Bilten e Natura 2000, št. 24 / maj 2004
Območja Natura 2000 na spletu
Območja Natura 2000 so našteta in na preglednih kartah predstavljena na spletni strani
www.natura2000.gov.si/obmocja.htm. Grafični prikaz predlaganih območij Natura 2000 si lahko podrobneje
ogledate na spletni strani "Interaktivni naravovarstveni atlas". 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".
V primeru težav se obrnite na Andrejo Vihtelič (andreja.vihtelic@gov.si).
Seja Slovenskega sveta za trajnostni razvoj
Dne 13. maja je Slovenski svet za trajnostni razvoj obravnaval tudi območja Natura 2000. Minister Kopač je
pojasnil zakonsko podlago in vsebinsko pripravo strokovnega predloga, potek usklajevanja s sektorji, Državnim
zborom in občinami ter navedel razloge in merila za pripravo končnega predloga.
Po razpravi, ki se je osredotočila na problem izvzema Volovje rebri iz predloga območij Natura 2000, je Svet
sklenil, da Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pripravi poročilo o razlogih za izločitev Volovje rebri,
sekretariat Sveta pa organizira posebno tematsko srečanje vseh prizadetih. O poročilu ministrstva in sklepih
posveta bodo razpravljali na naslednji seji Sveta.
Za dodatne informacije vam je na voljo Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si).
Seja strokovnega odbora
17. maja se je na 4. seji sestal Strokovni odbor projekta Natura 2000.
Mladen Berginc je uvodoma pojasnil, zakaj ni bilo možno sklicati seje odbora pred obravnavo na Vladi. Predstavil
je sprejeti predlog območij ter razlike med strokovnim predlogom, ki ga je potrdil Strokovni odbor, in na vladi
sprejeto inačico.
Člani odbora so v razpravi opozorili na nekatera območja, ki so v novem predlogu izpadla, so pa bistvena za
slovenski predlog Nature 2000 (npr. spodnja Vipavska dolina, del Matarskega podolja, Izolska jama...). Posebna
razprava je potekala tudi glede izločitve Volovje rebri. Sprejet je bil sklep, da člani strokovnega odbora s pisnimi
pripombami opozorijo na tista izrezana območja, na katerih je vsebina Nature 2000 bistvenega pomena.
Za podrobnejše informacije lahko pišete Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Sestanek vodij komunikacijskih skupin
V ponedeljek, 17. maja se je vodstvo projekta Natura 2000 sestalo z vodji komunikacijskih skupin. Namen
srečanja je bil pregled uspešnosti doseganja zastavljenih komunikacijskih ciljev in izmenjava izkušenj pri
komuniciranju na lokalni in nacionalni ravni. Udeležilo se ga je 17 vodij komunikacijskih skupin.
Branka Hlad je povzela poglavitne komunikacijske dejavnosti, načine predstavljanja vsebine, ključne dejavnike
uspeha, pestrost deležnikov in prevladujoče odzive deležnikov ter njihova vprašanja.
Vesna Kolar Planinšič je povzela ključne dogodke, ki so se odvijali na nacionalni ravni v marcu in aprilu ter so na
podlagi medresorskega usklajevanja in usklajevanja z lokalnimi skupnostmi pripeljali do predloga območij Natura
2000, ki ga je potrdila vlada.
Miro Kline je predstavil analizo objavljenih prispevkov v nacionalnih medijih in povzel, da so prevladovala ugodna
in nevtralna sporočila. Le manjši delež prispevkov je bil Naturi 2000 izrazito nenaklonjen. Večina prispevkov je
bila objavljenih v tiskanih medijih, precej manj je bilo radijskih in televizijskih. Vodje komunikacijskih skupin je
pozval, naj posredujejo tudi prispevke, objavljene v lokalnih medijih. Na podlagi teh bo pripravljena primerjava
med poročanjem na obeh ravneh. Opozoril je še, da je bilo sporočilo o povezanosti Nature 2000 s trajnostnim
razvojem veliko premalo poudarjeno, čemur bo treba v bodoče posvetiti veliko več pozornosti. Več podatkov iz
analize medijskih prispevkov pripravljamo za naslednjo številko e-biltena.
Komunikatorji so v razpravi posredovali vrsto splošnih in konkretnih vprašanj vsebinske, postopkovne in
komunikacijske narave, ki jih postavljajo deležniki. Nanje bo treba odgovoriti čimprej, saj imajo sedaj območja
Natura 2000 pravno formalni status, ki nas vse zavezuje k ukrepanju. Vodstvo projekta so opozorili, da je treba
čimprej pripraviti strategijo za nadaljevanje komunikacijskih dejavnosti in pri tem ohraniti in nadgrajevati
ustvarjeno zavezništvo med varstvom narave, gozdarstvom in kmetijstvom. Komunikatorji so predlagali, da se

organizirajo regionalne tiskovne konference, s čimer se ustrezneje pokrije tudi regionalna raven informiranja prek
sredstev javnega obveščanja.
