Bilten e Natura 2000, št. 23 / april 2004
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Predpis določa prosto živeče živalske vrste, ki so ogrožene ali mednarodno varovane, ureja pravila ravnanja s
temi vrstami, varstvene režime, način varovanja njihovih habitatov, instrumente za zagotavljanje ugodnega stanja
ter način spremljanja stanja. Povzema in upošteva zahteve, ki izhajajo iz direktiv o habitatih in pticah. Ureja tudi
zadrževanje živali v ujetništvu, posedvanje njihovih delov ter trgovino z živimi in mrtvimi živalmi. Prav tako ureja
dejanja, ki se dogajajo kot posledica poškodovanja, zastrupljanja, ubijanja in odvzema živali iz narave.
Uredba je bila sprejeta 22. aprila na 71. redni seji seji Vlade RS.
Za podrobnejše informacije vam je na voljo Andrej Bibič (andrej.bibic@gov.si).
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
Uredba ureja ohranjanje rastlinskih vrst, ogroženih zaradi neposrednega delovanja človeka, ter daje pravno
osnovo za ohranjanje njihovih življenjskih prostorov. Določa prosto živeče rastlinske vrste, ki so ogoržene ali
mednarodno varovane, ureja pravila ravnanja s temi vrstami, varstvene režime, način varstva njihovih habitatov,
instrumente za zagotavljanje ugodnega stanja ter način spremljanja stanja. Uredba v slovenski pravni red
prenaša tudi zahteve, povezane z ohranjanjem rastlinskih vrst, ki so opredeljene v mednarodnih konvencijah in
evropski zakonodaji.
Uredba je bila sprejeta 22. aprila na 71. redni seji Vlade RS.
Več informacij dobite pri Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si).
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Predpis določa presojo sprejemljivosti, notranja območja, monitoring, načrtovanje varstva območij Natura
2000 in program upravljanja. Za območja, opredeljena po direktivi o pticah (SPA), določa tudi varstvene cilje in
varstvene usmeritve. Takih območij je 26. Poseben sklop določb zajema potencialna območja Natura 2000,
to so tista, ki so bila opredeljena na podlagi habitatne direktive, teh je 260.
Uredba je bila sprejeta 29. aprila 2004 na 72. redni seji Vlade RS.
Besedilo uredbe z obrazložitvijo pripenjamo.
Priloge in Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitve razvojnih ukrepov si lahko
ogledate na spletni strani Urada Vlade za informiranje (www.uvi.si). Za dodatne informacije lahko pišete Vesni
Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Uredba določa ekološko pomembna območja (v prilogi je navedenih 307
območij) ter varstvene usmeritve in pravila ravnanja.
Uredba je bila sprejeta 29. aprila 2004 na 72. redni seji Vlade RS. Pred
objavo v Uradnem listu RS si jo lahko ogledate na spletni strani Urada
Vlade za informiranje.
Več informacij dobite pri Jani Vidic (jana.vidic@gov.si).
eNapovednik
4. maj - novinarska konferenca o rezultatih projekta Natura 2000, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, Ljubljana, ob 12.30 v veliki dvorani
* * *
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

