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SLOVENIJA 
 
Nevladne organizacije o Naturi 2000 – rezultati razpisa 
Ministrstvo za okolje in prostor bo na podlagi razpisa sofinanciralo naslednje komunikacijske projekte v podporo 
ciljem Nature 2000: 
• Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Maribor: Ekološko kmetijstvo in Natura 2000 
• DOPPS-društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana: Natura 2000 – priložnost za vas 
• LUTRA Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana: Vidrin koledar – Razgledi iz vidrine dežele 
• Gozdarsko društvo Medved, Kočevje: Varovani detli in žolne na Kočevskem 
• Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana: Natura 2000 kot razvojna priložnost za 

Slovenske Gorice 
• CIPRA Slovenija, Ljubljana: Izobraževanje za ohranjenost Kamniško – Savinjskih Alp 
• Naravovarstvena zveza Smrekovec, Šoštanj: Zavzemi se za Smrekovec 
• Občinska turistična zveza Brežice, Brežice: Vidiki in možnosti vključevanja območja Natura v turistično 

ponudbo 
• Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje, Celje: Državni naravoslovni raziskovalni tabor Narava 2006 
• TD Boštanj, Veliko Mlačevo: Natura 2000 na Radenskem polju 
• TD Damelj, Damelj: Reka Kolpa – zakladnica evropsko redkih in ogroženih vrst rib 
• Gobarsko-mikološko društvo Slovenske Istre, Koper: Zelena učna in pastirska pot v Smokvici - varstvo 

narave, naravnih znamenitosti in mikroflore v Slovenski Istri 
• DOVES, Portorož: Izzivi Nature 2000 v lokalnem okolju. 
 
Nova oprema za interpretacijo Nature 2000 v Karavankah 
Bodoče informativne točke v zahodnih Karavankah so v maju in juniju v okviru projekta Karavanke Natura 2000 
dobile novo prezentacijsko opremo, ki bo obiskovalcem in prebivalcem omogočila zanimiv in strokoven vpogled 
ter spoznavanje naravnih vrednot tega območja.  
 
Tako je 5 informativnih točk – Pr' Katr-RZ Dovje (O. Kranjska gora), Čopova hiša (O. Žirovnica), Pristava-
Javorniški Rovt (O. Jesenice), Planina pod Golico (O. Jesenice) in RIS Dolina v Dovžanovi soteski (O. Tržič) 
bogatejših za računalnike, LCD projektorje ter drugo informacijsko in prezentacijsko opremo. S pomočjo 
pridobljene opreme si bo možno ogledati film o biotski pestrosti v Karavankah in Naturi 2000, 3D in panoramsko 
karto območja ter pobrskati po spletni strani (www.karavanke.si); na slednji bodo zbrane vse obstoječe 
informacije in novosti o biotski pestrosti v Karavankah, slikovno gradivo, strokovni članki, kot tudi pomembne 
povezave do sorodnih tem in vsebin.  
 
Ob koncu maja je bil dokončan tudi opazovalni mostiček na lehnjakotvornem grebenu v zahodnem območju 
občine Jezersko, ki je vključeno v Naturo 2000. Mostiček je izdelan iz lesa, v polkrožno obliki, in kot tak nemoteče 
dopolnjuje podobo tamkajšnje gozdne pokrajine. Opremljen z informativno tablo bo tudi ob naraslih vodah 
omogočal opazovanje edinstvenega procesa nastajanja lehnjaka, krhke kamenine nastale z izločanjem CaCO3 iz 
vode. Mostiček skupaj z informativno tablo Karavanke Natura 2000 ter info-točko na bližnji ekološki kmetiji 
Smrtnik tvorijo celoto, ki domačinom odpira priložnost za ti. naravovarstveni turizem.  
 
Eden ključnih ciljev projekta Karavanke Natura 2000 je stalno izobraževanje ter osveščanje lokalne in širše 
javnosti o pomenu ohranjanja narave v Karavankah. Novo pridobljena računalniška oprema in spletna stran sta 
prav zato najbolj primerna medija za seznanjanje, predvsem mladih in šolskih skupin, z biotsko pestrostjo 
Karavank, še preden jih obiščejo. 
 
Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj (uros.brankovic@ctrp-kranj.si ) 
 
Z akademiki tudi o Naturi 2000 
Minister Janez Podobnik s sodelavci je 5. julija sprejel člana SAZU akademika prof. dr. Jožeta Trontlja in prof. dr. 
Mitjo Zupančiča.  



 
Dogovorili so se, da se bosta SAZU in Ministrstvo za okolje in prostor povezala pri projektih, kjer je potrebno 
znanje in kjer lahko SAZU zagotovi ustrezne strokovnjake. Sodelovali bodo na področjih trajnostne energije in 
ekonomije vodika, NATURE 2000, pripravi novega zakona o Triglavskem narodnem parku, biotehnologiji in 
drugih okoljsko – prostorskih temah.  
 
