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SLOVENIJA 
 
Komunikacijski projekti v podporo Naturi 2000: Netopirji v omrežju Natura 2000 
 
V Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) smo pripravili projekt „Netopirji v omrežju 
Natura 2000“, katerega glavni namen je vzpostavitev dolgoročnega in učinkovitega sodelovanja med inštitucijami, 
zadolženimi za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine, ter z upravljavci objektov, ki so si jih netopirji izbrali 
za zatočišča. V programu projekta smo skupaj s strokovnimi sodelavci posameznih območnih enot Zavoda RS za 
varstvo narave (ZRSVN) izbrali 10 pomembnih zatočišč netopirjev v cerkvah, ki so vključena tudi v omrežje 
Natura 2000. 
 
Med 29 vrstami netopirjev je kar 10 pri nas prisotnih vrst uvrščenih v Prilogo II Direktive o habitatih, kar pomeni, 
da morajo zanje biti opredeljena posebna varstvena območja, ki zagotavljajo ugodno stanje vrst. Vendar pa za 
uspešno varovanje ni dovolj le razglasitev območja, temveč tudi sodelovanje med inštitucijami varstva naravne in 
kulturne dediščine in primerna umestitev ukrepov ohranjanja v življenje lokalnega prebivalstva. Problematika 
varstva netopirjev je zelo specifična in zahteva posebno obravnavo pri upravljanju z zatočišči v različnih sezonah 
in glede na različne vrste. Ker se netopirji, med katerimi so večinoma ogrožene vrste, pogosto zatekajo v 
človeška bivališča, med katerimi so tudi kulturni objekti, smo se letos v okviru projekta posvetili prav tovrstnim 
zatočiščem. 
 
Posamezna aktivnost je razdeljena na dva dela. V prvi fazi predstavnik ZRSVN in SDPVN predstavita območje 
Nature 2000 (s poudarkom na območjih določenih za netopirje) ter netopirje in njihovo ekologijo župniku, ki 
službuje v župniji s cerkvijo, ki nudi zatočišče netopirjem. V drugi fazi z osnovnimi informacijami o omrežju Natura 
2000 in posebnostmi varovanja netopirjev seznanimo tudi ljudi, ki upravljajo z objekti ali živijo v njihovi neposredni 
bližini. Poleg neposredne komunikacije in dela na terenu uporabljamo tudi orodja posredne komunikacije, kot so 
zloženke društva in prispevki v medijih. V okviru tega projekta smo ravno v ta namen ponatisnili zloženko 
»Netopirji, sosedi v stiski« (www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Netopirji-sosedi_v_stiski.pdf).  
 
Alenka Petrinjak, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (alenka_petrinjak@yahoo.com, 
www.sdpvn-drustvo.si) 
 
Komunikacijski projekti v podporo Naturi 2000:  Določanje pomembnih habitatov vrst  Nature 2000 v 
gozdovih 
Gozdovi v Sloveniji so zelo raznoliki. Znotraj njih  so posamezne strukture drevja in druge vegetacije, ki ustrezajo 
varovanim vrstam  Nature 2000. Med gozdno vegetacijo so za varovane vrste pomembna  starejša drevesa z 
dupli in odmrla drevesa. V njih detli in žolne najdejo hrano  ter izdolbejo dupla. Za njimi pridejo sekundarni duplarji 
(sove, netopirji  idr.). Pri označevanju drevja za posek je v varovanih območjih potrebno takšna  devesa puščati. 
V glavnem gre za večja dupla, katera so v gozdovih redkeje  zastopana. Poleg dreves z dupli so še posebni 
biotopi za te varovane vrste  (vodne površine znotraj gozda, brlogi, kraške jame, večje stene  idr.) 
 
Projekt vodi Gozdarsko društvo Medved. S terensko delavnico smo na Zavodu za gozdove  Slovenije OE 
Kočevje predstavili strokovnemu kadru pomen tega drevja. Izbrali  smo dva različna objekta. V zasmrečenem 
gozdu so po označitvi drevja za posek  ostala posamezna drobnejša odmrla drevesa iglavcev. Več habitatov za 
varovane  vrste je v mešanem gozdu, še posebej tam, kjer so težje  terenske razmere. V okolici posebnih 
habitatov (studenec, brlog) se ni  označilo drevja za posek,  zato ker se je z gojitvenim načrtom  izločilo kot 
zatočišče za živali. 
 
