Bilten e Natura 2000, št. 49 / januar 2006
Spoštovani bralci, z novim letom smo biltenu na koncu dodali rubriko Narava na kratko. V njej bodo kratka
obvestila Ministrstva - Sektorja za naravo, zlasti o sprejemu novih predpisov.
SLOVENIJA
Program upravljanja območij Natura 2000
Andrej Bibič in Jana Kus Veenvliet sta 13. januarja predstavila Vsebine programa upravljanja območij Natura
2000. Ogledate si jih lahko na: http://www.natura2000.gov.si/projektivec/vsebina.pdf (14 strani).
Vzpostavitev mreže ekocelic v gozdu Dobrava
Na območju nižinskega poplavnega gozda Dobrava (Občina Brežice) poteka zanimiva akcija vzpostavitve mreže
ekocelic. Bodočo mrežo bo gradilo 100 vitalnih starih hrastovih dreves z razvejanim habitusom, katerih debla po
možnosti že imajo dupla in ki predstavljajo pomembna gnezditvena mesta zlasti za srednjega detla in še nekatere
druge gnezdilce Dobrave. Mreža ekocelic nastaja v okviru projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski
modeli in informacijski sistem«.
Osnovni cilj akcije je, da se dreves, ki opravljajo ekosistemsko funkcijo, ne poseka, temveč se jih prepusti
naravnemu razvoju. V ta namen so za lastnike dreves iz naslova projekta zagotovljena določena finančna
sredstva. Za lažjo komunikacijo z lastniki, ki je v teh mesecih še posebej intenzivna, smo pripravili zloženko
»Ohranimo drevesa z dupli za ptice v Dobravi«, kjer je zbranih nekaj osnovnih informacij tako o projektu, kot tudi
akciji. Prvi odzivi s terena so dobri, zato verjamemo, da bo do oktobra 2006, ko se akcija zaključi, zakupljenih
vseh 100 dreves in tako omogočeno dolgoročno varstvo nekaterih redkih gozdnih vrst ptic. Vsa zakupljena
drevesa (ekocelice) bodo v naravi označena s hrastovim listom na deblu.
Akcijo izvaja Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z lokalnimi gozdarji z Zavoda za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice.
Mateja Kogelnik, Zavod RS za varstvo narave (mateja.kogelnik@zrsvn.si), www.zrsvn.si/life
Izvedba delavnic v projektu Karavanke Natura 2000
Občina Tržič je v svojem načrtu aktivnosti za Phare projekt Karavanke Natura 2000 predvidela izvedbo 15
tematskih delavnic na območju občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Tržič in Jezersko. Osrednji
namen delavnic je bil seznaniti in ozaveščati ciljne skupine o prednostih Nature 2000 oziroma naravovarstva v
povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom, trajnostnim razvojem območja in o vzdržni rabi prostora.
Zavod RS za varstvo narave iz Kranja je izvedel 5 delavnic v osnovnih šolah občin partneric. Vsebine delavnic so
temeljile na naravnih vrednotah posamezne občine in pa pedagoško andragoških interesih posamezne šole.
Izvedene so bile delavnice na temo netopirjev, Lorkovićevega rjavčka in kvalifikacijskih vrst Natura 2000.
Kmetijsko gozdarski zavod iz Kranja je izvedel 2 delavnici na temo »Kmetijstvo in Natura 2000 – priložnost za
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«. Ostale 3 delavnice bodo izvedene v spomladanskih mesecih.
Udeležence delavnic je najbolj zanimalo ali bo projekt Karavanke Natura 2000 omejeval kmetovanje na teh
območjih, zato so bila pojasnila Kmetijsko gozdarskega zavoda v zvezi z Naturo 2000 in priložnostmi, ki jih ta
omogoča, zelo koristna.
Zavod za gozdove Slovenije z Bleda je izvedel dve od petih delavnic na temo Natura 2000 in trajnostna raba
gozdov, tri pa bodo spomladi.
Odzivi na delavnice so bili v glavnem pozitivni, največji uspeh pa so vsekakor doživele v osnovnih šolah. Dejstvo,
da šolarji in pedagoški delavci dobro sprejemajo tovrstna znanja, nas še posebej veseli, kajti prav ta ciljna
skupina predstavlja velik potencial za nadaljnje ohranjanje narave in njenih vrednot za naslednje rodove.
