Bilten e Natura 2000, št. 17/ december 2003
Četrta komunikacijska delavnica
V okviru priprave komunikacijskih načrtov in usposabljanja komunikacijskih skupin za določena konkretnejša
vprašanja strateškega komuniciranja je bila izpeljana še ena delavnica. Delavnico smo organizirali v dveh delih.
Prvi del je potekal 19. novembra in se ga je udeležilo 67 udeležencev. Namenjen je bil pregledu dosedanjih
rezultatov projekta, ki so jih podali Vesna Kolar Planinšič, Peter Skoberne in Manca Šetina Miklič. Svoje izkušnje
pri komuniciranju na terenu so predstavili Tina Trampuš, Lara Jogan Polak, Tadeja Šubic in Hrvoje Oršanič.
Martin Vernik je v svoji predstavitvi povzel glavne poudarke z letne skupščine Eurosit-a, kjer je bilo govora tudi o
rabi komuniciranja kot instrumenta varstva narave oz. priprave upravljalskih načrtov. Miro Kline je povzel filozofijo
izbranega komunikacijskega modela ter vlogo zgibanke pri izvajanju komunikacijskega načrta, ki tega smiselno
dopolnjuje in posreduje osnovno sporočilo deležnikom. Marko Simić je smiselno dopolnil Klinetovo predstavitev s
predavanjem o vlogi fotografije kot ključnega čustvenega vzvoda motiviranja deležnikov oz. ciljnih skupin in
opozoril na ključne tehnične plati priprave zgibank s slikovnim gradivom. V nadaljevanju je Miro Kline predstavil
rezultate ovrednotenja dela osrednje komunikacijske skupine, medtem ko so udeleženci delavnice v skupinah
ovrednotili delo svojih komunikacijskih skupin in rezultate svojega vrednotenja tudi predstavili.
Drugi dan delavnice, ki smo ga izvedli 26. novembra in se ga je udeležilo 46 udeležencev, pa je bil namenjen
predvsem pripravi osnutkov komunikacijskih načrtov za Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke,
Goričko, Bistriški jarek, Račke ribnike, Planinsko polje, Sečoveljske soline in Zelence. Bistvene poudarke iz
direktive o pticah je podrobneje predstavil Andrej Bibič, Mateja Nose iz DOPPS-a pa je predstavila metodo izbora
predlaganih območij SPA in način komuniciranja društva na terenu.
Zelo pomembna je bilo tokratna udeležba predstavnikov strokovne skupine, ki so sodelovali s komunikacijskimi
skupinami pri pripravi samih načrtov.
Takšen način sodelovanja bo eden od osnovnih elementov tudi v naslednjem krogu. Gost delavnice je bil za
krajši čas Frits Hesselink (IUCN), ki je kot strokovnjak na področju komuniciranja varstva narave predstavil glavne
poudarke v okviru vrednotenja oz. merjenja uspeha komuniciranja ter nekaj vidikov s področja komuniciranja
starih bremen.
Branka Hlad (branka.hlad@gov.si)
Zavarovana območja in njihov pomen za turizem
Naravni parki in druga zavarovana območja so pomembni tudi za turizem. Dvigujejo ceno destinaciji in prispevajo
k večji kakovosti bivanja na obali. Pogoj pa je, da so zavarovana območja del celovite razvojne vizije. Potrebno je
tudi znanje načrtovalcev, upravljalcev in uporabnikov. Zato sta Univerza na Primorskem in Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo 28. in 29. novembra v Zdravilišču Strunjan organizirala strokovni seminar z naslovom
"Zavarovana območja in njihov pomen za turizem - Morska učna pot: Mesečev zaliv in njegovi zakladi".
Prvi dan je bil namenjen strokovnim predstavitvam. Zavarovana območja je v širši okvir upravljanja z obalo
umestil mag. Mitja Bricelj, pobudnik seminarja. Podana je bila informacija o načrtu upravljanja z obalo Slovenije
(CAMP). Predstavljene so bile geomorfološke posebnosti Tržaškega zaliva in geografske značilnosti Mesečevega
zaliva ter zavarovani deli slovenskega morja in morskega obrežja. Spregovorili so o turizmu v zavarovanih
območjih, tudi z vidika analize nosilne zmogljivosti, ter o turističnih resursih. Predstavljeno je bilo vključevanje
Sečoveljskih solin v turistično ponudbo in Škocjanski zatok kot priložnost za naravoslovni turizem. Podana so bila
priporočila tistim, ki načrtujejo tematske poti ter predstavljene možnosti njihovega trženja in doživljajsko vodenje.
