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SLOVENIJA
Sprememba v vodenju projekta
Koordinatorica projekta mag. Vesna Kolar Planinšič je v začetku maja prevzela vodenje Sektorja za celovito
presojo vplivov na okolje MOP. Kolegica Vesna ima velike zasluge za uspešen zagon projekta Natura, pogrešali
pa bomo tudi njen izredni optimizem.
Natura 2000 - alpski biogeografski seminar v Kranjski Gori
Od 29. do 31. maja bo v Kranjski Gori prvi alpski biogeografski seminar za nove države članice. Sestanek vodi
Evropska komisija, na njem pa se izključno po strokovni plati preverja zadostnost predlogov potencialnih območij
evropskega pomena (pSCI) za alpsko biogeografsko regijo. Od novih držav članic bosta na seminarju sodelovali
poleg Slovenije še Poljska in Slovaška. Zato v maju potekajo intenzivne priprave na seminar, tako v ETC/NCB iz
Pariza, ki za Komisijo pripravlja vsa strokovna gradiva (pregled razširjenosti in predlogov držav za vsako vrsto in
ht posebej), kakor tudi na slovenski strani, ko je treba imeti pripravljene vse strokovne argumente. Seminar je
zaprtega tipa in je udeležba možna le na povabilo Evropske komisije.
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)
EVROPSKA UNIJA
Odbor Evropskega parlamenta o financiranju Nature 2000
Okoljski odbor Evropskega parlamenta je 8. 3. 2005 pripravil poročilo o financiranju Nature 2000. Poročilo je
kritično do namer Evropske komisije glede načina financiranja Nature 2000, tako glede višine sredstev kot tudi
glede zagotavljanja, da bodo sredstva dejansko namenjena sofinanciranju Nature 2000. Zato zahtevajo, da se
spremenijo predlog finančnega inštrumenta za LIFE+ in predpisi o evropskih skladih (za regionalni in za socialni
razvoj, kohezijski sklad).
Zavzemajo se za to, da bi se v razporeditvi finančnih sredstev odražala velikost območij Nature 2000 in stopnja
njihove biodiverzitete.
Poročilo je na spletni strani: http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A62005-0049+0+DOC+WORD+V0//EN&L=EN&LEVEL=3&NAV=S&LSTDOC=Y
Zeleni dnevi (Green days)
Organizacija EUROSITE vodi posebno dejavnost za promocijo omrežja Natura 2000 imenovano Zeleni dnevi
(Green Days). Cilj je povečati razumevanje in sprejemljivost omrežja Natura 2000 na državni in regionalni ravni.
Zato naj bi se dejavnosti v okviru Zelenih dni razširile na vsa območja v omrežju in na ta način poudarile
pomembnost skupnega, evropskega naravovarstvenega pristopa. Oblike sodelovanje niso omejene, EUROSITE
spodbuja inovativnost in svežino pri pristopu, vabi vse tiste, ki so kakorkoli povezani z Naturo 2000 (upravljalci,
strokovnjaki, domačini...).
Pregled dosedanjih dejavnosti in navodilo za prijavo promocijske dejavnosti v okvir Zelenih dni sta na spletni
strani: www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=41
Zeleni dnevi so del Pobude omrežja Natura 2000 (NNi – Natura Network Initiative), katere namen je poiskati in
spodbujati primere dobre prakse pri upravljanju NATURA 2000 območij ter krepiti partnerstva na lokalni ravni za
vključevanje deležnikov v reševanje zadev, povezanih z območji NATURA 2000. Za sodelovanje je pripravljenih
znotraj dogovora (NNi agreement) 6 okvirnih možnosti: posredovanje informacij o območju Natura 2000 (ob
vključitvi v dogovor), organizacija vsaj enega dogodka v okviru Zelenih dni letno, promocija omrežja Natura 2000
na krajevni ravni, pobratenje z drugim območjem Natura 2000, vzpostavljanje krajevnega partnerstva,
pripravljenost postani NNi ambasador (www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=115)
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)

BRANJE
Odnos javnosti do okolja
Raziskava, izvedena po metodologiji Evrobarometra novembra lani med državljani EU, je dala zanimive rezultate,
za marsikoga presenetljive (Slovenija se večkrat uvrsti na prvo mesto!).
Tule predstavljamo le mnenji glede narave. Anketirance so vprašali, na kaj večina pomisli, če je govora o okolju.
Varstvo narave je na visokem drugem mestu (takoj za onesnaženjem okolja v mestih). Ko se je vprašanje glasilo,
katerih pet okoljskih problemov jih nabolj skrbi, se je izguba biodiverzitete uvrstila na 11. mesto, v Sloveniji pa
šele na 14. mesto.
Poročilo si lahko ogledate na http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_en.pdf
NAPOVEDNIK
20. – 22. maj: Ponds, Puddles and Pools - neformalno srečanje ljudi iz interesnih skupin in sektorjev, ki so
povezani z upravljanjem in ohranjanjem biotske pestrosti majhnih sladkovodnih ekosistemov. Kraj: Trst. Dodatne
informacije in prijava: www.zoneumide.org/PPP05/index.html
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

