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SLOVENIJA
Pohod po Najjužnejši slovenski pešpoti
V soboto 29. oktobra letos je Turistično društvo Poljanska dolina ob Kolpi v sodelovanju z novomeško enoto
Zavoda RS za varstvo narave organiziralo že 10. jubilejni Pohod po najjužnejši slovenski pešpoti.
Pohod je potekal od Damlja do Radenc, po slikovitem kolpskem kanjonu, po neokrnjeni naravi, v osrčju
Krajinskega parka Kolpa. Namen pohoda je bil promocija Nature 2000 v Krajinskem parku Kolpa. Na pohodu, ki
se ga je udeležilo več kot 160 pohodnikov, je bila predstavljena tudi nova zloženka o »Najjužnejši slovenski
pešpoti«.
Mira Ivanovič (mira.ivanovic@zrsvn.si)
Delavnice na temo upravljanja območij Natura 2000
Zavod RS za varstvo narave je 6. 10. 2005 izvedel prvo, 10. 11. 2005 pa drugo, iz serije delavnic akcije A2
projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem«. Akcija A2 se ukvarja s
pripravo predlogov za vključitev elementov upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji v obstoječo zakonodajo in
sektorska načrtovanja oz. inštrumente upravljanja.
Delavnice bodo potekale do vključno februarja 2006, koledar delavnic (in drugih projektnih dogodkov) je na
spletni strani: www.zrsvn.si/life/sl/informacija.asp?id_meta_type=45
Mirjam Galičič (mirjam.galicic@zrsvn.si)
Razstava Natura 2000 v Rušah
Mariborska območna enota Zavoda RS za varstvo narave je v četrtek 10.novembra letos odprla razstavo Natura
2000 v prostorih Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše. Ob otvoritvi je bila tudi predstavitev Nature 2000 z
diaprojekcijo. Razstava bo na ogled tri tedne.
Matjaž Jež (Matjaz.jez@zrsvn.si)
Terenska delavnica
V okviru sodelovanja pri projektu LIFE III Narava »Dolgoročna zaščita kosca v Sloveniji« med Mestno občino
Ljubljana in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo pripravili terensko delavnico. Odpravili se
bomo v dva naravna rezervata v sosednji Italiji, v neposredni bližini meje s Slovenijo.
Isola della Cona je območje ob izlivu reke Soče v Jadransko morje, za katerega je značilno mešanje
sladkovodnih in morskih habitatov. Rezervat odlikujejo urejena infrastruktura in informacije za obiskovalce
(opazovalnice, označene učne poti) ter sodoben muzej in informacijski center (www.isoladellacona.it). Za deželni
naravni rezervat Doberdobskega in Prelosnega jezera sta značilni kraški polji, vsako s svojim presihajočim
jezerom in značilnimi površinskimi kraškimi pojavi ter bogato kraško floro in favno. Rezervat se ponaša z novim
sprejemnim centrom za obiskovalce Gradina in številnimi dejavnostmi, ki jih ponujajo obiskovalcem
(www.gradina.it).
V obeh naravnih rezervatih, sicer tudi območjih Nature 2000, smo predvideli voden ogled informacijskih centrov
in učne predstavitvene infrastrukture in srečanja z upravljavci ter predstavniki lokalnih skupnosti. Pogovor bo
tekel predvsem o izkušnjah lokalnih skupnosti in upravljavcev pri varstvu narave in prezentaciji le-te ter o
možnostih za financiranje varstva narave.
Informacije in prijave do 14. novembra 2005 do 12.00 ure po e-pošti ali po telefonu (01) 306 4300.
Barbara Zupanc, Koordinator razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje (barbara.zupanc@ljubljana.si)

Delavnica Turizem in rekreacija v območjih Natura 2000
Gozdarski inštitut Slovenije, kot partner v projektu AlpNaTour, v torek 22. novembra 2005 organizira delavnico na
temo Vključevanje rekreacije in turizma v proces načrtovanja upravljanja območij Natura 2000 za podporo
trajnostnemu razvoju alpskega prostora. Delavnica bo potekala v poročni dvorani v prostorih občine Črna na
Koroškem. Predvideni so naslednji referati: Predstavitev projekta AlpNaTour (dr. Marko Kovač, Gozdarski inštitut
Slovenije), Pomen turizma in naravovarstva (mag. Andreja Ferreira, Gozdarski inštitut Slovenije), Predstavitev
habitatnih tipov in vrst na testnih območjih Peca – Olševa in Lovrenška jezera (Martin Vernik, Jurij Gulič, Zavod
RS za varstvo narave), Ukrepi za ohranitev Natura 2000 območij v zvezi s turizmom in rekreacijo (mag.
