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SLOVENIJA
Razprava o Naturi 2000 v Državnem zboru
Ob obravnavi sprememb Zakona o varstvu okolja, se je v Državnem zboru razvnela tudi živahna razprava o
Naturi 2000. Mnenja poslancev in ministra si lahko preberete v magnetogramu na: www.dzrs.si/index.php?id=97&cs=1&fts=zakon+o+varstvu+okolja&unid=SZA|2C5730108A9D7D75C1257110003D252A&
showdoc=1
Pričetek del na Sv. Nikolaju pri Ankaranu
V okviru projekta, ki ga financira kneževina Monako, je Zavod RS za varstvo narave začel z ureditvenimi deli pri
Sv. Nikolaju, da bi preprečili uničevanje edini sredozemskega slanega travnika v Sloveniji. Na tem območju bo
urejena dvignjena lesena pešpot, ki bo omogočala sprehod preko mokrišča, tako da bo enkratno rastlinstvo tega
območja ostalo ohranjeno.
Takšne razmere, kot jih najdemo med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem, v severnemu Jadranu najdemo le redko kje.
Obala je namreč muljasta, vlažna in plitva, vodni režim pa drugačen kot na flišnatem ali apnenčastem obrežju,
razlikuje se tudi od vodnega režima na solinah. Zato tu najdemo rastlinske vrste oz. združbo, ki naseljuje ta del
slovenskega morskega obrežja. Le ta je dobila ime po morskem ločku. Posebnost sestoja sta dve slanoljubni
vrsti, ki uspevata v Sloveniji samo tukaj - obmorski lan in klasasta tavžentroža. Obe sta do nedavnega veljali za
izumrli ter sta uvrščeni na Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije kot prizadeti vrsti. Tu sta še
dovolj številčni, da se populacija sama vzdržuje.
Območje je edinstveni obrežni močvirski ekosistem izjemne ekološke vrednosti. Njegovo varovanje je pomembno
tako iz vidika ohranjanja redkih rastlinskih vrst, ki tu živijo, kot tudi z vidika ohranjanja ekosistemske raznolikosti in
biološke pestrosti slovenskega obrežnega prostora nasploh in je tudi del omrežja Natura 2000. Z urejeno
pešpotjo si bo ta izjemen delček slovenske obale možno ogledati, ne da bi ga poškodovali, s tem pa se bo
povečal tudi izobraževalni pomen tega območja.
Informacije: Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave OE Piran (barbara.vidmar@zrsvn.si)
Od kala do kala
V nedeljo, 5. februarja smo ob dnevu mokrišč na Zavodu RS za varstvo narave skupaj z Razvojnim društvom
Pliska pripravili »Pohod od kala do kala«. Pohod je potekal na Krasu, po kraški vasici Pliskovica in njeni okolici.
Več kot 250 udeležencev se je zbralo v Pliskovici in na slabih sedem kilometrov dolgi poti obiskalo kar 18 kalov.
Vsi sicer niso več vodnati, tudi živina se napaja le še v nekaterih. S pohodom smo želeli poudariti pomen kalov za
Kras. Izvedeni pohod je del aktivnosti projekta »1001kal – 1001 zgodba o življenju«, ki ga v okviru evropskega
programa Interreg IIIA med Slovenijo in Italijo izvaja Zavod RS za varstvo narave s partnerji.
V sklopu projekta smo razpisali tudi javni natečaj za prispevke na temo kalov in dvoživk iz naslednjih zvrsti:
- naravoslovna in leposlovna besedila
- likovni izdelki (risbe, slike, grafike)
- fotografije
- posterji
- raziskovalne in projektne naloge.
Več o razpisu lahko preberete na spletni strani www.zrsvn.si/1001kal v rubriki Novice.
Informacije: Irena Kodele Krašna, vodja projekta (irena.kodele-krasna@zrsvn.si)
Posvet o upravljanju območja Natura 2000 –Trnovski gozd
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor ter Zavod za gozdove Slovenije
organizirajo posvetovanje Upravljanje območja Natura 2000 – Trnovski gozd. Predstavili bodo območje ter cilje in

možne oblike upravljanja območja. Kot inštrument v podporo Naturi 2000 bodo prestavili Strategijo razvoja
podeželja in program razvoja podeželja ter gozdnogospodarske načrte kot upravljavske načrte Natura 2000.
