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Strokovna ekskurzija v TNP 
V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom smo 5. septembra organizirali strokovno ekskurzijo v območje 
Triglavskega narodnega parka. Ekskurzije so se udeležili člani strokovne in komunikacijske skupine. Najprej nas 
je pot vodila na ogled pokljuških šotnih barij, kjer je Jurij Dobravec predstavil projekt LIFE in predlog načrta 
upravljanja z ureditvijo, namenjeno ohranitvi šotnih barij in izobraževanju obiskovalcev. Razpravo o povezovanju 
naravovarstva, Nature 2000 in kmetijstva s poudarkom na vključevanju kmetov v TNP v SKOP je v Zgornji 
Radovni vodila Marija Markeš, kjer smo si hkrati ogledali muzejsko urejeno Pocarjevo domačijo in informacijsko 
točko TNP. Na zadnje smo se odpravili še v dolino Vrat, kjer nas je Martin Šolar ob ogledu dela učne poti 
seznanil z nekaterimi pomembnimi habitati tega območja. 
Več informacij  lahko dobite pri Tini Markun (tina.markun@tnp.gov.si). 
 
Seznam odobrenih projektov LIFE - Narava 
Evropska komisija je 5. septembra objavila seznam odobrenih projektov v okviru finančnega programa LIFE - 
Narava za letošnje leto. Za Slovenijo sta bila potrjena dva projekta: "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca 
(Crex crex) v Sloveniji"  ter "Varstvo vrst in habitatov v krajinskem parku Sečoveljske soline". Sicer je bilo za 
program LIFE - Narava odobrenih 77 projektov v 12 državah članicah in 6 državah pristopnicah. Skupna vrednost 
projektov znaša 133 milijonov evrov, od katerih bo Evropska unija prispevala 71 milijonov evrov. Več informacij o 
letošnjih odobrenih projektih si lahko preberete na naslovu http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/life-
nat_projects03.htm. 
V pripeti datoteki smo zbrali vse doslej odobrene projekte LIFE - Narava v Sloveniji. Opisi projektov vsebujejo 
podatke o predlagatelju, sredstvih, vsebini in trajanju projekta. Seznam bo v kratkem dosegljiv tudi na spletni 
strani Nature 2000, s povezavami na spletne strani posameznih projektov. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko programa LIFE - Narava Vesno Kolar Planinšič 
(vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Aktivnosti komunikacijskih skupin 
Tokrat poročamo o aktivnostih komunikacijske skupine Kozjanski park: 
Kozjanski park se je že drugo leto zapored udeležil aktivnosti ob evropskih Zeleni  dnevih,  ki so potekali v 
začetku junija in so bili letos posvečeni Naturi  2000.  Od  organizacije Eurosite, ki je organizator Zelenih dni, so 
prejeli  zloženke  in drugi promocijski material. Zloženke so prevedli, jih razmnožili  in razdelili med osnovne šole 
znotraj parka. Vsem šolam znotraj Kozjanskega  parka  so  predstavili  idejo  Natura 2000 in na vsaki šoli ob 
dogodkih  izobesili zastavo, ki z logotipom ponazarja Naturo 2000 in Zelene dneve. 
Na redni seji sveta zavoda Kozjanski park v mesecu juliju je komunikacijska skupina  članom  sveta  zavoda,  
med  katerimi  so tudi župani občin Kozje, Podčetrtek  in  Bistrica ob Sotli, na kratko najavila in obrazložila 
uvedbo Nature 2000 znotraj prostora Kozjanskega parka. 
Tudi  KGZS  Celje  uspešno  izvaja svoje naloge. Projekt Natura 2000 so 16. maja  na  strokovnem  kolegiju  
predstavili  vodjem  svetovalne  službe ter specialistom  na  KGZS,  KGZ  Celje, oddelek za kmetijsko svetovanje 
(KSS). Projekt  so predstavili tudi 10. in 11. junija na dvodnevnem posvetu "Pomen zdrave  prehrane  pri  
prehrani  mladih in Ekološko kmetijstvo in varovanje ekosistemov"   v   organizaciji    Združenja   ekoloških  
pridelovalcev  in predelovalcev Deteljica. 
Dobro  je vzpostavljena tudi komunikacija z mediji. V različnih intervjujih in  člankih  so  projekt  Natura  2000 
omenjali v Rogaških novicah (3.1.03, 21.2.03,  4.7.03),  Delu  (27.6.03),  Zmajevem  glasu  (marec  03),  Večeru 
(4.3.03) in Sava Glasu (9.1.03). Pričakovanja in cilje projekta Natura 2000 so  omenjali  tudi v intervjujih na 
Štajerskem valu, Radio Brežice in Radio Celje,  ko  je  v  Kozjanskem  parku  junija  letos  potekala  naravoslovna 
raziskovalna delavnica. 
Martin    Vernik    (martin.vernik@kp.gov.si)    in    Tatjana    Pevec   (tatjana.pevec@ce.kgzs.si). 
 