Vera Djurić Drozdek, koordinatorica projekta Karavanke Natura 2000 (vera.djuric-drozdek@trzic.si)

Velik odziv partnerjev in medijev v Pomurju
Krog sodelujočih za vzpostavitev Pomurskega konzorcija za Naturo2000 (Phare projekt) je širok in zelo pester po
zastopanosti različnih institucij in organizacij. Vprašanja v zvezi z Naturo2000, projekte razvoja podeželja in druge
aktualne probleme lokalnih skupnosti so udeležencem predstavili nekateri strokovnjaki, ki imajo bogate izkušnje
na tem področju: mag. T. Puch iz Naturpark Südsteirisches Weinland, mag. B. Ogorelec (MOP) ter mag. V. Kolar
Planinšič (MOP).
Priprava knjige o rastlinskih vrstah Prekmurja napreduje in tako ta naravovarstveno in izobraževalno nedvomno
pomembna publikacija že dobiva svoje prve končne obrise.
Po pričakovanjih pa sta animacija lastnikov ekstenzivnih travnikov ter usklajevanje dela med partnerji postregla z
izzivi, zato je delo na tem tretjem projektnem segmentu zahtevalo nekatere dodatne napore, ki so pa že obrodili
prve sadove.
Preseneča velik odziv partnerjev ter medijev, ki so do projekta praviloma tudi zelo pozitivno naravnani. Če
povzamemo: projekt se v pomurski regiji vse bolj afirmira in prihajajoča pomlad bo njegovemu izvajanju dala
dodatnega poleta.
Helena Kramar (rc.lendava@rc-lendava.si)
Razstava natečajnih del za Škocjanski zatok
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, upravljalec naravnega rezervata Škocjanski zatok,
je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedel javni natečaj za oblikovanje objektov in
dopolnitev krajinske ureditve v Škocjanskem zatoku.
Otvoritev razstave natečajnih del bo v sredo, 18. januarja 2006, ob 19. uri v avli Pretorske palače v Kopru.
Razstava bo na ogled do 6. februarja, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro. Vljudno vabljeni.
Izvedbo natečaja sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000 - 2006.
Nataša Šalaja, DOPPS (natasa.salaja@dopps-drustvo.si, www.ptice.org)
Nacionalni program varstva okolja objavljen
Novembra lani je Državni zbor RS sprejel Resolucijo na Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO).
Pripravljen je za obdobje naslednjih sedem let, za obdobje 2005-2008 so ukrepi podrobneje opredeljeni.
Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, eno do njih je narava in biotska raznovrstnost (Nacionalni
program varstva narave, ki vključuje program upravljanja z Natura 2000 območji, spremljanje stanja gozdnih
ekosistemov, varstvo tal in gensko spremenjeni organizmi)
Program določa tudi cilje in ukrepe Operativnega programa – akcijskega načrta ohranjanja biotske raznovrstnosti
s programom upravljanja območij Natura 2000.
Program je objavljen v Uradnem listu RS št. 2/2006, povezava na Uradni list, kjer so besedilo (70 strani) in priloge
(v pdf) je www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=20062&dhid=80228
EVROPSKA UNIJA
Celinski biogeografski seminar konec aprila
Na Evropski komisiji predvidevajo, da bo celinski biogeografski seminar za usklajevanje predlogov za omrežje
Natura 2000 predvidoma konec aprila na Poljskem. Pretežni del Slovenije sodi v to območje, zato so priprave na
seminar zahtevne. Usklajuje jih ministrstvo, izvaja pa Zavod RS za varstvo narave.
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)

Obsodba Nemčije na Evropskem sodišču
Evropska komisija je leta 2003 vložila tožbo proti Nemčiji, da ni ustrezno prenesla direktive o habitatih. Očitala ji
je, da za nekatere projekte izven SAC ne zahteva ocene o vplivih na območje, da dopušča emisije v SAC, da
neustrezno varuje vrste v primerih nekaterih nehotenih vplivov, da je neustrezna ureditev glede rabe pesticidov
ter da nima ustrezne ribiške zakonodaje. Sodišče je komisiji pritrdilo v vseh točkah.
Dostop do sodbe je na: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docj=docj&numaff=C98%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.
Prijavite Zelene dneve
Cilj Zelenih dni je olajšati razumevanje in sprejemanje Nature 2000 na lokalni in regionalni ravni. Organizacija
Eurosite vas vabi, da prijavite svoje dogodke na njihov spletni koledar www.eurositenature.org/bin/events/new.php.
Priročnik za izvedbo Zelenih dni (Green Days Toolkit) je na www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=84.
