Bilten e Natura 2000, št. 12 / september 2003
Drugi sestanek strokovnega odbora
Strokovni odbor se je 10. julija sestal na svoji drugi seji. Razpravljal je o delovnih osnutkih območij po direktivi o
habitatih in direktivi o pticah ter sprejel skupno stališče do gradiva. Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Strokovni odbor izraža pozitivno mnenje glede območij pSCI po Direktivi o habitatih. V tej fazi zaradi
nedodelanosti predlaga umik območij grad Grad na Goričkem, Tošč, Rožnik in Jezerce ter Kraški rob, ponovno
presojo in premik v oktobrsko fazo. Pri dodelavi območij naj strokovna skupina upošteva vsa pisna stališča.
Območja je treba še posebej dodelati z vidika habitatnih tipov suhih travišč, hroščev, jamskih habitatnih tipov ter
ostalih vsebin.
2. Strokovni odbor izraža pozitivno mnenje glede grobe opredelitve območij SPA po Direktivi o pticah in priporoča
strokovni delovni skupini na ministrstvu, da preveri meje območij, še posebej skrbno pa območja: Ljubljansko
barje, Trnovski gozd, Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke, Kras in Šentjernejsko polje. Strokovna
skupina v okviru ministrstva do oktobra vključi v gradivo pripombe, podane s strani članov strokovnega odbora,
pridobi čimveč podatkov in pripravi conacijo za vsa območja.
3. Naslednja seja strokovnega odbora bo predvidoma sklicana konec oktobra.
Strokovna skupina je skladno s sklepi v mesecu avgustu že začela z dodelavo gradiva, ki bo predvidoma
pripravljeno v drugi polovici septembra.
Podrobnejše informacije o skupnem stališču dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Imenovana medresorska delovna skupina
Minister mag. Janez Kopač je 31. julija podpisal sklep o ustanovitvi in sestavi medresorske delovne skupine v
okviru projekta Natura 2000. Imenovani člani so:
1. Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – vodja
2. mag. Vesna Kolar Planinšič, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – članica
3. Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – članica
4. Maksimilijan Mohorič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – član
5. dr. Franc Potočnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – član
6. mag. Dušan Kramberger, Ministrstvo za kulturo – član
7. Stojan Pečlin, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport – član
8. dr. Marjan Vezjak, Ministrstvo za promet – član
9. Srečko Šestan, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – član
10. Liljana Figar, Ministrstvo za zunanje zadeve – članica.
Naloga medresorske delovne skupine je obravnava in uskladitev predloga seznama območij Natura 2000 do faze
priprave ustreznega predpisa o določitvi omrežja Natura 2000 in sicer najkasneje do konca marca 2004. Za
koordinacijo dela bo skrbelo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Prvi predlog območij bomo v medresorsko
obravnavo posredovali konec septembra.
Več informacij o delu medresorske skupine lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Struktura lastništva v območjih pSPA
V priloženi tabeli je prikazana okvirna struktura lastništva, pripravljena v marcu 2003 na osnovi podatkov iz leta
2002, ki jih za kataster vodi GURS. Zaradi stanja zemljiške knjige so podatki na nekaterih območjih lahko
zastareli. Iz podatkov je bilo mogoče kolikor toliko zanesljivo odbrati le delež zasebnega in nekoč družbenega
lastništva po posameznih skupinah vrst rabe, ki so vneseni v kataster. Družbeno lastništvo vključuje državno in
občinsko lastništvo.
Za vsako območje je v odstotkih predstavljen delež zasebnega in družbenega lastništva za 6 skupin rabe
zemljišč. Skupina Gozdovi je enaka katastrski kategoriji, skupina Travniki združuje katastrske kategorije travnik in
pašnik, skupina Njive in nasadi združuje katastrske kategorije hmeljišče, (plantažni) sadovnjak, vinograd in njiva,
skupina Vodne površne združuje katastrski kategoriji ribnik in vodotok, skupina Neplodna zemljišča katastrski
kategoriji neplodno in močvirja, skupina Infrastruktura, pozidana zemljišča in ostalo pa vsa ostale katastrske
kategorije kot so ceste, stavbišča, dvorišča, ipd.
Analizo sta na podlagi podatkov GURS pripravila Igor Deržek (ZRSVN) in Andrej Bibič (MOPE), ki vam je na voljo
za vsa dodatna pojasnila (andrej.bibic@gov.si).
- StrukturaLastnistvaKataster.xls

Oddane projektne naloge
Za pridobivanje podatkov za pripravo območij Natura 2000 sta bila zaključena dva postopka izbire izvajalca
projekta. Za ribe bo nalogo izdelal Javni zavod za ribištvo Slovenije, za metulje pa Biološki inštitut Jovana
Hadžija ZRC SAZU. Javni razpis za podatke za negozdne habitatne tipe ni uspel, ker se je prijavil samo en
izvajalec. Razpis bo v najkrajšem času ponovljen.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Petra Skoberneta (peter.skoberne@gov.si).
Aktivnosti komunikacijskih skupin
Tokrat poročamo o aktivnostih komunikacijske skupine za Kozjansko-Dobrava-Jovsi, v prihodnjih številkah pa
bomo predstavili tudi, kako območja predstavljajo druge skupine.
Člani komunikacijske skupine za Kozjansko-Dobrava-Jovsi so v sodelovanju s Turističnim društvom Kapele 26.
junija pripravili predavanje z naslovom "Dobrava-Jovsi kot del omrežja Natura 2000". Odziv na predavanje je bil
dober.