Popis koscev v Jovsih 
Pretekli petek, 30. junija, je v Jovsih potekalo že drugo letošnje štetje kosca, ki ga je izvedel Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave v okviru projekta LIFE, v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Turističnim društvom Kapele in domačini. Našteli smo 20 pojočih samcev, kar pa je manj kot pri prvem 
štetju 16. junija. Več na http://www.zrsvn.si/slo/aktualno.asp?id_novice=124 
Nina Uratarič (nina.urataric@zrsvn.si) 
 
Izmenjava izkušenj med TNP in projektom Karavanke Natura 2000 
V prostorih RIS Dolina v bližini Dovžanove soteske je bila 20. junija v okviru projekta Karavanke Natura 2000 
organizirana strokovna delavnica na temo priprave uspešnega upravljavskega načrta za območja Natura 2000. 
Predstavitvi dosedanjih izkušenj TNP, ki jo je pripravil Martin Šolar iz uprave TNP, je sledila izmenjava mnenj 
kako tako dobre kot slabe izkušnje upoštevati na območju Karavank. Eden glavnih ciljev projekta je pripraviti 
predlog skupnega mrežnega modela upravljanja varovanih območij Natura 2000 v zahodnih Karavankah, k temu 
pa organizirano pritegniti čim več mnenj domačinov. 
 
Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj (uros.brankovic@ctrp-kranj.si)  
 
Usposabljanje za Naturo 2000  
Konec junija je Avstrijski zvezni urad za okolje v sklopu projekta »Training programme on Natura 2000 
implementation and administration« -izvedel dvodnevno usposabljanje za Naturo 2000. Temi sta bili Poročanje 
ter Partnerstva za Naturo 2000. Delavnice so potekale tudi po drugih novih članicah EU in bodo podlaga za 
priročnik. Ta bo na voljo na zgoščenki, v tiskani obliki in na spletu. 
 
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si) 
 
Javni razpis za kartiranje habitatnih tipov 
Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu št. 74/06 z dne 14.7.2006 objavilo Javni razpis za kartiranje 
habitatnih tipov za območja: Kras (severni in južni del), Skaručna in Slovenska Istra. Več na: 
http://www.gov.si/mop/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=rzp&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=411491C2A1C2
6E26C12571AE0023B296&i15=on.  
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Na Bavarskem ustreljeni Bruno je bil plod LIFE projekta 
Bruno, ki so ga ustrelili na Bavarskem konec junija, je tja prišel iz Italije. Bil je eden od 14 mladičev, ki so se skotili 
medvedom iz Slovenije, preseljenim v Brento v sklopu LIFE projekta. Italijanski minister za okolje je v svojem 
pismu bavarskim in nemškim oblastem pozval k večjemu usklajevanju. Več na: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/index.htm#bear 
 
Gozdovom in močvirjem kaže bolje 
Poročilo Evropske okoljske agencije kaže, da je znaten napredek opazen pri gozdnih ekosistemih in – v manjši 
meri – močvrjih in tekočih vodah. Tako se ponekod vrste kot sta vidra in losos zopet vračata v nekdanje 
življenjske prostore.  
Izboljšati pa je treba položaj na kmetijskih območjih, v gorskem svetu ter v obalnih ekosistemih, zlasti 
Sredozemlja. Več na: http://ec.europa.eu/environment/integration/newsalert/pdf/29na4.pdf 
 
Vprašalnik o spletni strani 



Evropska komisija vas vabi, da do 16. julija izpolnite vprašalnik o njihovi LIFE spletni strani. Za odgovore 
zadoščata dve minuti. http://mail.aeidl.be/LIFESurvey.nsf/lifeweb 
 
 
BRANJE 
 
O Muri in Naturi 
V reviji Časospis, ki jo izdaja Skupnost občin Slovenije, je izšel članek Matjaža Ježa: Ali je Mura ponovno 
ogrožena? (2 strani). 
 
Nova številka Nature 2000 
Izšla je nova številka biltena Natura 2000, ki ga izdaja Evropska komisija. Posvečena je biodiverziteti. Na straneh 
16 in 17 je barometer, ki Slovenijo glede območij po direktivi za ptice uvršča med nepopolne/incomplete, po 
direktivi o habitatih pa ocene še ni. Edina država, ki je dobila najboljšo oceno na obeh področjih, je Nizozemska. 
Spletna verzija (pdf, 32 strani) je na: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/newsletter_natura/pdf/nat20_en.pdf 
 
Zgibanka o LIFE 
Evropska komisija je ob Zelenem tednu, ki so ga obeležili junija v Bruslju, izdala zgibanko “Biodiversity is LIFE”. 
Spletna verzija (pdf, 2 strani) je na:  
http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/bioleaflet.pdf 
 
Spletna stran o komunikaciji 
Na spletni strani The LIFE Communication Kit najdete številne povezave na uspešne primere komunikacije ter 
priročnike. http://ec.europa.eu/environment/life/toolbox/communication.htm#library 
 