Veliko zanimanja sta spodbudili predstavitvi dveh novih učnih poti: Pliskine poti na Krasu in poti ob Dragonji
(projekt Kaverljag).
Drugi dan seminarja je bil namenjen terenskemu delu. Odvijalo se je v Krajinskem parku Strunjan in na ladji, ki je
udeležence popeljala do Sečoveljskih solin. Vodil ga je mag. Robert Turk. Na seminar so povabili načrtovalce,
predstavnike občin in turističnega gospodarstva ter šole. Organizatorje je presenetil zelo skromen odziv lokalnega
turističnega gospodarstva.
Prispevki bodo izšli v zborniku, ki bo dostopen tudi na spletni strani Fakultete za humanistične študije Koper
(http://www.fhs-kp.si). Simpozij in natis zbornika je finančno podprla družba Petrol, ki je sponzor celotne akcije
"Odkrivamo bisere slovenskega morja".
Breda Ogorelec (breda.ogorelec@gov.si)
Povezovanje regionalnega razvoja in varstva narave

Več kot 60 predstavnikov regionalnega razvoja in varstva narave ter sodelavcev s področja gozdarstva in
kmetijstva, ki sodelujejo v okviru komuniciranja Nature 2000, se je zbralo na posvetu "Povezovanje regionalnega
razvoja in varstva narave, "ki je bil 10. decembra v Dobrni. Namen posveta je bil spoznati ljudi in dela služb na
področjih regionalnega razvoja in varstva narave. Prerez bistvenih strateških, organizacijskih in finančnih vsebin
so podali dr. Peter Skoberne, mag. Igor Strmšnik, Ivo Piry, Barbara Strajnar, dr. Darij Krajčič, mag. Vesna KolarPlaninšič in Alma Vičar. Dr. Marija Markeš, Danilo Krapec in Tatjana Rener pa so predstavili zanimive praktične
izkušnje sodelovanja iz Triglavskega narodnega parka, Goričkega in Pilotnega projekta Kras. Cilj dela v manjših
skupinah je bil navezati še bolj osebne stike in konkretne povezave z željo, da bi sodelovanje med resorjema
postala trajna oblika sodelovanja.
Na končnih predstavitvah pa so na kratko predstavili ključne poudarke iz svojih razprav, predvsem svoje poglede
na to, kakšne so prednosti sodelovanja obeh področij ter dejavnike uspeha in tveganja. Poročilo o posvetu bo
pripravljeno v prihodnjih dneh.
Branka Hlad (branka.hlad@gov.si)
Poročilo o izvedbi komunikacije za območje Lahinje
V okviru komunikacijske skupine za Lahinjo smo izvedli naslednje komunikacijske aktivnosti:
V skladu s komunikacijskim načrtom smo v mesecu oktobru izvedli predstavitev območij Nature 2000 in SAC
območja Lahinja županu občine Črnomelj in poslancu gospodu Andreju Fabjanu. Župan je predstavitev sprejel
pozitivno. Zanimalo ga je, kakšne obveznosti bo imela občina po maju 2004, ko bodo območja sprejeta. Izrazil je
nekaj dvomov in vprašanj v zvezi z izvajanjem ukrepov ter nezadovoljstvo zaradi zastoja pri projektu Krajinskega
parka Kolpa.
28. novembra je bila izvedena komunikacija tudi na občinskem svetu občine Črnomelj. Poudarek smo dali
bogastvu območja in priložnostim, ki jih lahko nudi Natura 2000. V razpravi je bila izražena podpora projektu in
ohranitvi predlaganih območij Natura 2000. Svetnike so zanimali tudi podrobnejši ukrepi in možnosti financiranja
iz Evropske unije. Odprlo pa se je tudi vprašanje upravljanja parkov Kolpa in Lahinja ter izpeljave obeh projektov.
Svetniki so ponosni na bogato in ohranjeno naravo v občini, za kar so po njihovem prepričanju zaslužni
naravovarstveno osveščeni Belokranjci.
