Bilten e Natura 2000, št. 22 / april 2004
Predstavitev za župane
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 2. aprila vsem županom poslalo predlog območij Natura 2000 v
Sloveniji na pregledni karti in zgoščenki ter jih pozvalo, da posredujejo svoje mnenje glede predlaganih območij.
Predstavnikom občin je bil predlog še posebej predstavljen na skupnem srečanju 7. aprila, sledila pa je tudi vrsta
sestankov s posameznimi župani.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Vesno Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Predstavitev v Krajinskem parku Topla
V Krajinskem parku Topla v občini Črna na Koroškem smo 1. aprila predstavili tri med seboj povezane projekte:
projekt Matra – komuniciranje varstva narave od leta 2001 do 2003, projekt Natura 2000 in idejni projekt
Kamniško Savinjski regijski park v sklopu programa Interreg III.
V okviru projekta Matra je bilo veliko delavnic in pogovorov z lastniki, ki so prinesli dobre rezultate. Ti nas tudi
sedaj vzpodbujajo, da z domačini ostajamo v stalnih stikih in da krepimo zaupanje. Ker je krajinski park brez
upravljavca, je toliko bolj pomembno, da strokovne službe delujejo usklajeno kar zadeva probleme in želje
domačinov ter kot pobudnik razvoja doline Tople.
Zaradi svojih kvalitet je to območje del predlaganega območja Natura 2000. Ohranjanje narave pri tem ni
nezdružljivo z aktivnostjo človeka – kmetijsko rabo, izobraževalnimi in rekreativnimi dejavnostmi. Organizirana
dejavnost pa je pogoj, da se narava ohranja skladno z željami ljudi na tem območju.
To je bilo osnovno sporočilo srečanja, ki so se ga udeležili predstavniki lokalne skupnosti z županom občine Črna
na Koroškem, domačini, kmetijski svetovalci in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, konzervatorji Zavoda za
kulturno dediščino RS, predstavniki regionalne razvojne agencije Koroške ter južne Koroške v Avstriji, okrajni
akterji turističnega razvoja in mediji. Domačini so izpostavili kar nekaj problemov, ki jih pestijo, zlasti glede razvoja
infrastrukture. Zavedajo se, katere dejavnosti ne sodijo v prostor, in nas na te tudi sami opozarjajo. Motorni
promet po brezpotjih in gozdnih cestah je zagotovo eden izmed najbolj perečih. Tovrstna mnenja nakazujejo
prioritetno delovanje v naslednjih fazah projekta.
Namen predstavitve idejnega projekta Kamniško Savinjski regijski park v sklopu programa Interreg III je bil podati
pobudo za krepitev partnerstva in na konkretnem primeru pokazati, da se v ohranjanju narave in Naturi 2000
skrivajo tudi priložnosti. Poleg tega pa se lahko vzpostavljena partnerstva vzdržujejo in krepijo prav skozi pripravo
projektov, s katerimi lahko pridobimo sredstva iz programov Evropske skupnosti. Razvoj Tople torej ni nezdružljiv
z ohranjanjem narave, saj je le-ta dobra osnova za pripravo in izvajanje projektov, katerih osnovni cilj je sonaravni
razvoj tega koroškega bisera.
Odzivov medijev na delavnico je bil veliko, tako v časopisih (Delo, Večer) kot na radiu (Radio Koroška, Radio
Slovenija).
Martin Vernik, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor (martin.vernik@zrsvn.si)
Jelovica - dodatna pojasnila
V petek, 16. aprila smo predstavniki ZRSVN, OE Kranj in Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj udeležencem
jesenske ekskurzije na Jelovico ter drugim vabljenim odgovarjali na vprašanja, ki so se jim porodila takrat in ob
ponovni predstavitvi. Predstavili smo jim še kvalifikacijske vrste in njihove zahteve, možnosti subvencioniranja s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, projekt Life III Narava "Upravljanje območij Natura 2000"
ter jih obvestili o spremembah Zakona o ohranjanju narave v zvezi z Naturo 2000. Konkretnih pripomb na Naturo
2000 ni bilo, opozorili pa so, da je izpolnjevanje vlog za kandidiranje za finančna sredstva zelo zahtevno.
Tadeja Šubic, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj (tadeja.subic@zrsvn.si)
Na razpisa prispelo 19 oziroma 54 prijav
Februarja letos je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavilo javni razpis za sofinanciranje dejavnosti
okoljskih nevladnih organizacij v letu 2004. Eden od sklopov je bil namenjen sofinanciranju komunikacijskih
projektov v podporo ciljem Nature 2000. Prispelo je 19 prijav.
Februarja je bil objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje promocije varstva okolja in urejanja prostora v letu
2004. Razpis je bil vsebinsko razdeljen na tri sklope: A - sofinanciranje projektov promocije varstva okolja, B sofinaciranje projektov promocje urejanja prostora in C - sofinaciranje nekomercialnih periodičnih medijev. Odziv
je bil zelo velik, saj je samo na tematiko biotske raznovrstnosti oz. Nature 2000 prispelo 41 prijav za sklop A in 13
prijav za sklop C.

Izbor bo predvidoma opravljen do začetka maja. Seznama izbranih projektov na podlagi obeh razpisov bomo
objavili tudi v eNaturi 2000.
Helena Vodušek (helena.vodusek@gov.si)
Spremembe Zakona o ohranjanju narave
Obveščamo vas, da bodo spremembe in dopolnitve Zakona o ohranjanju narave objavljene v Uradnem listu RS,
številka 41, v četrtek, 22. aprila. Po objavi bo besedilo dostopno tudi na spletni strani ministrstva.
eNapovednik
20. april - otvoritev razstave "Dan Zemlje in Natura 2000" v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, Zavod RS za
varstvo narave - Območna enota v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor, ob 17. uri. Dogodek bo
dopolnjen s predavanjem na temo Natura 2000. Razstava bo odprta do 10. maja 2004.
22. april - Delavnica za sodelavce s področja varstva kulturne dediščine in varstva narave, Agencija RS za okolje,
ob 9. uri
* * *
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

