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SLOVENIJA 
 
Komunikacija s kmeti v Pomurju 
Pomurje je v Sloveniji najbolj izrazita kmetijska pokrajina, največ kmetov izvaja ukrepe SKOP, ki so vezani na bolj 
intenzivno tržno pridelavo, najmanj pa ukrepe, vezane na ohranjanje narave in doseganje varstvenih ciljev na 
območjih Natura 2000. 
 
Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota je v oktobru in v novembru 2005 izvedel komunikacijo za območja 
Natura 2000 za deležnike v kmetijstvu na območju Pomurja. Na delavnici so ciljno informirali in svetovali o 
ukrepih iz programa SKOP, ki še posebej zagotavljajo doseganje varstvenih ciljev območij Natura 2000. Nanjo so 
vabili vse kmetije iz območja Pomurja, ki uveljavljajo navedene ukrepe SKOP, skupno 130, odzvalo se je 55 
udeležencev. Kmetje so prerdstavili svoje poglede in predloge na izvajanje naravovarstvenih ukrepov. Ti predlogi 
so osnova za nastavitev upravljavskih načrtov na zavarovanih območjih. 
 
Skupaj s strokovnjaki za varstvo narave so opravili ogled kartiranih habitatnih tipov in njihovo stanje 
(nevzdrževanje) na Goričkem ter opravili komunikacijo z posameznimi lastniki kmetijskih zemljišč, ki zaradi 
neekonomičnosti pridelave in opuščanja govedoreje opazno opuščajo vzdrževanje suhih ali mokrih travnikov in 
visokodebelnih sadovnjakov. Ukrepi SKOP za vzdrževanje kulturne krajine niso dovolj privlačni in učinkoviti. Za 
ohranjanje narave na območjih Natura 2000 bo potrebno uvesti še naravovarstvene ukrepe, plačila in spodbude. 
Poleg komunikacije pa bo potrebno tudi strokovno svetovanje za kmetovanje, ki ohranja biotsko pestrost in 
dohodek kmetiji. 
 
Komunikacijo so pripravili timsko – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (Zita Flisar Novak), Zavod RS za 
varstvo narave Maribor (Simona Kaligarič) in Krajinski park Goričko (Stanka Dešnik, Valerija Kuštor) in  s 
svetovalcem za varstvo narave na Avstrijskem Štajerskem (Bernard Wiesser) za spodbujanje in prenos primerov 
dobre prakse na območje Natura 2000 na naši strani meje. 
 
Zita Flisar Novak, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota (zita.flisar-novak@gov.si) 
 
 
BRANJE 
 
Bilten Natura 2000 – DVL 
Bilten Natura 2000 izdaja Deutscher Verband fuer Landschaftspflege. Najnovejša, 5. številka ima tudi prilogi: 
Financiranje Nature 2000 z EU politiko za razvoj podeželja (argumenti Natura 2000) ter Vrednotenje deželnih 
razvojnih načrtov za podeželje z vidika Nature 2000. Doslej izdane številke (v nemškem jeziku) so na: 
www.natura2000-dvl.de/content07/02.html. 
 
Socio-ekonomske koristi Nature 2000 
BirdLife International je izdal sporočilo Socio-economic benefits of protected sites – the EU Natura 2000 network 
(3 strani), www.birdlife.org/eu/pdfs/natura_socio.pdf. 
 
Natura 2000 in trajnostni turizem v občutljivih območjih 
Publikacijo Natura 2000 und nachhaltiger Tourismus in sensiblen Gebieten Empfehlungen zum Management des 
Tourismus in Natura 2000-Gebieten im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung  (Christine Garbe, Ulrike 
Pröbstl, Michael Meyer, Bernd Räth) je izdal nemški Bundesamt für Naturschutz, BfN-Skript 134 in ima 100 
strani. Publikacija daje priporočila za upravljanje turizma, posebej poudarja vključevanje vseh rab in participativni 
proces načrtovanja. - www.bfn.de/09/skript134.pdf. 
 
Projekti LIFE Narava 2005 na spletu 
Na spletni strani Evropske komisije je pregled projektov, ki so bili odobreni za leto 2005. Med 54 projekti iz 20 
držav žal ni Slovenije. Pregled ima 55 strani, pdf: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifenatcompilation_05_lowres.pdf 



 
Ekonomski učinki velikih zavarovanih območij   
Publikacijo Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten (Job H., Harrer B., Metzler D., Hajizadeh-Alamdary D.) 
je izdal nemški Bundesamt für Naturschutz, BfN-Skript 135; 2005, in ima 119 strani. V njej so predstavljeni 
rezultati raziskave o pomenu velikih zavarovanih območij za turizem in gospodarski razvoj regije, 
www.bfn.de/09/skript135.pdf 
 
Knjiga Mikrosafari 
V petek, 25. novembra, so v Krajinskem parku Sečovljske soline predstavili knjigo Mikrosafari - Čudoviti svet 
mikroorganizmov solin. Avtorji knjige so Nina Gunde-Cimerman, Aharon Oren in Ana Plemenitaš.  
 
Knjiga Mikrosafari popelje bralca skozi nevidni svet solin. Bralcu nudi estetski užitek pri razkrivanju raznolikosti 
prostim očem nevidnih mikroorganizmov, ki naseljuejo vse, od morske vode do solinskih bazenov, nasičenih s 
soljo. Slikovite fotografije mikroorganizmov, kot jih vidimo pod mikroskopom, spremljajo tudi razlage edinstvenih 
prilagoditev slanoljubnih mikroorganizmov na njihovo naravno okolje. 
 
Knjiga na 160 straneh je izšla pri Državni založbi Slovenije ob finančni pomoči družbe Mobitel d.d., cena je 
13.000 SIT. 
 
Barbara Morgan, Krajinski park Sečoveljske soline (Barbara.Morgan@soline.si) 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
30. november - 2. december: Mednarodna konferenca o upravljanju območij Natura 2000 v Schwarzenbergu 
(Avstrija). Organizator: WWF in Dežela Vorarlberg. Program konference v angleškem jeziku je na: 
www.wwf.at/downloads/Program_English.pdf.  
 
2. december: otvoritev razstave Natura 2000 v Informacijskem centru naravne in kulturne dediščine Bolfenk na 
Pohorju. Organizator: Zavod RS za varstvo narave OE Maribor.  
 
6. december: posvetovanje Turizem v zavarovanih območjih, na Gradu, Grad na Goričkem. Organizatorji: 
Turistična zveza Slovenije, Krajinski park Goričko in Pomurska turistična zveza. Informacije in prijave: 
tzs.meta@siol.net. 
 
26-27. januar 2006: delavnica Izvajanje Nature 2000 (Die Umsetzung von Natura 2000 - Chancen der 
Programmplanung 2007 bis 2013 nutzen) v Fuldi. Osredotočena bo na izvajanje Nature 2000 preko svetovanja 
kmetom. Organizator: Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL), informacije in prijave: guethler@lpv.de. 
 
 
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 
 