Izvedli bomo še delavnico za vse vodje gojenja na  ZGS v Slovenji ter natisnili zgibanko (pred tiskom), ki bo 
opozarjala na  pomembne habitate vrst Nature 2000 v gozdovih, izdelali smo predstavitveni plakat ter osnutke 
kriterijev za določitev habitatov varovanih  vrst. 
 
Mirko Perušek, koordinator projekta: Gozdarsko društvo Medved (Mirko.Perusek@zgs.gov.si) 



 
Komunikacijski projekti v podporo Naturi 2000: Omrežje Natura 2000 Kočevsko - Kolpa  kot prednost ali 
ovira 
V okviru projekta je Gozdarsko društvo Medved v Loškem potoku skupaj s  kmetijsko svetovalno službo (KGZ) 
izvedlo tri predavanja o Naturi 2000 za  lastnike gozdov in kmetijskih zemljišč. Obisk je bil dober (skupno 178  
poslušalcev). Pripravili smo razglednico z DVD-jem, v katerem je film  "Narava in gozdarstvo v osrčju dinarskih 
gozdov" (slovenska in angleška verzija  - 200 izvodov). Film predstavlja omrežje Kočevsko - Kolpa ter Naturo  
2000. 
 
25. oktobra 2005 organiziramo okroglo mizo z istim  naslovom kot je projekt. Nanjo smo povabili državne 
institucije, ki delajo  na naravovarstvu, Naturi 2000, društva idr. ter pomembnejše organizacije v omrežju 
Kočevsko – Kolpa in okoli njega. Z okroglo mizo bi radi dobili različna mnenja  in stališča ter usmeritve za delo na 
omrežju Nature  2000v prihodnje. 
  
Mirko Perušek, koordinator projekta: Gozdarsko društvo Medved (Mirko.Perusek@zgs.gov.si) 
 
Želva na železniški postaji 
Od 11. do 25. oktobra je v podhodu ljubljanske železniške postaje na ogled razstava Želva išče prijatelje, ki so jo 
oblikovali na Zavodu RS za varstvo narave, Območna enota Piran. 
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Eurosite podelil nagrade za 2005 
Organizacija Eurosite je podelila nagrade za najboljše primere upravljanja območij Natura 2000 in komunikacijo 
Nature 2000. Nagrade so šle v Veliko Britanijo in na Nizozemsko. 
Več o tem na: www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=355. 
Na spletni strani Iniciative za omrežje Natura 2000 (Natura Network Initiative NNI) si lahko ogledate 43 projektov, 
izmed katerih so izbrali nagrajence: www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=115. 
 
 
BRANJE 
 
Komunikacijski projekti v podporo Naturi 2000 – na spletu 
 
Na spletni strani Nature 2000 smo postavili novo stran, kjer bomo postopoma predstavljali komunikacijske 
projekte nevladnih organizacij v podporo Naturi 2000 (letošnji razpis ministrstva za sofinanciranje). Povezava je: 
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/komunikacijski_projekti.htm. 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
14.-15. oktober: seminar Upravljanje zavarovanih območij, v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Kontaktna 
oseba: andrej.sovinc@soline.si. 
 
25. oktober: okrogla miza Omrežje Natura 2000 Kočevsko - Kolpa kot prednost ali ovira, organizira: Gozdarsko 
društvo Medved. Kontaktna oseba: Mirko.Perusek@zgs.gov.si 
 
24.-25. november: mednarodna konferenca Turizem in zavarovana območja - cokla ali partner, na Dunaju. Ena 
od tem bo Upravljanje območij Natura 2000 s poudarkom na rekreaciji in turizmu. Konferenca bo v nemškem 
jeziku. Informacije in prijava: http://alumni.boku.ac.at/weiterbildung/anmeldung/anmeldung_symposium.php (Vir: 
E-novice 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  
 