Posvetovanje bo 7. marca v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije v Idriji. Namenjeno bo predstavnikom občin,
lokalnim turističnim organizacijam, planincem, lovcem, Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Zavodu za
gozdove Slovenije, razvojnim agencijam, Interreg pisarni in predstavnikom krajanov.
Kontaktna oseba: maksimiljan.mohoric@gov.si
Prva strokovna delavnica za Krajinski park Topla
Drugega februarja je v občini Črna na Koroškem potekala 1. strokovna delavnica v okviru projekta Phare Krajinski
park Topla. Delavnice so se udeležili vsi sodelujoči v projektu ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor,
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije– območna enota Maribor, Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Slovenj Gradec in krajevne enote Črna, Gozdarskega inštituta Slovenije, Kmetijske svetovalne
službe – izpostava Prevalje, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS – izpostava Slovenj Gradec, Regionalnega
centra za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Regionalne razvojne agencije Koroške.
Delavnica se je pričela s predstavitvijo projekta Phare Krajinski park Topla. Sledil je pregled strokovnih podlag in
možnosti integracije. Predstavljena je bila:
- prva faza kartiranja habitatnih tipov krajinskega parka in priprave smernic za evropsko ogrožene vrste
ptic (ZRSVN, DOPPS),
- pregled upravljanja z gozdovi v krajinskem parku in upravljavske usmeritve (ZGS OE Slovenj Gradec in
KE Črna),
- vključenost lastnikov zemljišč v kmetijske okoljske programe in možnosti razvoja dopolnilnih dejavnosti
(KGZS in KSS izpostava Prevalje),
- prioriteta, stanje in potenciali kulturne dediščine parka in širšega območja (ZVKDS OE Maribor).
Prikazane so bile tudi vzporedne aktivnosti in druge informacije, ki bi koristile pri pripravi strokovnih podlag:
- lastniška struktura državnega premoženja znotraj krajinskega parka (SKZG izpostava Slovenj Gradec),
- projekt in model upravljanja načrtovanega parka Južne Karavanke v Avstriji (Verein
Regionalenentwicklung SüdKärnten),
- sinergija projekta AlpNaTour za območje krajinskega parka (Gozdarski inštitut),
- turistična infrastruktura s promocijskim materialom (Občina Črna na Koroškem),
- osnutek rekreacijskih in sprehajalnih poti kot del turistične ponudbe (CUDV Črna).
Sledila je razprava s predlogi priprave in integracije strokovnih podlag različnih sektorjev za izdelavo osnutka
nadaljnjega poteka projekta in terminskega plana za dokončanje projekta. Predstavljene so bile strokovne
podlage nosilcev urejanja prostora, strokovnih služb, lokalne skupnosti in drugih uporabnikov prostora.
Na naslednji delavnici, ki bo meseca marca, bomo pridobljene strokovne vsebine skušali uskladiti s predlogi in
željami lastnikov zemljišč.
Urška Pšeničnik, Občina Črna (urska.psenicnik@crna.si)
Pohod ob Muri
V počastitev svetovnega dneva mokrišč so društva Tabrih, Mavrica in LEiV 29. januarja ob Muri izvedli pohod pod
Mursko Šumo, v mejnem območju Natura 2000. Z nami je bil novinar Bildposta iz Avstrije, ki nam je poslal
povezavo na krasne fotografije naše Mure: www.bildpost.at/bp/plus/galleries/8233/showPhotoThumbnails.do
Na pohodu je bilo 330-350 udeležencev - in bilo je prečudovito. Zbrali smo se Avstrijci, Hrvati, Madžari in
Slovenci ter občudovali naš mejni del poplavnih logov, prodišč, rokavov in mrtvic Mure. Med potjo smo se z veliko
zaskrbljenostjo pomenkovali o preteči gradnji elektrarn na Muri in njenih možnih posledicah na poplavni svet. Po
pohodu se je spontano formiral tudi mednarodni komite za Muro, saj so bili z nami predstavniki IUCN, WWF
International, Naturschutzbund Avstrije, Zeleni iz Avstrijske Štajerske, Drava Federation iz Madžarske, WWF
Madžarska, LEiV A-Štajerska, Zelena Akcija Hrvaška in Mountain Wilderniss. Razšli smo se trdno prepričani v

skupno naravno prihodnost, kjer bosta Mura in Drava in s tem tudi slovenske kokoši nekoč na listi Ramsarjevih
lokalitet. Sicer pa so poročila o aktivnostih za Muro iz preteklih let tudi na spletni strani http://www.ramsar.org
Franc Žižek (tabrih@siol.net), Velimir Turk, Mavrica Lendava(mavrica_lendava@yahoo.com)
Zveza parkovnih naravovarstvenih nadzornikov – podpisan sporazum
V Parku škocjanske jame so 3. februarja podpisali Sporazum o sodelovanju pri ustanovitvi Zveze parkovnih
naravovarstvenih nadzornikov Slovenije. S tem bo sodelovanje med zavarovanimi območji narave v Sloveniji
še tesnejše. Sporazum so podpisali Triglavski narodni park, Kozjanski park, Park Škocjanske jame, Notranjski
regijski park, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Logarska dolina, Krajinski park Goričko in Društvo
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
Razpoloženje med podpisniki in strokovnimi delavci parkov je bilo prisrčno in ohrabrujoče. Želje vseh, vključno s
predstavniki iz drugih evropskih držav, so bile usmerjene poleg aktivnega varovanja narave tudi v vključevanje
domačega prebivalstva in naših obiskovalcev. Program in fotografije (Stanka Dešnik) so na www.parkgoricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2320&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0 Kontaktna oseba
je Martin Šolar (martin.solar@tnp.gov.si).
