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Pravilnik o Kraškem robu 
V Uradnem listu RS št. 16/2004 je bil 20. februarja objavljen Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih 
vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba. Določa posege in dejavnosti, ki 
vznemirjajo in bistveno posegajo v življenjske procese zavarovanih vrst ptic na območju Kraškega, in ureja 
prepovedi ter omejitve izvajanja teh posegov in dejavnosti. Pravilnik se še posebej nanaša na planinskega orla, 
sokola selca, veliko uharico in puščavca. 
Namen predpisa je ohranjanje zavarovanih vrst ptic z regulacijo posegov in dejavnosti, ki vznemirjajo naštete 
vrste do take mere, da je ogroženo njihovo uspešno razmnoževanje. Prepovedane so tiste aktivnosti, ki 
povzročajo motenje teh vrst ptic ali bistveno zvišujejo možnosti za povečanje motenja. Gre zlasti za športno 
plezanje in uporabo določenih plezalnih ali planinskih poti. Hkrati z regulacijo teh posegov in dejavnosti 
prispevamo k ohranjanju geomorfoloških, botaničnih, zooloških, geoloških in hidroloških naravnih vrednot 
državnega pomena na obravnavanem območju. 
Območje prepovedi je natančno določeno s pravilnikom, predstavljeno pa je tudi na temeljnih topografskih 
načrtih, ki so kot priloge sestavni del pravilnika. Načrti so v izvirniku na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor 
in energijo, kopije načrtov pa si je možno ogledati tudi na Zavodu RS za varstvo narave, Območna enota Piran 
ter Upravni enoti Koper. Območje bo označeno v naravi z označevalnimi znaki kot območje življenjskega prostora 
zavarovanih vrst ptic. Postavitev teh označb mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo zagotoviti v šestih 
mesecih od uveljavitve pravilnika. 
Pravilnik je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter 
komisijama za varstvo gorske narave in športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije. Vse strani so poleg tega 
sklenile še poseben dogovor o spoštovanju posebnega režima plezanja in hoje na tem območju. 
Za podrobnejše informacije vam je na voljo Andrej Bibič (andrej.bibic@gov.si). 
 
Četrta načrtovalska delavnica 
V skladu s projektom, ki se zaključuje 1. maja, smo izpeljali še zadnjo načrtovalsko delavnico. Tudi tokrat smo jo 
organizirali v dveh delih, in sicer 18. in 22. marca. Udeležilo se je je 73 udeležencev, namenjena pa je bila: 
- pregledu praktičnih izkušenj v okviru dosedanjega izvajanja komunikacijskih načrtov, ki so jih podali David 
Fučka, Matej Demšar in Simona Kaligarič, 
- pregledu novosti oziroma določenih ukrepov na sistemski ravni: končnega strokovnega predloga območij Natura 
2000 (Vesna Kolar Planinšič), sprememb Zakona o ohranjanju narave (Jelka Kremesec Jevšenak), uredbe o 
kmetijskih izplačilih (Marta Hrustel Majcen z  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), pravilnika o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Maksimilijan Mohorič z  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano), 
- pregledu ključnih elementov dosedanjega dela in vrednotenju celotnega procesa (Branka Hlad, Breda Ogorelec 
in Miro Kline ter udeleženci),  
- vrednotenju preteklega dela komunikacijskih skupin in pripravi komunikacijskih načrtov za 4. skupino območij, v 
kateri je 10 območij: 
Dragonja, Kras, Reka, Snežnik, Kočevsko – Kolpa, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, Posavsko hribovje, 
Drava, Dravinja, Pohorje. 
 
Udeleženci so vrednotili delo svojih komunikacijskih skupin. Ključne ugotovitve so naslednje: 
1. komunikator je zadolžen za pridobivanje povratnih informacij 
2. sprejemljivost dosežemo, ko ljudje lahko povedo svoje poglede (in primerjajo poglede drugih) 
3. potrebno je vzpostavljati zavezništva; pogoj za to sta poslušanje zaveznikovih sporočil in signalov ter 
medsebojno “spoznavanje” 
4. pomembna sta pravilna časovnost (timing) in kontekst, v katerem komuniciramo 
5. velikost območja je omejitev; rešitev je v delitvi na manjša področja s skupno usmeritvijo 
6. pomembno je sozvočje komuniciranja na državni in lokalni ravni 
7. načrt je ključ za usklajeno delovanje (tudi sprotno preverjanje in prilagajanje). 
Komunikacijske skupine ocenjujejo kot eno najbolj uspešnih potez interdisciplinarno sodelovanje sodelavcev 
Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, še več pozornosti pa bodo morale posvetiti vrednotenju izvajanja 
posameznih načrtov in njegovih mejnikov oziroma končnih rezultatov. 



