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Ugodno stanje ohranitve vrst in habitatov
V pripeti datoteki boste našli poročilo o udeležbi na delavnici "Ugodno stanje ohranitve vrst in habitatov", ki je
potekala od 1. do 3. oktobra v Narodnem parku Thayatal v Spodnji Avstriji. Srečanja, ki sta ga organizirala
Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda ter Avstrijska zvezna
agencija za okolje, sta se v imenu Slovenije udeležila Andrej Bibič (andrej.bibic@gov.si) in Aleksander
Golob (aleksander.golob@gov.si). Slednji je predstavil svoj pogled na ohranjanje ugodnega stanja v gozdovih
z referatom "Ugodno stanje ohranitve gozdnih habitatnih tipov in vrst, vezanih na gozd z evropskih
naravovarstvenih direktiv - slovenski pogled". Prispevek v angleškem jeziku je objavljen na CIRCA-SI.
Sestanek projektnega sveta
Dne 17. oktobra se je sestal projektni svet, ki se je razširil z direktorjem Zavoda RS za varstvo narave dr. Darijem
Krajčičem. Vesna Kolar Planinšič in Manca Šetina Miklič sta svetu podali poročilo o poteku posameznih faz
projekta tako z vidika strokovne kot komunikacijske skupine. Člani so poročilo potrdili in podprli usmeritve za
nadaljnje delo. Svet je podprl tudi predlagan zamik projektne faze B s 30. oktobra na 30. november 2003.
Vmesno poročilo o izvajanju projekta lahko dobite pri koordinatorici ( vesna.kolar-planinsic@gov.si), poročilo o
izvajanju komunikacijske strategije pa bo po e-pošti posredovano vsem članom komunikacijske skupine
(manca.setina-miklic@gov.si).
Aktivnosti komunikacijskih skupin
V tokratni številki vam posredujemo poročilo o izvedenih komunikacijskih aktivnostih za območje Bloščice:
Komunikacijska skupina za Bloščico (ZRSVN, Območna enota Ljubljana, ZGS, Območna enota Postojna in
KGZ Ljubljana) je v skladu s predloženim komunikacijskim načrtom v septembru in oktobru izvedla
naslednje komunikacijske aktivnosti: obisk pri županu in nekaterih pomembnih deležnikih oz. lokalnem
mnenjskem voditelju, objava članka v občinskem glasilu Bloški korak z naslovom »Bloščica - evropsko
pomemben košček narave«, organizacija in izvedba slikovne naravoslovne predstavitve za krajane s
splošnimi informacijami o evropskem omrežju Natura 2000 in projektu, ki poteka na državnem nivoju,
izčrpno obveščanje medijev o izvajanju komunikacijskih aktivnosti na terenu (obvestilo za medije z vabilom
na predstavitev, 2 kratki obvestili in 2 kratki poročili na Radiu 94 in RGL, polurna informativna oddaja v živo na
Radiu 94 o predvidenih območjih Natura 2000 na Notranjskem s posebnim poudarkom na Nanoščici in Bloščici
ter krajši prispevek na TV Slovenija 1 o Bloščici kot enem izmed predvidenih območij Natura 2000 v Sloveniji) ter
priprava zloženke.
Zastavljene cilje komuniciranja na terenu so v glavnem dosegli. Zlasti je bila uspešna in koristna predstavitev za
krajane, saj je dogodek pritegnil zadovoljivo število ljudi (okrog 50). Udeleženci na predstavitvi so bili vidno
presenečeni nad naravnim bogastvom močvirnega sveta ob Bloščici, ki ga je v sliki in besedi podal Slavko
Polak iz Notranjskega muzeja v Postojni. Povabilu na predstavitev se žal niso odzvali čisto vsi predvideni ključni
deležniki, zato bo skupina z njimi še dodatno navezala stik in jim posredovala ključne informacije o omrežju
Natura 2000.
Pri organizaciji in sami izvedbi predstavitve na lokalnem nivoju je skupina odlično sodelovala z Občino Bloke,
gospodom županom in njegovimi sodelavci, z ravnateljico OŠ Nova vas, kjer je potekala predstavitev, ter
Študentskim klubom Bloke, ki je nudil tehnično pomoč.