Nova znanstvena publikacija Ogrožene vrste in habitatni tipi slovenskem morju  
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je konec maja izdal novo znanstveno publikacijo Ogrožene vrste in 
habitatni tipi v slovenskem morju avtorjev Dr. Lovrenca Lipeja (Morska biološka postaja), Roberta Turka (ZRSVN) 
in Tihomirja Makovca (Morska biološka postaja). Ima 250 strani in okoli 200 fotografij. 
Knjiga je nekakšen morski rdeči seznam. Napisana je v slovenskem in angleškem jeziku. V uvodnem delu je 
nanizano nekaj osnovnih dejstev in značilnosti Sredozemskega morja, Jadrana in slovenskega morja. Osrednji 
del knjige predstavlja natančen seznam in opis ogroženih vrst in habitatnih tipov, ki je obogaten še z nazornimi 
fotografijami in ilustracijami. V nadaljevanju avtorji opozorijo na najpomembnejše dejavnike ogrožanja – od 
urbanizacije obale, onesnaževanja in klimatskih sprememb, do pretirane rabe morskih virov in vnosa tujih vrst. 
Zaključek pa je namenjen osnovnemu orisu organiziranosti varstva narave v Sloveniji.  
 
Več na: http://www.zrsvn.si/slo/aktualno.asp?id_novice=126. Naročila: Zavod RS za varstvo narave, 
nina.urataric@zrsvn.si, cena 8.000 SIT. 
 

* * * 
 
NARAVA NA KRATKO 
 
Info točka Triglavskega narodnega parka na Bledu 
Triglavski narodni park je v upravni stavbi na Bledu, Ljubljanska cesta 27, odprl novo informacijsko točko. 
Obiskovalci si lahko brezplačno in pod strokovnim vodstvom ogledajo razstavne prostore in multivizijsko 
predstavitev ter dobijo informacije kam, kdaj in kako po parku. Vabljeni vsak dan med 10. in 18. uro. Informacije: 
tina.markun@tnp.gov.si 
 
Izjemno zanimiv biološko raziskovalni tabor  
Pretekli teden (3. – 8.7.) je na novogoriškem potekal že 12. biološko raziskovani tabor, ki sta ga organizirali 
novogoriška območna enota Zavoda za varstvo narave in Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Osnovnošolci, 
srednješolci in študenti so taborili v Dolenjih Novakih, ki so v neposredni bližini več ekološko pomembnih območij 



in posebnih varstvenih območij. Raziskovali so rastlinstvo in živalstvo tega območja in tudi njegove geološke in 
geografske značilnosti. 
 
Ob zaključku tabora so domačinom, medijem, sponzorjem in staršem predstavili rezultate dela, pripravili pa so 
tudi razstavo. Učenci so se veliko naučili in uživali v naravi, pridobljeni podatki pa so zelo pomembni tudi za 
Zavod za varstvo narave, saj je to območje zaradi odmaknjenosti slabo raziskano.  
 
Veliko zanimanje za tabor in pozitivni odzivi vseh udeležencev so nam v spodbudo, da bomo tovrstne tabore 
organizirali tudi v prihodnje. 
 
Nina Uratarič (nina.urataric@zrsvn.si) 
 
Geografski raziskovalni tabor na Goričkem 
Društvo mladih geografov Slovenije je letos priredilo že 10. geografski raziskovalni tabor z naslovom »Človek v 
koraku z naravo«. Tabor se je odvijal med 2. in 9. julijem na Goričkem. Udeleženci so skušali spoznati bistvene 
naravno- in družbenogeografske elemente območja ter ponazoriti kako le-ti vplivajo na izgled pokrajine. Krajinski 
park Goričko je več kot primerno območje, saj je v takšnih zavarovanih območjih poudarjeno sožitje med 
človekom in naravo in so vplivi narave na človeka ter obratno še kako opazni. 
 
Študentje so pripravili tudi panoramsko zanimive točke. Te panorame izgledajo kot plakati, na katerih so poleg 
fotografske panorame prikazane tudi poenostavljene skice, besedilo in druge fotografije, ki govorijo o 
najznačilnejših opaženih pojavih in procesih. Tabor so zaključili z otvoritvijo razstave 8. julija 2006 v prostorih 
soorganizatorja, Krajinskega parka Goričko. Na razstavi so poleg panoram na ogled tudi najlepše fotografije 
Goričkega, ki so jih naredili udeleženci. Jeseni bo izšel zbornik, ki bo predstavil glavne geografske značilnosti.  
 
Izdelek bomo v Krajinskem parku lahko uporabljali kot model za razlago zemljepisnih in krajinskih značilnosti 
Goričkega vodenim strokovnim in izletniškim skupinam. 
 
Stanka Dešnik (stanka.desnik@goricko.info) 
 

* * * 
 
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: 
http://www.natura2000.gov.si/publikacije.htm.  
 
 