8. decembra je bila izvedena širša predstavitev projekta Natura 2000 s poudarkom na vseh območjih SPA in SAC
v občini Črnomelj. Vabljenih je bilo okoli 70 predsednikov društev, krajevnih skupnosti, strokovne službe ter
medijev. Vabilu se jih je odzvalo 40. V prvem delu predavanj sem predstavila projekt Natura 2000, v drugem delu
pa je Andrej Hudoklin predstavil območja SPA in SAC v občini, s poudarkom na ekoloških zahtevah
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Društvo kmečkih žena je pripravilo izvirno predstavitev svojega znanja in
spretnosti v kulinariki.
Udeleženci so bili prijetno presenečeni nad raznolikostjo narave v občini in so pohvalili našo predstavitev.
Nekateri so izrazili dvome v uspešno ohranitev in varstvo, želeli so detajlnejšo pojasnitev v zvezi s konkretnimi
ukrepi, ki jih bodo deležni kmetje. Podali so tudi nekaj pobud za dodatna območja Natura 2000. Izrazili so željo po
tesnejšem sodelovanju s komunikacijsko skupino in srečanju v Dragatušu, kjer bo Natura 2000 predstavljena tudi
lastnikom zemljišč. Zanimale so jih možnosti financiranja območij Natura 2000 iz državnega proračuna, manj pa
možnosti za pridobitev evropskih sredstev. S predstavniki Ekošol smo se dogovorili za predstavitev Nature 2000
na njihovih šolah.
Ocenjujemo, da so bile predstavitve na splošno uspešne. V spomladanskih mesecih bomo komunikacijo
nadaljevali še z lastniki zemljišč.
Mira Ivanovič (mira.ivanovic@zrsvn.si)
Zgibanke na spletu
Zgibanke za območja, predlagana v omrežje Natura 2000, si lahko ogledate na spletni strani
http://www.natura2000.gov.si/publikacije.htm. Tu so zgibanke:
- Južni obronki Trnovskega gozda in Nanosa - dom veličastnih ujed
- Čarobni močvirni svet Bloščice
- Strunjanske soline - zelo slana tla za zelo redke rastline
- Sv. Nikolaj - sredozemski slani travnik
- Travniki Stola in Planje - gorski dom kosca
- Lahinja
- Žustrena - podmorski travnik pozejdonke
- Dobrava in Jovsi, kjer šumijo mogočni hrasti in pojejo kosci

- Boč, kjer cveti velikonočnica
- Jelovica - pisani mozaik gozda in barja
- Orhideje pri Strojanovem bregu
- Nanoščica, kjer pomagamo peti koscu
- Kozjanski park - sožitje narave in človeka.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Bredo Ogorelec (breda.ogorelec@gov.si).
Predstavitev projektov v okviru Nature 2000 iz razpisa za nevladne organizacije
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev za sofinanciranje
programov dela okoljskih nevladnih organizacij za leto 2003 - sklop C: ozaveščevalni projekti v podporo ciljem
Nature 2000, podprlo naslednje projekte:
Društvo Jarina Bohinj je v okviru svojega prvega prijavljenega projekta pripravilo plakat in samoiniciativno še
zgibanko z naslovom »Natura 2000 v Bohinju/Največje naravne dragocenosti Bohinja po merilih Evropske
zveze«; v okviru drugega projekta »Naravoslovno botanični vrtec Baltazarja Hacqueta« pa so pripravili načrt za
revitalizacijo vrta in zgibanko z istoimenskim naslovom.
Turistično društvo Brežice je v okviru projekta »Mokrišče Cola-neizkoriščena možnost v turizmu občine Brežice«
sicer izvedlo več aktivnosti, v okviru sofinanciranega projekta pa je pripravilo zgibanko »Mokrišče Cola«, dva
panoja, ki jih bo uporabilo za promocijske in učne namene in organiziralo informativno-ozaveščevalna predavanja
o mokrišču Cola, mrtvici reke Save.
Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije je izvedlo 7-dnevno delavnico z
naslovom »Etnološki temelji regijskega parka Pohorje«. Udeleženci delavnice so skušali odgovoriti na vprašanja
etike in metodologije antropološke vpletenosti v varovana območja.