Za dodatne informacije lahko pišete vodji ožje komunikacijske skupine Branki Hlad (branka.hlad@gov.si). 
 
Natura 2000 v Pomurju 
Na območju Pomurja je v sedanji fazi načrtovano komuniciranje dveh območij Natura 2000: Mura-Radmožanci in 
Goričko. Na obeh območjih delujejo isti ljudje, zato sta se komunikacijski skupini odločili za sodelovanje in skupen 
nastop. Komuniciranje Nature 2000 se vključuje v redno delo ali srečanja, kar ima v praksi tudi želene sinergične 
učinke. 
O dogodku, ki ga je organiziral Zavod za gozdove 28. januarja v Murski Soboti, smo v e-biltenu že poročali. Temu 
je sledil dogodek v organizaciji društva Tabrih. Prebivalcem (prisotnih je bilo 41) je 29. januarja v Razkrižju več 
predavateljev predstavilo Muro, njena življenjska okolja, vrste, Naturo 2000 in  prihodnost območja. Strokovne 
vsebine so bile dobro sprejete, a prisotni so pogrešali več informacij o vrstah rib v Muri. 
Nekoliko bolj se je zataknilo ob konfliktu interesov gradnje  elektrarn in varstva območja. 
Na strokovnem kolegiju Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo je Simona Kaligarič 15. marca predstavila Muro in 
Goričko kot območji Natura 2000. Kmetijski svetovalci so vsebino dobro sprejeli, izrazili pa negodovanje zaradi 
suše v ravnini ob Muri in upadanja podtalnice ter izginjanja mrtvic. 
Dobro je bila sprejeta tudi novica o tem, da bo za obe območji možno skozi SKOP uveljavljati dodatne subvencije 
v kmetijstvu zaradi varstva habitatov. Istega dne sta bili območji predstavljeni na Regionalni razvojni agenciji 
Mura. Na vprašanja sodelujočih, ali bodo morali pred prijavo projektov te preveriti z vidika varstva narave, kar 
podaljša čas za njihovo izvedbo, je bil dan predlog, da se sodeluje s predstavniki varstva narave že od samega 
začetka. To lahko v veliki meri prepreči morebitne kasnejše konflikte ob izdajanju soglasij in dovoljenj za posege. 
V okviru rednega izobraževalnega programa Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo je bilo 19. marca izvedeno 
predavanje na temo kmetovanja v zavarovanih območjih. Kljub skromni udeležbi se je razvila diskusija o tem, 
zakaj ni zanimanja za izobraževanje kmetovalcev  in nasploh za vključitev v SKOP. Prisotni so menili, da se 
kmetje ali premalo zavedajo, kaj jih čaka v EU, ali pa že dovolj vedo in ne potrebujejo dodatnega izobraževanja. 
V okviru izobraževanja Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo so 26. marca predstavili pomen ukrepa SKOP za 
ohranjanje travišč in s tem za  varstvo ptic v območjih Natura 2000. Prisotnih je bilo 12 kmetovalcev, 
predstavljena vsebina je bila dobro sprejeta, diskusija pa se je razvila o pticah na Goričkem in želji po dodatnih 
tovrstnih predavanjih, npr. za ponudnike na turističnih kmetijah. 
Dosedanje izkušnje komuniciranja kažejo, da je okolje pripravljeno sprejemati novosti s področja varstva narave. 
Uspešnost komuniciranja v regiji je nedvomno v interdisciplinarnosti skupine in v predhodni dolgoletni 
komunikaciji istih strokovnjakov na temo varstva narave v regiji. Komuniciranje je bilo zelo živahno že leta 2003 v 
procesu ustanavljanja KP Goričko, kar ima nedvomno pozitiven vpliv tudi na komuniciranje Nature 2000. 
Stanka Dešnik (stanka.desnik@zrsvn.si) 
 