Branka Hlad (branka.hlad@gov.si)
Pripravljanje standardnih obrazcev za območja Natura 2000
V mesecu maju je prednostna naloga projektne skupine priprava obrazcev (SDF) in kart za območja Natura 2000,
določena na seji vlade konec aprila.
Programska oprema za pripravo teh podatkov je narejena na zastareli osnovi, kar precej otežuje pripravo
podatkovne baze, saj pomemben delež podatkov pridobimo iz prostorskih analiz in jih je smiselno vključiti v bazo
z zamenjavo tabel in ne posamičnim vnašanjem. Prav tako je treba preveriti vse vsebinske navedbe, saj je
gradivo zaradi spreminjanja meja ponekod tudi vsebinsko spremenjeno.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si).
Priprava predpisov o presojah
Za izvajanje presoj na območjih Natura 2000 sta predvidena dva ministrova predpisa, ki sta trenutno v pripravi.
Služba za pravno sistemska vprašanja na podlagi gradiv Evropske komisije izdeluje pravilnik o metodologiji
presoj. Ivana Leskovar in Peter Skoberne imata sta zadolžena za pripravo pravilnika o presojah, ki bo določil, za
katere posege je treba presojati
določene vrste ali habitatne tipe na nekem območju. Ko bosta osnutka predpisov pripravljena, jih bomo predstavili
tudi strokovni skupini.
Za podrobnješe informacije vam je na voljo Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si).
Novi predpisi na spletu
Na spletni strani http://www.natura2000.gov.si/zakonodaja.htm so poleg obeh direktiv predstavljeni tudi domači
predpisi:
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave
- Uredba o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 s prilogami
- Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih ukrepov
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah s prilogami in
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah s prilogami.
Za dodatna pojasnila lahko pišete Bredi Ogorelec, novi urednici spletnih strani o Naturi 2000
(breda.ogorelec@gov.si).
Odobreni projekti v okviru razpisa za sofinanciranje okoljskih nevladnih
organizacij
V okviru sklopa C "Sofinanciranje komunikacijskih projektov v podporo ciljem Nature 2000" javenga razpisa za
sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij v letu 2004 so bili izbrani naslednji projekti:
1. TABRIH – Društvo za ohranitev kulturne in naravne dediščine: "Življenje ptic ob Muri"
2. Gozdarsko društvo Kočevje: "SPA Kočevsko-Kolpa in promocija Nature 2000"
3. Planinsko društvo Šoštanj: "Ohranimo Smrekovec"
4. Societas Herpetologica Slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev: "Natura 2000 in laška žaba v
Vipavski dolini"
5. Turistično društvo Kapele: "Jovsi – odprta vrata v naravo"
6. Prirodoslovno društvo Slovenije: "Natura 2000 v Sloveniji in EU"
7. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev: "Netopirji v omrežju Natura 2000"
8. Zavod Symbiosis: "Varstvo dvoživk na Cerkniškem polju – ozaveščanje lokalnih prebivalcev"
9. ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje: "Soška postrv"
10. Zveza tabornikov Slovenije: "Pokljuška soteska in Natura 2000"
11. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije: "Iskanje skupnih poti na posebnih območjih varstva v
Sloveniji"
12. CIPRA Slovenija, Zavod za varstvo Alp:" Natura 2000 v Kamniško Savinjskih Alpah"
13. Društvo študentov biologije: "Predstavitev omrežja Natura 2000 prebivalcem na območju Slovenske Istre".
Podrobnejše informacije o vsebini posameznih projektov in rokih za izvedbo dobite pri Mileni Janežič
(milena.janežič@gov.si).

eNapovednik
21. maj - potujoča tiskovna konferenca ob evropskem dnevu parkov v Krajinski park Sečoveljske soline in naravni
rezervat Škocjanski zatok
24. maj - slavnostna podelitev Evropske diplome Triglavskemu narodnemu parku, Trenta
7. - 8. junij - delavnica za komunikatorje "Natura 2000: Učinkovitost komuniciranja za uspešnost upravljanja",
Hotel M, Ljubljana
12. - 16. junij - delavnica IUCN "Managing Change for Conservation and Sustainable Development", Valsain,
Španija
* * *
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