BRANJE
O komunikaciji Nature na spletni strani
Na spletni strani www.natura2000.gov.si smo dodali sklop Komuniciranje. Tu je pregled projektov nevladnih
organizacij v letu 2005 (na podlagi razpisa ministrstva), poročilo za obdobje 2002-2004 v slovenskem in
angleškem jeziku ter pregled člankov. Neposredna povezava:
www.natura2000.gov.si/projektivec/komuniciranje.htm
Bilten Natura 2000 – DVL (december 2005)
Izšla je nova številka biltena Natura 2000, ki ga izdaja Deutscher Verband fuer Landschaftspflege, v nemškem
jeziku. Med drugim izraža močno zaskrbljenost zaradi odločitve Evropske komisije, da zmanjšanja sredstva za
razvoj podeželja, kar bo prizadelo tudi Naturo 2000. Najvalja tudi razpravo o LIFE+ v Nemčiji.
Pdf na 17 straneh je na: www.natura2000-dvl.de/content07/PDF/Newsletter%204-2005.pdf
O rabi naravne in kulturne dediščine v turizmu
Evropska unija je objavila publikacijo Using Natural and Cultural Heritage to develop Sustainable Tourism in NonTraditional Tourist Destinations, ki je dostopna na:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/studies/ecosystems/study_sustainability.htm
Vir: e-Novice Umanotere 209/06
O psih ovčarjih v novem biltenu
V biltenu Carnivore Damage Prevention Newsletter številka 9 pišejo o psih, ki varujejo živino pred zvermi (49
strani, www.kora.unibe.ch/en/proj/cdpnews/cdpnews.htm). Naslednja številka bo posvečena problematičnim
medvedom, zato tiste, ki se z njimi ukvarjajo, vabijo k sodelovanju.
Priročnik za participativne procese
Priročnik je rezultat projekta Harmonising Collaborative Planning. Koristen bo tudi vsem, ki bodo sodelovali pri
pripravi načrtov upravljanja za območja Natura 2000. Ima 119 strani, je ilustriran. Naložite si ga lahko s spletne
strani www.harmonicop.info/handbook_teaser.html.
Uradni list RS odslej preko interneta dostopen brezplačno
Elektronska izdaja Uradnega lista RS, ki je enakovredna tiskani, je od 1. januarja 2006 dalje preko interneta
dostopna brezplačno: www.uradni-list.si/1/index.jsp. Za ogled zahtevajo Acrobat Reader 7.
(Vir: spletna stran Ministrstva za javno upravo)

NAPOVEDNIK
18. januar: otvoritev razstave natečajnih del za oblikovanje objektov in dopolnitev krajinske ureditve v
Škocjanskem zatoku. Razstava bo na ogled v avli Pretorske palače v Kopru do 6. februarja, vsak dan med 9.00 in
17.00 uro. Več na www.ptice.org.
19. januar: predavanje Lare Jogan Polak: Projekt Natura 2000 na Notranjskem v knjižnici Jožeta Udoviča v
Cerknici. Organizatorja: Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS. Informacije: Leon Kebe, Notranjski
regijski park (leon.kebe@guest.arnes.si)
26-27. januar: 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.
29. januar: pohod skozi bogastvo Murinih mokrišč ob meji s Hrvaško. Organizator: Tabrih, s sodelovanjem
Mavrice in LEiV. informacije in prijave: Franc Žižek, 031 703 642, tabrih@siol.net
13.-14. marec: delavnica Načrtovanje upravljanja (Natura 2000-Managementplanung), v Bonnu. Organizira:
Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL), informacije: unseld@lpv.de
13.-15. marec: Načrtovanje upravljanja za okroglo mizo (Managementplanung am "Runden Tisch" - Aufgaben,
Ziele, Moderation und Mediation) v Laufnu. Organizira: Bayrische Akademie für Naturschutz und
Landschaftspflege (ANL), informacije: anmeldung@anl.bayern.de.
20.-21. marec: delavnica Sprejemljivost v uveljavljanju Nature 2000 (Akzeptanz in der Natura 2000-Umsetzung) v
Leipzigu. Organizira: Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL), informacije: unseld@lpv.de.
21.-22. marec: Raba zemljišč v območjih Nature 2000 (Landnutzung in Natura 2000-Gebieten – Neue
Konfliktfelder oder neue Kooperationsmöglichkeiten?) v Herrschingu/ Ammerseeju. Organizira: Bayrische
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), informacije: anmeldung@anl.bayern.de
NARAVA NA KRATKO
Minister za okolje in prostor je decembra 2005 izdal Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih vrst ptic
v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba. Zajema stene od Ospa do Velega Badina.
Objavljen je v Uradnem listu št. 5 / 2006 (pdf na www.uradni-list.si/1/index.jsp?letnik=2006&stevilka=5&view=2 ali
html na http://rps.sigov.si/rps/r00/predpis_PRAV7000.html)
Kontaktna oseba: andrej.bibic@gov.si.
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) 478
309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si.