Zgibanka Natura 2000 - Svetla prihodnost varstva narave 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je v aprilu 2003 izdalo informativno  zgibanko  »Natura  2000 
- Svetla prihodnost varstva narave« v nakladi  20.000 izvodov. Zgibanka pojasnjuje, kaj je Natura 2000, kako 
bodo opredeljena posebna območja varstva in posebna ohranitvena območja. Posebna območja  varstva  v  
Sloveniji  tudi  bolj natančno predstavi. Namenjena je splošni  javnosti, zato predstavi tudi namen Nature 2000 ter 
stanje mreže v Evropi. 



Komunikacijskim  skupinam  v projektu Natura 2000 bo društvo izvod zgibanke posredovalo  po pošti, za dodatne 
izvode in informacije pa se lahko obrnete na Matejo Nose (mateja.nose@dopps-drustvo.si). 
 
Predavanja Natura 2000 za kmetijsko svetovalno službo 
V  okviru  projekta  financiranega  s strani Delegacije Evropske komisije v Republiki Sloveniji, je Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije izvedlo  predavanja  o  Naturi  2000  na  vseh  območnih  enotah  
Kmetijske svetovalne  službe.  Predavanja  so  izvedli  v  sklopu  mesečnih kolegijev svetovalne  službe.  Na  
območju  enote  svetovalne  službe Ljubljana pa so svetovalce, ki pokrivajo SPA območja (Ljubljansko barje, 
Cerkniško jezero), obiskali  individualno. V predavanjih so predstavili, kaj je Natura 2000 in njen  pomen  za  
naravovarstvo v Sloveniji. Predstavili so pomen kmetijstva pri   Naturi  2000  in  možnosti  za  izvajanje  naravi  
prijaznega  načina kmetovanja.  Poleg  tega  so  predstavili  posebna območja varstva, ki bodo opredeljena  na  
območju posamezne območne enote, kvalifikacijske vrste teh območij in naravovarstvene smernice. 
Po   koncu  predavanja  so  svetovalce  poprosili  za  izpolnitev  kratkega vprašalnika.  Analiza vprašalnikov je 
pokazala, da svetovalci vidijo Naturo 2000  kot  prednost  tako  za  območja  na splošno kot za kmetijstvo na teh 
območij. Svetovalci so poudarili, da si tak način izobraževanja želijo tudi v prihodnje, ter izpostavili nekaj tem, ki bi 
jih najbolj zanimale. Mateja Nose (mateja.nose@dopps-drustvo.si) 
 
Analiza lastniške strukture v območjih pSCI 
Analiza lastniške strukture je zelo pomemben okvir za načrtovanje in izvajanje ukrepov, pa tudi komunikacijske 
strategije. Za pSPA je bila okvirna analiza že narejena in smo jo predstavili v prejšnji številki. Analiza za pSCI še 
ni pripravljena, ker je prvi predlog območij še nepopoln in bo narejena  po njegovi dodelavi. Pri tem se je treba 
zavedati omejitev zaradi kvalitete razpoložljivih podatkov o lastništvu parcel (neažurnost, problemi s parcelami, 
opredeljenimi kot SLP, topografski zamiki, meje območij Natura 2000 večinoma ne potekajo po parcelnih 
mejah...), zaradi česar so rezultati uporabni samo za okvirne ocene in usmeritve.Tudi analizo lastništva, 
pripravljeno za pSPA, bo treba še testno preveriti, ugotoviti, ali ustreza pričakovanjem, ter doreči izboljšave. Če 
bodo rezultati pozitivni, bi  bilo smiselno analizo ponoviti na celoti predlaganih območij Natura 2000 po drugem 
mejniku za pSCI, predvidoma novembra. 
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Petra Skoberneta (peter.skoberne@gov.si). 
 
Predstavitev  predloga  načrta  upravljanja  za  območje  okolice  barij na Pokljuki 
Triglavski narodni park je 8. septembra v okviru projekta "Šotna barja v Triglavskem narodnem parku" 
(LIFE/00/SLO/7231) pripravil predstavitev predloga načrta upravljanja za projektno območje okolice barij na 
Pokljuki. 
Strokovnemu delu predstavitve je sledil javni del s tiskovno konferenco. V strokovnem delu so sodelavci TNP 
predstavili koncept, pripravo in posamezne rešitve načrta upravljanja. Ta del je bil namenjen predvsem upravnim 
in strokovnim delavcem različnih služb in ustanov, ki se ukvarjajo s prostorom ali dejavnostmi na obravnavanem 
območju in jih načrt upravljanja posredno ali neposredno zadeva. 
V javni predstavitvi s tiskovno konferenco je poslanec Dušan Vučko predstavil pravni vidik načrtov upravljanja s 
kratkim predavanjem "Načrt upravljanja v hierarhiji pravnih aktov", vodja znanstveno raziskovalne službe TNP 
Jurij Dobravec pa konkreten primer načrta upravljanja za območje Pokljuških barij. 
Dodatne informacije o projektu LIFE "Šotna barja v Triglavskem narodnem parku" lahko dobite na spletni strani 
http://www.tnp.si/life/index.htm.  
 
eNapovednik 
17.  september  -  3.  sestanek  projektnega  sveta  z obravnavo polletnega poročila o delu, MOPE, Dunajska 47, 
Ljubljana 
17.  september  -  Sestanek  Znanstvene delovne skupine Habitatnega odbora, Bruselj 
18. september - Sestanek Znanstvene delovne skupine Odbora Ornis, Bruselj 
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 
 


