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Strokovno-tehnična skupina potrdila seznama 
Strokovno-tehnična skupina projekta Natura 2000, ki jo vodi dr. Peter Skoberne, je na svojem rednem sestanku 
14. marca pregledala in potrdila seznama pSPA območij in pSAC območij. Ugotovili so, da je potrebna dodatna 
preverba strokovnih argumentov za meje pSPA območij Ljubljansko barje, Pohorje, Kamniško-Savinjske Alpe in 
Snežnik ter za pSAC območja Lahinja, Bistriški jarek in Nanoščica. Oba seznama bosta po ustreznih dopolnitvah 
predložena v pregled tudi strokovnemu odboru projekta, ki je v ustanavljanju in ga bodo sestavljali zunanji 
strokovnjaki, konec meseca pa bosta v skladu z mejniki projekta v enotni obliki predložena ministru Kopaču. 
Dodatne informacije dobite pri koordinatorici mag. Vesni Kolar Planinišič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Sestanek Kopač - But odpadel 
Sestanek ministra Kopača in ministra Buta, ki je bil napovedan za pretekli petek, 14.3.2003 in na katerem bi 
ministra formalno potrdila skupni program dela pri projektu Natura 2000, je žal odpadel. V usklajevanju je nov 
termin sestanka. Dodatne informacije o sodelovanju z MKGP pri projektu dobite pri koordinatorici mag. Vesni 
Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Določeni komunikatorji - gozdarji 
Zavod za gozdove Slovenije je določil imena delavcev zavoda, ki bodo sodelovali kot komunikatorji za področje 
gozdarstva. Ti si: 
mag. Živan Veselič, osrednja enota 
Edo Kozorog, OE Tolmin 
Andrej Gartner, OE Bled 
Karmen Nunar, OE Kranj 
Boštjan Jurjevčič, OE Ljubljana 
Elizabeta Habič, OE Postojna 
Mirko Perušek, OE Kočevje 
Peter Dular, OE Novo mesto 
Hrvoje Oršanič, OE Brežice 
Andrej Strniša, OE Celje 
mag. Vid Preložnik, OE Nazarje 
Branko Gradišnik, OE Slovenj Gradec 
mag. Ljuban Cenčič, OE Maribor 
Danilo Belak, OE Murska Sobota 
mag. Janez Zafran, OE Sežana. 
Vsi komunikatorji imajo imenovane tudi svoje namestnike. Več informacij lahko dobite pri Manci Šetina Miklič 
(manca.setina-miklic@gov.si). 
 
Projekt LIFE III - Narava "Ohranitev in varstvo ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba" na 

spletni strani 
Obvešačmo vas, da lahko po novem vse informacije o projektu LIFE III - Narava z naslovom "Ohranitev in 
varstvo ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba" najdete na spletni strani http://www.zrs-
kp.si/projekti/life.  Projekt se je v okviru Znanstveno raziskovalnega središča Republike Slovenije v Kopru začel 
izvajati oktobra 2002 in bo trajal 3 leta. Partnerji pri izvajanju projekta so Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 
Mestna občina Koper, Zavod RS za varstvo narave-OE Piran, Center za kartografijo favne in flore in provinca 
Valencia v Španiji. Projekt, ki je vreden skoraj pol milijona evrov, v višini 75% financira Evropska zveza v okviru 
programa LIFE III -Narava.  
 
Nove države Evropske unije pred Evropskim sodiščem  
Evropsko sodišče je 6. marca obsodilo Finsko zaradi neizpolnjevanja direktive o divjih pticah iz leta 1979. Sodniki 
so se strinjali s trditvijo komisije, da je seznam zaščitenih območij, ki ga je predložila Finska nedokončan in 
nepopoln. Seznam tudi ne vključuje vseh področij, ki so bila v okviru obsežne raziskave leta 1997 označena kot 
primerna za zaščito.  



Na zatožni klopi je tudi Portugalska, ki je obtožena nepopolnega prenosa direktive o divjih pticah in dela direktive 
o habitatih. 
Zaradi nespoštovanja okoljske zakonodaje Unije so obtožene tudi Grčija, Italija, Francija in Španija. (Vir: 
Umanotera, e-novice 88/03) 
eNapovednik 
Interni posvet o izvajanju direktiv in projekta Natura 2000 za predstavnike gozdarskega in kmetijskega sektorja, 
sreda 26. marec 2003, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana, velika dvorana v kleti, 
začetek ob 10. uri 
 
Seminar "Avstrijske izkušnje pri izvajanju Nature 2000", sreda, 2. april 2003, Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo, Dunajska 48, Ljubljana, velika dvorana v kleti, začetek ob 9. uri 
 

* * * * * 
*   *   * 

eNatura 2000 je odraz našega skupnega dela pri projektu Natura 2000. 
Če imate informacije, za katere bi želeli, da jih poznajo vsi člani 
projektne skupine, nam jih lahko posredujete in objavili jih bomo. 

Svoje prispevke pošljite urednici e-biltena Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si). 
Če e-biltena ne želite prejemati, prav tako pišite na isti naslov. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 
Telefon: (01) 4787 400, Telefaks: (01) 4787 422, Spletna stran: 

www.natura2000.gov.si 
 


