Bilten e Natura 2000, št. 46 / november 2005
Številka je namenjena predstavitvi projektov Phare programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2003, ki
potekajo v okviru donacijske sheme Ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Več o shemi in
projektih na http://www.rec-lj.si/projekti/Phare_bd/Phare_bd.htm. Predstavitev je pripravila Julijana Lebez Lozej,
koordinatorka donacijske sheme.
Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij
Namen projekta je priprava bioloških strokovnih podlag za upravljavske načrte in zasnova notranje conacije
izbranih Natura 2000 območij. Pridobljeni rezultati bodo osnova za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
zagotavljanje trajnostnega razvoja na Natura 2000 območjih, oziroma za uresničevanje Zakona o ohranjanju
narave ter Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Območjih Natura 2000).
Rezultati projekta so namenjeni strokovnjakom, ki upravljajo zavarovana območja ali načrtujejo posege vanje,
službam za varstvo narave na vseh nivojih, ribiškim družinam, predstavnikom lokalnih skupnosti, lokalnemu
prebivalstvu in šolam.
Glavni dejavnosti, temeljita predvsem na terenskem zajemu podatkov, kartiranju habitatnih tipov in
inventarizacijah razširjenosti kvalifikacijskih vrst. V okviru projekta bo obdelanih 6 potencialnih posebnih
ohranitvenih območij (Natura 2000 območij) s skupno površino 635,28 km2. Izbrana območja ležijo v Gorenjski,
Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji.
Prijavitelj: Center za kartografijo favne in flore
Karavanke Natura 2000
Na mejnem območju osrednjih Karavank, med Kranjsko goro in Jezerskim, so številna manjša zavarovana
območja narave in eno največjih strnjenih območij Nature 2000. Interes lokalnega prebivalstva za ohranjanje tega
območja je velik, zato je projekt povezal lokalne skupnosti, strokovne organizacije in čezmejne partnerje s ciljem
vzpostaviti sistematično upravljanje, zagotavljati trajnostni razvoj ter informirati lokalno prebivalstvo in obiskovalce
o tem biotsko raznovrstnem območju.
V okviru projekta bodo tekle dejavnosti, kot so razvoj in vzpostavitev novega mrežnega modela in načrta
partnerskega upravljanja tega območja, izdelava in izvedba načrta celostne interpretacije območja, ki temelji na
Naturi 2000, sodobnih pristopih in 4 tematskih info središčih, ter informiranje, osveščanje in spodbujanje aktivne
udeležbe ciljnih skupin (lastniki zemljišč, lokalno prebivalstvo, mladina, obiskovalci in širša javnost) o vlogi
NATURE 2000 v Karavankah
Prijavitelj: Občina Tržič
Krajinski park Boč
Širše območje Boča s Plešivcem in Donačko goro je zaradi enkratnosti, pestrosti in množice naravnih in kulturnih
vrednot zavarovano kot krajinski park. Rastišče ogrožene velikonočnice daje območju mednarodni
naravovarstveni pomen. Bočka ravan je tako vključena v evropsko mrežo zavarovanih območij Natura 2000.
Namen projekta je ob ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju trajnostnega razvoja zavarovanega
območja, načrtovati in vzpostaviti upravljanje zavarovanega območja na podlagi prenosa izkušenj in znanja
avstrijskega partnerja, razvijati primerne in trajnostne oblike rekreacije in turizma ter razvijati informacijski sistem,
pospeševati pretok in splošne izmenjave informacij ter promovirati in pospeševati osveščanje javnosti o pomenu
naravnih vrednot.
Prijavitelj: Občina Rogaška Slatina
Krajinski park Topla
Namen projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost zavarovanega krajinskega parka Topla, s poudarkom na vrstah,
ki so evropsko ogrožene in za katere je opredeljeno tudi potencialno posebno varstveno območje (območje
Natura 2000) Peca. Ciljne skupine so domačini, ki prebivajo na območju krajinskega parka, lokalno prebivalstvo
in obiskovalci z obeh strani meje, osebe s posebnimi potrebami v razvoju ter sektorji, ki so vključeni v upravljanje
območja.

Pridobljene sektorske strokovne podlage bodo zagotovile izvedbo notranje conacije celotnega zavarovanega
območja ter pripravo osnutka integriranega upravljavskega načrta z ustreznimi usmeritvami za trajnostno rabo
naravnih dobrin. Vzporedno bodo potekale promocijske dejavnosti za preprečevanje negativnih vplivov
povečanega turizma in prometa v dolini Topla ter za promocijo območja Natura 2000. V ta namen bo znotraj
krajinskega parka urejeno informacijsko središče ter mreža izobraževalnih, sprehajalnih in kolesarskih poti.