Turistično društvo Kapele je v okviru projekta »Ohranitev kulturne-kmetijske pokrajine, Jovsi« natisnilo dve
razglednici z ilustracijami kozice (Gallinago gallinago), ogrožene vrste ptic, in kosca (Crex crex), najredkejše
gnezdilke, ogrožene v svetovnem merilu. Druge aktivnosti: izobraževanja in predavanja na temo ohranitve
kulturno-kmetijske pokrajine, otvoritev Koščeve poti v Jovse in ovojna mapa za učne liste na to temo, prvi delovni
učni list na temo Gozd in gozdna drevesa, izdaja CD-ja z zbirom vsebin, delavnice za mlade, nočno poslušanje
kosca.
ICRO-Inštitut za celostni razvoj in okolje je pripravil plakat s stripovsko sliko areala »soške postrvi«, značilnostmi
njenega življenjskega okolja, ukrepi za varovanje ter drugimi informacijami. Pripravili so tudi priročnik za nižje
stopnje, s predstavitvijo soške postrvi in z nalogami za učence.
Societas herpetologica slovenica-Društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev je pripravilo zgibanko »Dvoživke in
Natura 2000 ob Muri«, v kateri so navedene osnovne informacije projekta Natura 2000, seznam v Sloveniji
živečih dvoživk skupaj s fotografijami in kratkim opisom vrst dvoživk, ter z rubriko »Kje zvem več?«. Vsebina
zgibanke je bila predstavljena na dveh izobraževalnih delavnicah.
DOPPS-društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je izdalo CD-ROM s polurnim multimedijskim
predavanjem z naslovom »Promocija mreže Natura 2000«. Z zgoščenko so želeli med drugim orisati osnovne
značilnosti naravnih vrednot Slovenije in poudariti njen pomen v evropskem prostoru, seznanjati s temeljnim
konceptom določanja območij Natura 2000 s poudarkom na območjih SPA. S pomočjo CD-ROMa so na več kot
25 predavanjih seznanili in ozavestili približno 550 udeležencev.
LUTRA » Inštitut za ohranjanje naravne dediščine je v okviru projekta »Potok, moj dobri sosed« izvedla tri pilotne
delavnice v okviru promocije Natura 2000 za vidro na Goričkem. Delavnice so podkrepili z vsebinami, zapisanimi
na CD-ROMu.
Milena Janežič (milena.janezic@gov.si)
Vmesno poročilo o oceni izvajanja programa LIFE III na spletu
V eni od predhodnjih številk e-biltena smo že poročali, da je Evropska komisija objavila vmesno poročilo o oceni
izvajanja programov LIFE III - Okolje, Narava in Tretje dežele (Mid-term evaluation report), ki izvajanje progama
LIFE III - Narava ocenjuje izredno pozitivno. Poročilo je sedaj dostopno na spletu. Najdete ga na nslovu:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/index.htm. Na osnovi tega poročila se je Evropska komisija
odločila, da predlaga podaljšanje programa LIFE III, ki se sicer izteče 31. decembra 2004, do konca leta 2006. V
tem obdobju bo za izvajanje programa namenjenih dodatnih 317 milijonov evrov.
LIFE in kmetijsko-okoljski programi - podpora Naturi 2000 Evropska komisija je oktobra letos izdala publikacijo
"LIFE and agri-environment supporting Natura 2000 - Experience from the LIFE programme". Najdete jo lahko na
spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/environment/life/result/agrienvironmentreport_en.pdf .

Naraščajoče zanimanje za ekološko pridelavo hrane
V zadnjih letih se zanimanje za ekološko kmetijstvo hitro povečuje, ugotavljajo na oddelku za kontrolo ekološkega
kmetijstva pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Oddelek je letos do konca septembra opravil kontrolo po
ekoloških smernicah že na 1415 kmetijah, od katerih jih je 632 že doseglo t.i. ekološki status. To pomeni, da so te
kmetije končale obdobje preusmeritve in lahko svoje pridelke tržijo kot "ekološke". Ekološke kmetije skupno
obdelujejo že 20.000 hektarjev površin, povprečna velikost ekološke kmetije pa znaša 14,14 hektarja. Za
primerjavo: lani je 1150 kmetij obdelovalo 13.800 hektarjev. Ekološko kmetijstvo ima prihodnost tako v svetu kot v
Sloveniji, ki ima tudi ugodne naravne danosti za razvoj tovrstnega kmetovanja.
(Vir: e-Novice Umanotere121/03)
eNapovednik
18. december - Posvet o Naturi 2000 za območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, predavalnica
Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
* * *
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