Lara Jogan Polak (lara.jogan@zrsvn.si)
Projekti LIFE III - Narava za leto 2004
Na podlagi javnega razpisa za zbiranje in sofinanciranje projektov LIFE III - Narava za leto 2004 je Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo prejelo devet vlog s področja ohranjanja narave. Po pregledu in morebitnih dopolnitvah
s strani prijaviteljev jih bo ministrstvo konec oktobra predlagalo za sofinanciranje Evropski komisiji.
Pred dnevi je Evropska komisija objavila vmesno poročilo o oceni izvajanja programa LIFE III - Okolje, Narava in
Tretje dežele (Mid-term evaluation report). Poročilo je v delu, ki se nanaša na LIFE III - Narava, izredno pozitivno.
Zato se je Komisija odločila, da bo organom Evropske unije posredovala predlog za spremembo uredbe in s tem
podaljšanje programa LIFE III - Narava za dve leti, tj. do leta 2006. Poročilo bo v kratkem dosegljivo na spletni
strani Evropske komisije, kopijo poročila pa lahko trenutno dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolarplaninsic@gov.si).

Izdelki nalog za opredeljevanje območij za Naturo 2000
Na spetni strani projekta Natura 2000 smo posodobili pregled razpisanih nalog za strokovna izhodišča za
vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Na naslovu http://www.natura2000.gov.si/projektivec/pregled_nalog.htm so
dosegljivi naslednji izdelki:
1. Netopirji, Prirodoslovni muzej Slovenije - končni izdelek
2. Dvoživke, Center za kartografijo favne in flore - končni izdelek
3. Kačji pastirji, Center za kartografijo favne in flore - končni izdelek
4. Hrošči, ZRC SAZU - Biološki inštitut - končni izdelek
5. Bober, Prirodoslovni muzej Slovenije - končni izdelek
6. Vidra, Lutra - končni izdelek
7. Močvirska sklednica, Staša Tome - končni izdelek
8. Rastline, ZRC SAZU - Biološki inštitut - končni izdelek
9. Ribe, Zavod za ribištvo Slovenije - 1. mejnik
10. Metulji, ZRC SAZU - Biološki inštitut - 1. mejnik.
Naloga za negozdne habitatne tipe je v postopku javnega naročanja. Za dodatne informacije lahko pišete Petru
Skobernetu (peter.skoberne@gov.si).
Ekološke zahteve rastlinskih in živalskih vrst Priloge II Direktive o habitatih
Pripravljena je nova inačica ekoloških zahtev. Gradivo je še delovno, saj še ne upošteva vseh rezultatov
projektov zunanjih izvajalcev, manjka tudi temeljita redakcija besedila. Kljub temu je vsebina uporabna za vse, ki
se ukvarjate z Naturo 2000, zlasti za komunikatorje. Dobrodošli bodo komentarji, pripombe in vprašanja. Gradivo
je zaradi internega značaja dostopno na CIRCA-SI:
http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Members/irc/eionetcircle/narava/library?l=/natura_2000/predlogi_izvajalcev/n2k_ekos_zahteve/_SL_1.0_&a=d
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Petra Skoberneta (peter.skoberne@gov.si).
Komplet razglednic Natura 2000
Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave je izdalo serijo razglednic s skupnim naslovom "Natura 2000 ogrožene in redke živali v Sloveniji, pomembne za Evropo". Na razglednicah, katerih izdajo je omogočilo
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, so predstavljeni mali skovik, mala tukalica, rjavi srakoper, mala bela
čaplja, črna štorklja, vodomec, laška žaba, progasti gož, mali podkovnjak in ris.
Za dodatne informacije so vam na voljo predstavniki društva na naslovu DPPVN, Ptujska c. 91, 2327 Rače.
eNapovednik
24 .- 25. oktober - Delavnica "Natura 2000 in dvoživke ob Muri" v organizaciji društva za preučevanje dvoživk in
plazilcev - Societas herpetologica slovenica, društva za varovanje naravne in kulturne dediščine -Tabrih ter
Turističnega društva Veržej, Murska Sobota
27. oktober - Predstavitev dela Znanstveno-raziskovalne službe v poletni sezoni 2003, Triglavski narodni park,
Kidirčeva 2, Bled, ob 12. uri
29 .- 30. oktober - Seminar za strokovne priprave omrežja Natura 2000, Bruselj
6. november - Posvet z delavnico "Gozdarska politika zavarovanih območij", Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gozdarstvo, Dimičeva 13, Ljubljana, ob 8.30h
5. - 9. november - Mednarodno srečanje o upravljanju in ohranjanju volka "Življenje z volkom", Segovia, Španija
* * *
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

