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Opredelitev varstvenih ciljev in usmeritev  na potencialnih posebnih varstvenih območjih  
 V okviru naloge 5 je mag. Jana Vidic v sodelovanju z Andrejem Bibičem in mag. Aleksandrom Golobom 
pripravila opredelitev varstvenih ciljev in varstvenih usmeritev na pPosVO.  Namen naloge je bil:  
- poenotiti razumevanje pojmov znotraj naravovarstvene stroke,  
- ponuditi zunanjim izvajalcem,  ki sodelujejo pri projektu, neke vrste navodila za opredeljevanje varstvenih ciljev 
in usmeritev ter  
- z naborom nekaterih možnih ciljev in usmeritev pomagati pri določitvi varstvenih ciljev in usmeritev za konkretna 
območja.  
Gradivo in dodatne informacije lahko dobite pri Jani Vidic (jana.vidic@gov.si).  
 
Mapa Natura 2000  
V okviru komunikacijskih nalog smo pripravili t.i. mapo Natura 2000, ki vsebuje osnovne informacije o Naturi 
2000, tako na splošno kot v Sloveniji, pregled mejnikov projekta Natura 2000, predstavitev komunikacijske 
strategije in naslove kontaktnih oseb. Priložen je tudi informacijski list. Vsebino mape bomo dopolnjevali in 
spreminjali glede na napredovanje projekta in naslovnike. Do sedaj je bila večinoma posredovana interni javnosti 
in nekaterim deležnikom na državni ravni. V prihodnje bo njena vsebina prilagojena tudi novinarjem in deležnikom 
na lokalni ravni. Izvodi so na voljo pri Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si).  
 
Seznami vrst iz Priloge II Habitate direktive  in seznam ptic iz Priloge I Ptičje direktive v Sloveniji  
Pripravljeni so seznami vrst (cvetnice in praprotnice, sesalci, plazilci, dvoživke, ribe, nevretenčarji) iz Priloge II 
Habitatne direktive in seznam ptic iz Priloge I Ptičje direktive, ki jih najdemo v Sloveniji. Seznami bodo vsem 
dostopni na spletni strani. Do začetka delovanja strani jih lahko dobite pri dr. Petru Skobernetu 
(peter.skoberne@gov.si) in Andreju Bibiču (andrej.bibic@gov.si).  
 
Prvi sestanek projektnega sveta  
V petek, 31.1. se je prvič sestal projektni svet projekta Natura 2000. Projektni svet, katerega naloga je 
spremljanje dela in potrjevanje vseh ključnih faz v projektu, sestavljajo glavni nosilec projekta mag. Radovan 
Tavzes, vodja projekta Mladen Berginc in dr. Andreja Čerček Hočevar, direktorica Agencije RS za okolje. 
Sestanka se je udeležila tudi koordinatorica projekta mag. Vesna Kolar Planinšič, ki je članom sveta poročala o 
opravljenih nalogah. Svet je poročilo sprejel. Seznanil se je tudi s ključnimi dogodki, potrebnimi za dosego 
naslednjega mejnika, tj. izdelave opisov vseh območij tipa A.  
 
Začetek delovanja spletne strani  
Kot smo napovedali že v prvi številki eNature 2000 bo predvidoma še ta teden začela delovati posebna spletna 
podstran, namenjena Naturi 2000. Predstavlja orodje za spremljanje projekta predvsem s strani nevladnih 
organizacij, občin (županov in resornih občinskih oddelkov) in novinarjev, brez dvoma pa bo v veliko pomoč tudi 
vsem članom projektne skupine. www.natura2000.gov.si je mesto, kjer vam bodo na razpolago vsa 
pomembnejša gradiva, vezana na projekt Natura 2000. Podrobnejše informacije o spletni strani lahko dobite pri 
Mateji Simčič (mateja.simcic@gov.si).  
 
Posebna varstvena območja in ZON  
Mag. Breda Ogorelec je v sodelovanju z mag. Jelko Kremesec Jevšenak pripravila pregledno razlago posebnih 
varstvenih območij v luči Zakona o ohranjanju narave. Besedilo prilagamo v priponki.  
   
 
eNapovednik  
Interni posvet o Naturi 2000 za sektorje MOP in organe v sestavi, petek, 7. februar 2003, MOP, Dunajska 48, 
Petrolova dvorana v kleti, ob 12. uri.  
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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. 
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