28. junija je skupina sodelovala na otvoritvi "Koščeve poti v Jovse". Gre za pot, po kateri bodo obiskovalci
zavarovanega spomenika narave Jovsi,
ki bo del omrežja Natura 2000, iz vasi Kapele dostopali do roba spomenika narave, kjer se načrtuje postavitev
manjše ornitološke opazovalnice. Ob poti je tudi
informacijska točka, ki je namenjena spoznavanju okoliških gozdov. Priložnostno je bila izdana zgibanka
"Koščeva pot v Jovse" in vložni delovni list, namenjeni
izobraževanju šolske mladine na temo "gozd in drevesa ob Koščevi poti v Jovse". Delovni list je zasnovan tako,
da učenci opisujejo okolico informacijske točke in odgovarjajo na postavljena vprašanja. Prvemu delovnemu listu
bodo sledili še drugi (rastlinski svet Jovsov, živali v jovsovskih grabah in mlakah, ptice Jovsov idr.). Zgibanka nosi
tudi znak Nature 2000. Dogodek je bil dobro organiziran ter medijsko odmeven.
Skupina v septembru načrtuje sestanek z županom občine Brežice mag. Andrejem Vizjakom, ki bo namenjen
seznanjanju občinskih struktur s projektom Natura 2000. Sodelovanje poteka tudi z Regijskim pospeševalnim
centrom Posavje, s katerim so se dogovorili, da za vse organizacije, ki usmerjajo razvoj v Posavju, v začetku
septembra pripravijo predavanje na temo Nature 2000.
Hrvoje Oršanič (hrvoje.orsanic@zgs.gov.si).
V Avstriji netopirji niso dovolj zaščiteni
Avstrijsko Okoljsko krovno združenje je na tiskovni konferenci 1. julija javnost obvestilo, da Avstrija Evropski uniji
ni predložila zadostno število območij, ki bi bila v okviru evropske mreže Natura 2000 namenjena varstvu
netopirjev v alpski regiji. Kot so pojasnili predstavniki omenjene okoljevarstvene organizacije, avstrijske zvezne
dežele tako kršijo usmeritve evropske direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst. Ob tej priložnosti je Okoljsko krovno združenje predstavilo poseben zemljevid, iz katerega je
razvidnih sedem ključnih območij varstva netopirjev, ki so porazdeljena po celotnem ozemlju avstrijske države. V
Avstriji prezimuje v jamah srednještajerskega kraškega sveta kar tretjina populacije velikih in malih
podkovnjakov, ki so zelo ogrožena družina netopirjev. Ker se Štajerska na prošnje za naknadno določitev teh
območij ni odzvala, je Okoljsko krovno združenje zoper Zvezno deželo Štajersko
vložilo tožbo. Seznam varstvenih območij Natura 2000 za območje Alp naj bi sprejeli konec letošnjega leta.
Nadaljnje informacije dobite na spletnem naslovu:
http://www.umweltdachverband.at/service/presse/fledermaus010703.htm.
Vir: Umanotera, julij 2003
Nizozemska je zaključila seznam območij Natura 2000
Nizozemska je prva država EU, ki je zaključila nacionalni seznam območij v okviru mreže Natura 2000. To je še
posebej pomembno, ker je imenovanje območij in sestavljanje seznamov s strani držav članic zaznamovano z
zamudami in številnimi nepravilnostmi. Dodatne informacije je mogoče dobiti na naslednjih spletnih naslovih:
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm
http://www.environmentdaily.com/docs/30710a.doc

Vir: Umanotera, julij 2003
BirdLife poziva Slovenijo k čimprejšnji prijavi SPA-jev
Mednarodna okoljevarstvena organizacija BirdLife je Slovenijo ter še dve drugi pristopnici, Česko in Madžarsko,
pozvala, naj pohitijo z izpolnjevanjem direktive Evropske unije o pticah ter čimprej prijavijo nacionalne mreže
posebnih varstvenih območij. Rok za prijavo teh območij, kjer živijo ogrožene vrste ptic, se bo iztekel 1. maja
prihodnje leto, torej na dan vstopa omenjenih držav v EU, in časa ni več veliko, poudarja BirdLife. V pomoč
pristopnicam je BirdLife skupaj s partnerji več kot tri leta pripravljal inventar območij, ki so sledeč merilom iz
direktive o pticah primerna za klasifikacijo kot posebna varstvena območja. Ta območja zajemajo od ene
desetine do skoraj četrtine površine posamezne od treh držav - največ, 24 odstotkov, prav v Sloveniji, na
Češkem pa npr. devet odstotkov. Ti inventarji so pripravljeni na podlagi znanstvenih dokazov, s čimer omogočajo
vsaki državi, da kot posebej zaščitena območja prijavi najprimernejše predele naravnega okolja ptic, poudarja
BirdLife in svojo pomoč ponuja vladam vseh treh držav. "Te morajo odreagirati in čim hitreje zaščiti omenjena
območja, sicer bo resno ogroženo preživetje ptic, kot so krastač, kraljevi orel in vodne ptice pevke. Rok se
približuje in nobena od treh držav na uresničevanje direktive o pticah ni pripravljena," še poudarja BirdLife.
Vir: STA, 24.7.2003
eNapovednik
5. september - celodnevna strokovna ekskurzija v Triglavski narodni park, odhod ob 8. uri, postajališče mestnega
potniškega prometa poleg Plavega bara (na Linhartovi cesti nasproti stavbe MOPE v Ljubljani)
25. september - delavnica za zunanje izvajalce projektov za omrežje Natura 2000 glede končne opredelitve
območij za posamezne vrste, ARSO, Vojkova 1a, Ljubljana, 4. nadstropje, od 9. do 15. ure
* * *
* * *
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