Javna predstavitev z delavnico na temo "Narava in biotska raznovrstnost"  
V okviru sodelovanja javnosti pri pripravi nacionalnega programa varstva okolja je 16. marca v prostorih 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo potekala javna predstavitev z delavnico na temo "Narava in biotska 
raznovrstnost". Na delavnici so bile obravnavane tudi tematike gozdov, tal in gensko spremenjenih organizmov. 
Na začetku so predstavniki ministrstva in Gozdarskega inštituta predstavili osnovna izhodišča oziroma vsebine, 
pomembne za pripravo nacionalnega programa varstva okolja. Udeleženci so predstavnikom zastavili različna 
vprašanja, vezana predvsem na vsebino in status operativnega programa s področja biotske raznovrstnosti, 
učinkovitosti izvedbe Nature 2000, problematike nezadostnega poznavanja stanja tal v Sloveniji, pravnega 
vakuuma na področju GSO ob vstopu Slovenije v EU, možnostih za razglasitev območij brez GSO in ostalo. 
Delavnica je potekala v skupinah, ki so poskusile identificirati in konkretizirati cilje za posamezna področja 
(narava, tla, gozdovi, GSO). 
Večji del udeležencev se je posvetil razpravi o ciljih na področju narave. Bili so soglasni, da naj pripravljavci 
oblikujejo predlog z bolj konkretnimi cilji in osnutek poglavja, ki bi ga proučili na skupnem srečanju v mesecu 
aprilu. Podrobnejše poročilo je dostopno na spletni strani www.npvo.si. 
Ministrstvo bo osnutek programa pripravilo do konca aprila. Pred oblikovanjem predloga, ki ga bo posredovalo 
vladi, bo v maju sledila še javna obravnava osnutka in posebna delavnica o izvajanju nacionalnega programa. 
Vlada naj bi predlog programa sprejela predvidoma junija oz. še pred poletjem, na ministrstvu pa upajo, da ga bo 
sprejel še Državni zbor v sedanji sestavi. Novi nacionalni program varstva okolja bo veljal do leta 2008, z 
nekaterimi izhodišči za naprej. 
Za dodatne informacije vam je na voljo Milena Janežič (milena.janezic@gov.si). 
 



Natura 2000 na Radiu Trbovlje 
4. marca je na Radiu Trbovlje v okviru niza oddaj o gozdarstvu, kmetijstvu in lovstvu potekala polurna oddaja v 
živo na temo Nature 2000. Projekt Natura 2000, novosti, ki jih prinaša, zakonske osnove in drugo je predstavil 
Hrvoje Oršanič. Predvidoma v mesecu maju bodo pripravili še eno oddajo v živo z možnostjo odgovarjanja na 
klice poslušalcev. 
Za podrobnejše informacije vam je na voljo Hrvoje Oršanič (hrvoje.orsanic@zgs.gov.si). 
 
Nova številka Solnega cveta 
Izšla je druga številka glasila Krajinskega parka Sečoveljske soline "Solni cvet". V njem lahko med drugim 
preberete o izvajanju projekta LIFE v parku, intervju z županjo Občine Piran gospo Vojko Štular, o možnosti 
obiska solin s Solinarko in še marsikaj. Glasilo lahko naročite po e-pošti: 
kpss@soline.si. 
 
Evropska diploma Triglavskemu narodnemu parku 
Komite za dejavnosti varstva narave pri Svetu Evrope je na svojem 8. srečanju januarja v Madridu sprejel sklep o 
podelitvi evropske diplome Triglavskemu narodnemu parku. To prestižno priznanje podeljuje Svet Evrope 
pomembnim evropskim zavarovanim območjem s primernim upravljanjem. Diplomo podeljujejo za pet let, po 
preverjanju stanja pa se njena veljavnost lahko podaljša. Evropsko diplomo je do sedaj prejelo okoli 70 
zavarovanih območij v 23 državah. Slovesna podelitev diplome bo 22. maja ob evropskem dnevu parkov. 
Več o evropski diplomi lahko preberete na spletnih straneh: www.coe.int. 
 
Obvestilo 
Obveščamo vas, da je kontaktna oseba za območje Ljubljanskega barja Karin Gabrovšek in ne Branka Hlad kot 
je bilo razbrati iz prispevka v prejšnji 
številki e-biltena. Pišete ji lahko na naslov karin.gabrovsek@zrsvn.si. 
 
eNapovednik 
29. marec - predstavitev rezultatov projekta LIFE III - Narava "Šotna barja v Triglavskem narodnem parku", 
Triglavski narodni park, Bled 
30. marec - seja Medresorske delovne skupine 
 

*   *   * 
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 
 