Prijavitelj: Občina Črna Na Koroškem
Malo info središče TNP Bled
Namen projekta je pripraviti programe za interaktivno animacijo obiskovalcev in tehnično opremiti Malo info
središče Triglavskega narodnega parka na Bledu. Ciljne skupine so: lokalni prebivalci, obiskovalci Bleda in
Slovenije in šolska mladina.
V okviru projekta bodo pripravljeni programi za interaktivno animacijo obiskovalcev, predvsem šolske mladine,
kjer bo aktivno vključen čezmejni partner, nabavljena bo tehnična oprema za malo info središče v skladu z že
pripravljenimi načrti, pripravljen bo podroben načrt in izvedena bodo dela za glavno atrakcijo središča, to je
opazovalnico s pogledom na vrh Triglava. Pripravljen bo skalnjak z nekaterimi ekosistemi in rastlinami iz
habitatne direktive z območja TNP ter informativnimi tablami o Naturi 2000, ki bo lociran na zelenici ob info
središču.
Prijavitelj: Triglavski narodni park
Ekološko - turistična obogatitev ribnika Vrbje
Cilj projekta je preprečitev degradacije območja, ki je posledica neustreznega upravljanja ribnika in okoliških
površin v preteklosti (ribogojstvo, odvoz gramoza, požiganje in krčenje rastlinstva, vandalizem) ter zagotavljanje
uspešnega in trajnega upravljanja, ki bo zagotovil trajnosten razvoj in ohranitev varovanega območja ribnika
Vrbje, ki je vključen v mrežo Natura 2000.
V času trajanja projekta bo vzpostavljeno tesno čezmejno partnersko sodelovanje, še posebno pri sanaciji,
ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter načrtovanju in prenosu managmenta, ki bo zagotavljal
optimalno rabo in maksimalno ohranitev. Projekt je v prvi vrsti preko ustreznih oblik vzgoje in izobraževanja
usmerjen k dvigu zavesti prebivalcev lokalne skupnosti ter šolam, vrtcem in obstoječim društvom. Projekt
vključuje več med seboj povezanih dejavnosti, kjer je na prvem mestu ohranitev biotske pestrosti. Za načrtovanje
in upravljanje zavarovanega območja je ključnega pomena dolgoročna ureditev prostorskega načrta tega
območja, razvoj sprejemljivih oblik spremljevalnih dejavnosti, ureditev informacijske infrastrukture ter večja
ozaveščenost javnosti o pomenu varstva narave.
Prijavitelj: Razvojna agencija Savinja, GIZ
Bukovniško jezero - prebujajoča se lepotica
Cilj projekta je večja informiranost in osveščenost lokalnega prebivalstva (predšolske in šolske mladine, lastnikov
in uporabnikov kmetijskih ter gozdnih zemljišč, podeželskega prebivalstva) in turistov, ki gravitirajo k
Bukovniškemu jezeru, o pomenu naravnih vrednot in ohranjanju narave (biotska raznovrstnost, sonaravni
turizem, kmetijstvo in gozdarstvo kot priložnosti za dvig kvalitete življenja na podeželju, pomen vsakega
posameznika in njegovega odnosa do narave in naravnih vrednot). Za dosego tega cilja bo pripravljen načrt
interpretacije območja Bukovniškega jezera kot naravne vrednote v sklopu Krajinskega parka Goričko in območja
Natura 2000, urejeno bo informacijsko središče, pripravljene bodo predstavitvene vsebine na različnih medijih za
posamezne ciljne skupine, izvedene promocijske kampanje za Naturo 2000 in za take oblike turizma, ekoturizma
in rekreacije, ki ne ogrožajo habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst Bukovniškega jezera, vzpostavljena pa bo
tudi dvosmerna komunikacija med upravljavci in zainteresirano javnostjo.
Prijavitelj: Občina Dobrovnik
Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek
Projekt je namenjen dolgoročni ohranitvi izredne biotske pestrosti območja ekstenzivnih ribnikov, ki je zavarovano
kot Naravni rezervat ribniki Podvinci in opredeljeno kot območji Natura 2000 (pSCI) Podvinci in Velovlek. Cilj
projekta je vzpodbuditi trajnostno rabo območja ter povečati ozaveščenost javnosti o pomenu ohranjanja narave.

