatne informacije glede prijave projektov LIFE III - Narava vam je na voljo koordinatorica programa Vesna
Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
eNapovednik
28. junij - otvoritev učne poti v Jovse, Kapele, ob 16. uri, informacije: Turistično društvo Kapele, Kapele 21, 8258
Kapele, vodja projekta: Milena Vranetič
5. september - ekskurzija za člane projektne skupine v Triglavski narodni park
12. september - 4. komunikacijska delavnica
* * *
* * *
eNatura 2000 je odraz našega skupnega dela pri projektu Natura 2000.
Če imate informacije, za katere bi želeli, da jih poznajo vsi člani
projektne skupine, nam jih lahko posredujete in objavili jih bomo.
Svoje prispevke pošljite urednici e-biltena Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si).
Če e-biltena ne želite prejemati, prav tako pišite na isti naslov.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Telefon: (01) 4787 400, Telefaks: (01) 4787 422, Spletna stran:
www.natura2000.gov.si

