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SLOVENIJA
Ribnik Podvinci na zgoščenki, zgibankah, razglednicah in učnih listih
V sklopu PHARE projekta Upravljanje z ribniki Povinci in Velovlek so nastala številna gradiva, namenjena
domačinom, šolarjem in obiskovalcem. Ribnika Podvinci predstavljata dve barviti zgibanki ter serija štirih
razglednic »Prezrto bogastvo narave«. Zgoščenka Biseri narave – bogastvo naših ribnikov nas v družbi učitelja in
otrok popelje ob obalah ribnika in okoliških gozdovih, prejela so jo tudi vsa okoliška gospodinjstva.
Učiteljem so namenjeni učni listi za naravoslovne dneve na 14 straneh, ki vsebujejo navodila za terensko delo in
več ilustriranih učnih listov.
Predstavitev projekta je na spletni strani Mestne občine Ptuj: http://www.ptuj.si/slo/temp/ribniki1.pdf
Naravovarstveni vodnik Po poteh ovčarja Marka
V sklopu PHARE projekta Karavanke Natura 2000 sta občini Tržič in Žirovnica izdali privlačen vodnik. S pomočjo
lika iz posveti Janeza Jalna bomo spoznali geološko zgradbo, vode, gozd, ratlinstvo in živalstvo Karavank.
Vodnik ima 40 strani in je v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.
Izšla je tudi druga številka informatorja projekta, ki predstavlja gozd in gozdarstvo v Karavankah, vlogo lovcev pri
ohranjanju narave, Naturo 2000 in kmetijstvo ter literarni in likovni natečaj Narava v Karavankah.
V zgibanki Savske jame, tretji novi publikaciji projekta, bomo spoznali del sveta pod Golico, kjer je bilo nekoš
najbogatejše nahajališče železove rude na našem ozemlju.
EVROPSKA UNIJA
Za vse članice enaka pravila
V svojem govoru na konferenci o Naturi 2000 v Tucznu na Poljskem avgusta letos, je komisar Dimas obžaloval
predsodke, češ da se morajo v območjih Nature 2000 vse ekonomske aktivnosti ustaviti. Poudaril je, da ne gre
za to, da bi naravovarstvene interese postavili pred interese razvoja, temveč gre za iskanje modela sobivanja. Za
evropsko podeželje je značilen dejaven odnos med človekom in naravo, omrežje Nature 2000 pa sestavljajo
aktivne pokrajine, v katerih se kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in lov lahko nadaljujejo. Izpeljati je mogoče celo
velike razvojne načrte, če je bilo pri tem spoštovano varovanje.
Ključni izziv v prihodnosti bo financiranje upravljanja območij Nature 2000. Evropska komisija je zagotovila, da
bodo temu namenjena sredstva programov razvoja podeželja, strukturnih in kohezijskega sklada.
Nove članice pa je opozoril, da bodo zanje veljala enaka pravila kot za stare in da bo morebitna nezadostna
določitev območij povzročila, da bodo zadevo poslali na Evropsko sodišče. (Pojasnilo urednice: Poljska je v
Naturo 2000 vključila zelo nizek delež državnega ozemlja in to opozorilo komisar zagotovo naslavlja zlasti Poljski,
a seveda velja tudi za druge članice).
Govor je na:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/476&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
Odobreni novi LIFE Narava projekti
V letu 2006 je Habitatni komite odobril 61 novih LIFE Narava projektov. Ti se bodo izvajali v 20 državah, med
njimi je tudi Slovenija.
V tem letu, ki je zadnje v sedanjem LIFE programu, je bilo za sofinanciranje s strani EU namenjenih več kot 70
milijonov evrov. Komisija od srede avgusta podpisuje individualne pogodbe za projekte.

V prihodnjem letu bo program LIFE Narava nadomestil program LIFE+ (2007-2013), več o njem na:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm.
BRANJE
Metodološki vodnik za upravljanje naravnih rezervatov
V Franciji je izšel nov vodnik Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. Publikacija
predstavlja sedanje stanje, analizira socio-ekonomski kontekst, pojasnjuje cilje ohranjanja ter določa cilje
upravljanja za naravne rezervate. Izšla je v francoskem jeziku in je na voljo pri G.I.P Atelier technique des
espaces naturels (aten@espaces-naturels.fr), cena je 20 evrov.
NAPOVEDNIK
7.-8. september: Interpretacija narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju (delavnica pod vodstvom
Johna Veverke).
Organizator: Mestna občina Ljubljana (barbara.zupanc@ljubljana.si) v sklopu projekta LIFE Narava »Dolgoročna
zaščita kosca v Sloveniji«. Nove prijave zaradi zasedenosti mest niso možne.
25.-27. oktober: Upravljanje območij v klimatskih spremembah / Managing sites within a changing climate (Letna
konferenca organizacije Eurosite), Orléans, Francija.
• prvi dan: dva terenska ogleda;
• drugi dan: letna konferenca ter delo v delovnih skupinah: Morske in obalne teme (Coastal&Marine Issues),
Upravljanje gozdarstva (Foretstry Management), Načrtovanje upravljanja (Management Planning) ter
Financiranje (Financing Natura 2000);
• tretji dan: Upravljanje območij v klimatskih spremembah (seminar) in dve diskusijski sekciji.
Program in prijavnica: http://www.eurosite.org, prijave sprejemajo do 24. septembra.
***
NARAVA NA KRATKO
Ureditev kitolova, varstvo kitov in delfinov
Državni zbor RS je ratificiral
Mednarodno konvencijo o ureditvi kitolova (http://www.uradnilist.si/_pdf/2006/Mp/m2006073.pdf) ter Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega
morja in atlantskega območja ob njem – Sporazum ACCOBAMS (http://www.uradnilist.si/_pdf/2006/Mp/m2006082.pdf).
Naravovarstveni nadzor je razširjen
Minister za okolje in prostor in direktor Zavoda za gozdove Slovenije sta podpisala pogodbo o izvajanju
neposrednega nadzora v naravi izven zavarovanih območij na območju RS. Več na:
http://www.gov.si/mop/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=spj&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=8E1F4B838AF1
4B96C12571D500441D80&i15=on.
Zasedanje pogodbenic Sporazuma o ohranjanju netopirjev v Evropi v Ljubljani
Sekretariat EUROBATS organizira 5. zasedanje držav podpisnic sporazuma, ki bo od 4. – 6. septembra 2006, v
Grand Hotelu Union. Slovenija bo na tem zasedanju prvič sodelovala kot uradna članica Evropske unije in
zasedanju tudi predsedovala. Več na:
http://www.gov.si/mop/dokumenti/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=dgd&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=AEB
987268FADB895C12571B90043C92C&i15=on.
***
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.

