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SLOVENIJA
Sofinanciranje komunikacijskih projektov v podporo ciljem Nature 2000
Ministrstvo za okolje in prostor je danes v Uradnem listu št. 36/2005 in na spletnih straneh (www.gov.si/mop/,
rubrika Razpisi) objavilo javni razpis za sofinaniciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij v letu 2005.
Skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 21,5 milijonov SIT.
Vsebinsko je razdeljen na tri sklope:
A. Sofinanciranje programov dela okoljskih nevladnih organizacij za leto 2005
B. Sofinanciranje projektov okoljskih NVO, ki promovirajo vsebine ter cilje novega Nacionalnega programa
varstva okolja (NPVO)
C. Sofinanciranje komunikacijskih projektov v podporo ciljem Nature 2000
Na razpis se lahko prijavijo okoljske nevladne organizacije, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije,
in so pravno-formalno organizirane kot društvo, zasebni zavod ali ustanova. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnih straneh ministrstva (http://www.gov.si/mop/dokumenti/cela%20razpisna%202005.doc, 38 strani).
Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana najkasneje do 9.
maja 2005, do 14. ure.
Kontaktna oseba: Milena Janežič, Služba za odnose z javnostmi, tel.: 01/ 478 7335, milena.janezic@gov.si.
Volovja reber – ponovni postopek
Ministrstvo za okolje in prostor je 30. marca odločilo, da se odločba Agencije RS za okolje, s katero je zavrnila
izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo vetrne elektrarne na območju Volovja reber nad Ilirsko Bistrico,
odpravi, zadeva pa vrne agenciji v ponovni postopek.
Vsebino odločbe ministrstva je na tiskovni konferenci 7. aprila 2005 predstavil mag. Marko Starman, državni
sekretar.
Informacija za novinarje je na spletni strani
http://www.gov.si/mop/dokumenti/gradivo%20za%20novinarje-volovja%20reber.doc
Vsi bilteni eNatura 2000 na spletu
Na spletni strani Natura 2000 smo v rubriki Publikacije nanizali vse doslej izdane številke biltena eNatura.
Povezava je www.sigov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/publikacije.htm
Interpretacija narave ima novo domeno
Neposredna povezava na spletno stran Interpretacija narave je www.interpretacija.si. Spletna stran za ljubitelje
narave (predstavitve muzejev, učnih poti, info centrov, turističnih jam in rudnikov…) pa je še vedno dostopna
preko spletne strani ministrstva, rubrike Projekti oz. link na:
http://www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/uvn_za_mop/slo/podrocja/narava/za_ljubitelje
_narave/index.htm
EVROPSKA UNIJA
Barometer ažuriran
Na spletu si lahko ogledate novo stanje (marec 2005) po državah članicah. Območja po direktivi o habitatih (SCI)
so na http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/pdf/sic.pdf.
Slovenija je po deležu kopnega ozemlja države z 31% na prve mestu, sledita ji Španija s 23% in Portugalska s
17%. Evropsko povprečje je 12%.
Območja po direktivi o pticah (SPA) so na
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/pdf/spa.pdf. Slovenija
je po deležu kopnega ozemlja s 23% na drugem mestu. Na prvem mestu je Slovaška s 25%, na tretjem pa
Španija s 17%. Evropsko povprečje je 8%.

BRANJE
Ekonomski vpliv območij Nature 2000 v Avstriji
Leta 2002 je bila v Avstriji izdelana študija, ki je ugotavljala ekonomske učinke območij Nature 2000. Metoda je
temeljila na analizi štirih izbranih območij. Rezultati kažejo, da ustanovitev Natura 2000 območij vodi v vsaj nekaj
pozitivnih ekonomskih učinkov (lokalna in regionalna dodana vrednost, povečana zaposlenost). To pomeni, da
regijam ustanovitev območij lahko prinese koristi. V posamičnih primerih konfliktov v rabi tal pa lahko pride tudi do
negativnih ekonomskih učinkov.
Glavne razvojne priložnosti so na področju turizma in kmetijstva (slednje v manjši meri), gozdarstva, lova in
ribolova. V zaključku raziskovalca priporočata, da je treba okrepiti in prilagoditi inštrumente komuniciranja,
kompenzacij in finančnih podpor.
Študijo sta izdelala Michael Getzner (Univerza v Celovcu) in Michael Jungmeister (Inštitut za ekologijo E.C.O iz
Celovca), finančno sta jo podprla WWF Avstrija in Avstrijska centralna banka. Članek na 10 straneh v angleškem
jeziku (pdf) vam lahko po elektronski pošti pošlje Breda Ogorelec (breda.ogorelec@gov.si)
Novice o medvedu
Izšla je nova številka "Novic o medvedu" v okviru projekta LIFE III - Narava "Ohranitev velikih zveri v Sloveniji Faza I (Rjavi medved)". Avtorji novic spremljajo akcije in dogajanja na terenu ter predstavljajo zanimive, poučne
in aktualne teme o rjavem medvedu in sorodnih vsebinah.
Tokrat so v obsežnem članku predstavljeni vzroki . Objavljena sta tudi intervjuja s Borisom Kryštufkom in Markom
Jonozovičem.
Novice so brezplačne, naročite pa jih lahko na telefonski številki 01/239-12-24 ali po e-pošti:
rjavi.medved@zgs.gov.si.
NAPOVEDNIK
6.-22. april: razstava »Narava med Bledom in Radovljico – Odkritje skrivnostnih mokrišč Blejskega kota in
širšega območja Sotočja Save Dolinke«. Razstava je v prostorih Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Kranju
(razstavišči Kokra in Sava).
14. april: otvoritev razstave »Okoli edinega sveta« Matevža Lenarčiča, ki je v osemdesetih dneh obletel svet.
Razstava bo do 6. maja na ogled v prostorih Zavarovalnice Triglav, OE Postojna.
14. - 15. april: mednarodna konferenca Misli globalno, deluj lokalno. Posebna vloga zavarovanih območij in regij
v trajnostnem procesu, v organizaciji Narodni park Visoke Ture. Kraj: Mallnitz, Avstrija. Več informacij na
spletnem naslovu:
http://www.mallnitz.at/news_detail.phtml?new_id=2406
(Vir informacije: eNovice Umanotere)
28. april - 1. maj: mednarodna razstava z naslovom Po Delta Birdwatching Fair, v organizaciji Po Delta Park.
Ljubitelji opazovanja ptic in turizma v naravnem okolju. Kraj: Ferrara, Italija. Dodatne informacije:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/events.htm
(Vir informacije: eNovice Umanotere)
8.-11. maj: delavnica o integraciji Okvirne direktive EU o vodah in Nature 2000 v Lebusu, Nemčija. Organizator:
Eurosite; gostitelja: Brandenburški deželni urad za okolje in njegov Okoljski in naravovarstveni izobraževalni
center (LLN). Dodatne informacije: http://www.eurosite.org/article.php3?id_article=260
21. - 25. september: konferenca Narava Evrope. Rdeča nit bo raba zemlje in načrtovanje rabe zemlje z dobrimi
primeri načrtovanja upravljanja, nadomestil, trajnostnega lova, zakonodajni vidiki implementacije direktiv, ki so
povezane z biodiverziteto. Kraj: Apeldoorn, Nizozemska. Dodatne informacije:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/events.htm
(Vir informacije: eNovice Umanotere)

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih
bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če biltena ne želite prejemati, pišite na isti
naslov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 309
4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si