EVROPSKA UNIJA
Zamenjava v Evropski komisiji
Od novembra lani je generalni direktor za okolje Danec Peter Carl, dolgoletni generalni direktor GD za trgovino.
Dosedanja generalna direktorica za okolje Irka Catherine Day je bila imenovana za generalno sekretarko
Komisije.
BRANJE
Študija Laška žaba na spletu
Na spletno stran www.natura2000.gov.si smo dodali tudi študijo, ki jo je lani izdelal Center za kartografijo flore in
favne s sodelovanjem Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije (pdf, 27 strani). Neposredna
povezava na seznam vseh študij je: www.natura2000.gov.si/projektivec/pregled_nalog.htm
Natura in vojaška območja
Publikacija LIFE, Natura 2000 and the military predstavlja LIFE Narava projekte, ki so obravnavali vojaška
območja. Opisani so pomen vojaških območij za varstvo biotske raznovrstnosti, primeri načrtovanja in izvedbe
upravljanja, obnove habitatov, komuniciranja z javnostjo. Spletna verzija (86 str, pdf) je na:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf
Obiskovalci naravnih znamenitosti v Sloveniji (2005)
Na spletni strani STO si lahko ogledate rezultate raziskave med obiskovalci turističnih znamenitosti, med njimi
tudi Postojnske jame, Blejskega vintgarja, Škocjanskih jam in slapa Savice. Analizirali so tudi vir informacij za
obisk, vrsto prevoznega sredstva, razloge za obisk, oceno zadovoljstva. Študija na 109 straneh (pdf) je na:
www.slovenia-tourism.si/pictures/TB_board/atachments_1/2006/Porocilo_znamenitosti_05_-final_3191.pdf
Rezultati so zanimivi za se, ki se ukvarjajo z vključitvijo narave v turistično ponudbo.
NAPOVEDNIK
22. – 24. februar: medvladna konferenca Biodiversity in Europe, Plitvice, Hrvaška. Informacije: Klara Hajdu,
Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity, Biodiversity Policies, Kuruclesiut
11/a, Budapest, H-1021 Hungary, Tel: +36-1-398-0135, www.ceeweb.org (povzeto po e-Novicah Umanotere)

7. marec: posvetovanje Upravljanje območja Natura 2000 – Trnovski gozd, v prostorih Zavoda za gozdove
Slovenije v Idriji. Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor
ter Zavod za gozdove Slovenije. Informacije: maksimiljan.mohoric@gov.si
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
4. – 6. april: usposabljanje: Sodelovanje deležnikov (Good practice in stakeholder participation), Kent, Velika
Britanija. Organizira: Dialogue matters, informacije: www.dialoguematters.co.uk/docs/applicationform.doc
***
NARAVA NA KRATKO
Strokovna okrepitev

Od 1. februarja dalje je v Sektorju za naravo zaposlena Jelena Hladnik. Sodelovala bo zlasti pri
ustanavljanje novih naravnih parkov. Prihaja z Direktorata za prostor Ministrstva za okolje in prostor.
***
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, neposredna povezava na arhiv eNature:
www.natura2000.gov.si/publikacije.htm.

