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Predlog območij Natura 2000 na spletu
Predlog območij Natura 2000 si je sedaj mogoče ogledati tudi na spletu. Predstavljen je na spletni strani
http://www.natura2000.gov.si/obmocja.htm. Tu so na voljo besedila in pregledni karti za območje Slovenije.
Podrobnejše grafične prikaze si lahko ogledate na Naravovarstvenem atlasu. Atlas je dostopen na spletni strani
Agencije RS za okolje http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/users/login.asp?refurl=%2FNVatlas%2Fewmap%2Easp.
Za ogled je potrebna registracija, ki je brezplačna. Opravite jo preko elektronske pošte, po isti poti boste prejeli
geslo, ki vam omogoči vstop v atlas. Po vstopu kliknite "Izberi tematski sklop" in izberite "Narava", nato pa
"Natura 2000-osnutek". Atlas vam tudi omogoča, da si izberete poljubno lokacijo. Na primer, če želite izrez, ki
zajema vašo občino, v rubriki "Iskanje lokacije" v seznamu izberite ime vaše občine in na ekranu se vam bo
pojavil izrez karte.
Sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o ohranjanju narave
Državni zbor RS je 31. marca po skrajšanem postopku sprejel spremembe in dopolnitve zakona o ohranjanju
narave, ki jih je v parlamentarno proceduro poslala Vlada RS. Novela je bila nujna zaradi popolne uskladitve
slovenskega pravnega reda z direktivama o pticah in habitatih. Vzpostavlja ustrezno pravno podlago za izvajanje
postopkov presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov in drugih aktov rabe naravnih dobrin in urejanja
prostora ter posegov v naravo, ki bi lahko vplivali na območja Natura 2000 od dneva polnopravnega članstva
Slovenije v EU dalje. V noveli je še nekaj drugih sprememb in dopolnitev, od katerih je najpomembnejša
sprememba glede upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti države na zavarovanih območjih. Novelo bo
sedaj obravnaval še Državni svet RS. Po objavi v Uradnem listu RS bo besedilo dosegljivo tudi na spletni strani
ministrstva.
Za dodatne informacije lahko pišete Jelki Kremesec Jevšenak (
jelka.kremesec-jevsenak@gov.si).
Predlog uredbe o posebnih varstvenih območjih
Na spletni strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, v rubriki "Zakonodaja"/"Okolje"/"V postopku
sprejemanja" si lahko ogledate predlog uredbe o posebnih varstvenih območjih s prilogami, s katero se določijo
območja Natura 2000.
Posebno varstveno območje je ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske unije pomembno za
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih vrst ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov. S to uredbo se tako zagotavlja uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU,
skladno z direktivama o pticah in habitatih. Določajo se območja za ptice in predlog območij za vrste in habitatne
tipe. Slednjega bo Slovenija posredovala v znanstveno preverbo in sprejem Evropski komisiji. Običajno postopek
trajal nekaj let.
Predlog uredbe je v medresorskem uskaljevanju, Vlada RS pa ga bo predvidoma obravnavala konec aprila 2004.
Za dodatne informacije lahko pišete Jani Vidic (jana.vidic@gov.si).
Seja medresorske delovne skupine
30. marca je potekala 1. seja medresorske delovne skupine projekta Natura 2000, ki jo sestavljajo predstavniki
zainteresiranih resorjev (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje zadeve). Vodstvo
projekta je prisotnim članom predstavilo predlog območij Natura 2000. Ministrstva bodo podala pripombe v okviru
medresorskega usklajevanja uredbe o posebnih varstvenih območjih. Z Ministrstvom za promet je bil dogovorjen
dodaten usklajevalni sestanek, ki je bil opravljen 31. marca.
Za podrobnejše informacije vam je na voljo Vesna Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Sodelovanje občin
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je konec preteklega tedna 183 občinam, ki bodo imela Naturo 2000 na
svojem ozemlju, posredovalo dopis in jih zaprosilo za pisno mnenje. Predlog bo županom občin predstavljen tudi
na posebnem srečanju, ki bo v sredo, 7. aprila v prostorih ministrstva.
Podrobnejše informacije o dogodku dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Poročilo komunikacijske skupine za Muro

V Murski Soboti smo izvedli predstavitev Nature 2000, ki so se je udeležili predstavniki treh občin in dveh
upravnih enot. Z župani, ki se predstavitve niso mogli udeležiti, smo se dogovorili za dodatne sestanke.
Predstavnikom občin in upravnih enot smo predstavili Naturo 2000 in SKOP.
Po predstavitvi se je razvila razprava, v kateri so vsi udeleženci aktivno sodelovali. Opozarjali so na težave, ki se
lahko pojavijo ob zagotavljanju ohranjanja stanja. Zlasti je pereče dvolastništvo in zaraščanje na območju občine
Lendava (Murska Šuma), suša in preoravanje nekdaj vlažnih travnikov na območju Velike Polane, težave pri
delovanju upravnih enot in inšpekcijskih služb zaradi nejasne in nasprotujoče zakonodaje. Razprava je bila zelo
zanimiva, saj so udeleženci opozarjali na konkretne probleme, ki jih dobro poznajo kot domačini na območju
Mure.
V Ljutomeru smo predstavili Naturo 2000 občinskim svetnikom. Razvila se je zanimiva razprava, v kateri so
razpravljavci izpostavljali nujnost takojšnjega ukrepanja za zaustavitev neželenih procesov na območju Natura
2000 Mura, kot so poglabljanje dna, upadanje podtalnice, sušenje stranskih rokavov. Svetniki so opozarjali tudi
na negativne posledice melioracij in regulacij Ščavnice na območju, ki je sicer izven posebnega varstvenega
območja Mura. Posebej pa so poudarili, da je občina Ljutomer prva podpisala pismo o nameri za ustanovitev
regijskega parka Mura in da podpira delovanje naravovarstvenih društev na tem območju, kar je dobra osnova za
naše nadaljnje sodelovanje.
Simona Kaligarič (simona.kaligaric@zrsvn.si)
eNapovednik
7. april - predstavitev predloga območij Natura 2000 županom, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska
48, Ljubljana, ob 14h
* * *
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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