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Korigirane meje pSPA območij
V okviru naloge 4 je končana korekcija meja in pripravljen seznam potencialnih območij evropskega pomena
(pSPA), ki jih je predhodno predlagal zunanji izvajalec DOPPS. Korekcija, ki so jo izvedli Andrej Bibič in Andrej
Hudoklin, nosilca naloge, ter ostali sodelavci z Zavoda RS za varstvo narave in člani strokovne skupine, je bila
izvedena v skladu s sprejetimi kriteriji iz naloge 2 projekta Natura 2000. Ti kriteriji so bili še natančneje
opredeljeni. Gre za 24 območij. Opisi vsebujejo povzetek vrednotenja, površino, vrste iz priloge I Ptičje direktive,
bistvene lastnosti območja, varstvene cijle in usmeritve, status območja in kartografski prikaz. Potencialna SPA
območja bodo sestavni del seznama pPosVO tipa A, ki je trenutno v zaključni fazi izdelave. Popolni opisi območij
tipa A, ki predstavljajo enega ključnih mejnikov v projektu Natura 2000, bodo z nekaj zamude zaradi težav pri
pridobivanju kartografskih podlag oddani vodstvu projekta v prihodnjem tednu.
Podrobnejše informacije glede seznama pSPA območij dobite pri Andreju Bibiču (andrej.bibic@gov.si) ali Andreju
Hudoklinu (andrej.hudoklin@zrsvn.si).
Komunikatorji v upravljavskih parkovnih zavodih
Določen je tudi seznam sodelavcev po posameznih parkih, ki bodo v projektu Natura 2000 sodelovali kot
komunikatorji. Ti so:
Kozjanski regijski park: Franci Zidar, Bernard Goršak, Adrijan Černelč
Park Škocjanske jame: Albin Debevec, Tomaž Zorman, Vanja Debevec Gerjevič
Triglavski narodni park: Martin Šolar, Tina Markun.
Formalno bodo komunikatorji potrjeni še z ustreznim sklepom ministra. Za dodatne informacije lahko pišete vodji
komunikacijske skupine Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic@gov.si).
eNapovednik
Novinarska konferenca v Centru Evropa
V ponedeljek, 10. marca 2003 bo ob 10. uri bo v Centru Evropa novinarska konferenca Društva za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije ob izidu knjige "Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2; Predlogi
posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji". V skladu z Direktivo o pticah je DOPPS pripravil strokovne
predloge za opredelitev posebnih zaščitenih območij (SPA). V knjigi je predstavljenih 25 tovrstnih območij v
Sloveniji.
Na novinarski konferenci bodo sodelovali:
- Luka Božič, DOPPS, avtor knjige
- mag. Janez Kopač, Minister za okolje, prostor in energijo
- Erwan Fouéré, veleposlanik EU v Sloveniji
- Anton Majzelj, direktor družbe Mobitel
- dr. Peter Trontelj, predsednik DOPPS.
Dodatne informacije lahko dobite na društvu pri Mateji Nose (mateja.nose@dopps-drustvo.si).
Sestanek ministra Kopača in ministra Buta
V petek, 14. marca 2003 se bosta na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestala ministra mag.
Janez Kopač in mag. Franci But. Srečanje bo namenjeno potrditvi skupnega programa dela pri projektu Natura
2000, ki sta ga ministrstvi predhodno že uskladili na sekretarski ravni. Namera o sodelovanju bo formalno
potrjena v obliki sklepov sestanka, ki jih bosta podpisala oba ministra.
Več informacij o sestanku dobite pri Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic@gov.si).
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