Osnutek integralnega upravljavskega načrta bo strokovna podlaga za sektorske načrte. Ciljne skupine so
strokovne organizacije, lokalno prebivalstvo, zainteresirane nevladne organizacije in šole.
Ključne dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta, so inventarizacija in opredelitev con za izbrane vrste,
obnova habitata, izdelava osnutka integralnega upravljavskega načrta, vzpostavitev informacijskega sistema in
izvajanje promocijskih kampanj za Naturo 2000.
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Živeti z Naturo 2000 na Goričkem
Namen projekta je prispevati k strokovnim izhodiščem na osnovi zbranih podatkov in veljavnih zakonskih določil
ter ob primerjavi s prakso iz sosednje Avstrije izdelati ukrepe varovanja in razvoja za upravljavski načrt Nature
2000, strniti znanje o pomenu varstva narave in načinih gospodarjenja za ohranitev življenjskih okolij z redkimi in
ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter na ta način z informacijskimi dejavnostmi prispevati k
izobraževanju in osveščanju prebivalstva, strokovna izhodišča prenesti v prakso obnove ekološko pomembnega
habitata ter prek izdelkov iz naravnih virov vpeljati možnosti za dopolnilne dejavnosti gospodinjstev in kmečkih
gospodarstev na zavarovanem območju narave v Krajinskem parku Goričko.
Dejavnosti, ki se bodo odvijale v projektu, so predvsem namenjene lastnikom, skrbnikom in uporabnikom zemljišč
– za varstvo narave pomembnih življenjskih okolij v KP Goričko, učencem in mladini vseh starostnih skupin,
dijakom Srednje kmetijske šole Rakičan, obiskovalcem parka ter strokovni javnosti.
Prijavitelj: Javni zavod Krajinski park Goričko
Trajnostno upravljanje območja reke Drave
Namen projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava
in zvišati stopnjo informiranosti, ozaveščenosti in pripravljenosti vseh deležnikov za doseganje usklajenega in
trajnostnega razvoja območja. Pri tem bodo sodelovali predstavniki vseh ciljnih skupin, kot so: lokalne skupnosti,
lastniki, upravljavci in koncesionarji kmetijskih in gozdnih zemljišč ter vodnih virov, zainteresirana strokovna in
ostala javnost ter nevladne organizacije, obiskovalci območja in izobraževalne ustanove.
Za dosego projektnih ciljev bo izvedena inventarizacija habitatnih tipov in habitatov vrst, opredeljena bodo
notranja območja, izdelan osnutek integralnega načrta upravljanja ter komunikacijske in promocijske aktivnosti.
Prijavitelj: Mariborska razvojna agencija
Vzpostavitev mehanizmov varstva biodiverzitete Prekmurja
Z izvedbo projekta bo vzpostavljeno logistično-intelektualno okolje, ki bo omogočilo realizacijo tako strateškodolgoročnih, kot operativno-kratkoročnih ciljev za ohranjanje biodiverzitete Prekmurja. Izdelana bodo podporna
orodja in sredstva, ki bodo sedanjim in bodočim upravljavcem območij Nature 2000 in ostalim deležnikom v tem
procesu v pomoč pri doseganju osnovnih ciljev in izvajanju nalog v okviru Nature 2000. Ciljne skupine v projektu
so naravovarstveniki, Kmetijsko gozdarska zbornica, vodno gospodarstvo in ostala strokovna javnost, lastniki
travnikov, nevladne organizacije, mladina (osnovnošolci in srednješolci), podjetniki, občine, upravne enote ter
prebivalci na območju Nature 2000.
Glavne dejavnosti, ki bodo potekale v okviru projekta, so evidentiranje rastlinskih vrst praprotnic in semenk na
območju Prekmurja, izdaja knjige »Rastline Prekmurja s seznamom ogroženih vrst«, priprava spletne strani kot
digitalne baze podatkov, naravovarstveno gospodarjenje z izbranimi travišči ob reki Muri in ustanovitev
prekmurskega konzorcija za Naturo2000.
Prijavitelj: Razvojni center občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
NAPOVEDNIK
22. november: delavnica Turizem in rekreacija v območjih Natura 2000, v prostorih občine Črna na Koroškem.
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije. 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.
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).
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