Aleksander Golob, Gozdarski inštitut Slovenije), Dosedanji rezultati izvedenih opazovanj in anketiranja na testnih
območjih (Barbara Polanšek, Gozdarski inštitut Slovenije) ter Predstavitev projekta Krajinski park Topla — Phare
program (Janez Švab, župan občine Črna na Koroškem). Sledilo bo delo v skupinah, predstavitev rezultatov ter
zaključna razprava.
Barbara Polanšek, Gozdarski inštitut Slovenije (barbara.polansek@gozdis.si)
Otvoritev razstave Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja na Bolfenku
2. decembra letos bo Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, otvorila razstavo »Natura 2000 in rastlinstvo
Pohorja«. Razstava bo postavljena v Informacijskem centru naravne in kulturne dediščine Bolfenk na Pohorju.
Informacijski center stoji v neposredni bližini hotela Bellevue in zgornje postaje pohorske vzpenjače. Letno ga
obišče 18.000 obiskovalcev.
Na triindvajsetih panojih bo predstavljena Natura 2000 kot projekt, območja Natura 2000 v Sloveniji ter obširna
predstavitev Nature 2000 na območju Pohorja s poudarkom na habitatnih tipih in rastlinskih vrstah. Omenjene
vsebine bodo prikazane z več kot osemdesetimi fotografijami.
Več o dogodku bo v prihodnjih dneh objavljeno na spletni strani www.zrvn.si v rubriki Aktualno.
Mateja Nose Marolt (mateja.nose-marolt@zrsvn.si)
Anketa o informacijskih potrebah v zvezi z gozdovi
V okviru EU projekta KnowForAlp (www.knowforalp.net) je bila pripravljena anketa o informacijskih potrebah v
zvezi z gozdovi, na katero naj bi odgovarjali vsi, ki jih zanimajo teme v zvezi z gozdovi v celotnem alpskem
prostoru. Anketa je na spletnem naslovu www.wsl.ch/wald/kva_umfrage_SL/form.php. Vabimo vas, da jo
izpolnite.
Aleksander Golob, Gozdarski inštitut Slovenije (saso.golob@gozdis.si)
BRANJE
Nova številka glasila Kraški rob
V šesti številki glasila so predstavljeni rezultati LIFE projekta »Ohranitev in varstvo ogroženih habitatov in vrst na
Kraškem robu«, ki se je pravkar zaključil in nove pobude za to območje. Berete lahko tudi o novem projektu 1001
kal na območju goriške in obalno-kraške regije, spoznate širokolistni rogoz, stene kraškega roba, ki so raj za
ujede in Sveto jamo. Številke prvih dveh letnikov so na spletni strani: http://www.zrs-kp.si/projekti/life/GlasiloKR.html.
Kataster in orto-foto na spletu
Na spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp je na voljo pregledovalnik podatkov, izberete si lahko ortofoto, kataster, topografske načrte, katastrske občine, upravne enote, rabo kmetijskih zemljišč itd. Ogledate si
lahko tudi več plasti hkrati, na primer kataster položen čez ortofoto posnetek.
Pregledovalnik je na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Deleži Nature na spletu - dopolnjeno
V preglednici smo dodali nekaj podatkov, zato je na spletu nova verzija deležev ozemelj občin v Natura 2000
območjih:
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/obmocja/delez_po_obcinah.pdf
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)

NAPOVEDNIK
15. november: Problemska konferenca o vodah 2005 v Kulturnem domu v Sevnici. Med obravnavanimi temami
bo tudi Upravljanje z življem v vodotokih. Organizirata Društvo Vodarjev Slovenije in Slovenski nacionalni komite
za velike pregrade. Dodatne informacije: www.drustvo-vodarjev.si, info@drustvo-vodarjev.si in
andrej.kryzanowski@gov.si.
16. november: terenska delavnica – ogled naravnih rezervatov Isola della Cona ter Doberdobskega in
Prelosnega jezera. Organizatorja: Mesta občina Ljubljana in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic. Več o
delavnici v rubriki Slovenija. Informacije in prijave do 14.11.2005: barbara.zupanc@ljubljana.si.
22. november: delavnica Turizem in rekreacija v območjih Natura 2000, v prostorih občine Črna na Koroškem.
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije. Več o delavnici v rubriki Slovenija. Prijave do 16. novembra 2005 na
barbara.polansek@gozdis.si ali na tel. številko 031-566-221.
22. november: delavnica Gozdnogospodarski načrti in Natura 2000 v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije v
Ljubljani. Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. december: otvoritev razstave Natura 2000 v Informacijskem centru naravne in kulturne dediščine Bolfenk na
Pohorju. Organizator: Zavod RS za varstvo narave OE Maribor. Več o razstavi v rubriki Slovenija.
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,
neposredna
povezava
na
arhiv
eNature:
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/publikacije.htm

