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SLOVENIJA
Oprema za interpretacijo in promocijo Nature 2000 v Karavankah je popolna
Pet občin partnerk, vključenih v projekt Karavanke Natura 2000, je pred vstopom v informacijska središča
postavilo samostoječe zunanje panoje, ki obiskovalce obveščajo o pomenu, območjih Nature in kvalifikacijskih
vrstah v Karavankah. Tudi informacijska središča, ki jih je na območju petih občin kar šest, so označena z
enotnimi označevalnimi tablami. V vseh so nameščena stojala, ki so namenjena predstavitvi vseh informacijsko promocijskih materialov, to je pet tematskih zloženk v slovenščini in angleščini, ki jih povezuje zloženka s
splošnimi informacijami o posameznih informacijskih središčih. Prav posebej za šolske skupine so na voljo učni
listi in panoramska karta zahodnih Karavank. V Savskih jamah nad Jesenicami je urejen dostop do Korlnovega
rova. Ustrezno opremo, namenjeno za interpretacijo narave, pa so dobila informacijska središča na Dovjem, v
Žirovnici in v Dolini pri Tržiču. Poskusno je že začel delovati GIS Karavanke, ki bo v digitalni obliki prikazoval
podatke o naravni in kulturni dediščini Karavank, kot tudi 3D karta, ki prikazuje območje zahodnih Karavank v
Sloveniji in Avstriji.
Obenem obveščamo vse, ki želite prejeti 2. in 3. številko informatorja KARAVANKE, zgibanki »Savske jame« in
»Ohranimo narcise-ključavnice«, naravovarstveni vodnik »Po poteh ovčarja Marka« ter sklop petih zloženk
Karavanke, da se lahko obrnete na Uroša Brankoviča, tel: 04 257 88 28.
Uroš Brankovič, CTRP Kranj (uros.brankovic@ctrp-kranj.si)
Vera Djurić Drozdek, Občina Tržič (vera.djuric-drozdek@trzic.si)
Urejanje Škocjanskega zatoka dobro poteka
Obnovitvena dela v Škocjanskemu zatoku so se s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki ga je Ministrstvo za
okolje in prostor izdalo 28.7.2006, začela s polno močjo.
V okviru prve faze del bo izvajalec SCT d.d. do oktobra 2006 zaključil z oblikovanjem sladkovodnega močvirja in
krožne učne poti na Bertoški bonifiki, kjer je gradnja pred izdajo dovoljenja potekala v okviru del v javno korist.
Začele so se tudi vse aktivnosti za obnovo in ureditev habitatov v brakičnem delu rezervata, ki obsegajo ureditev
kasete za odlaganje sedimenta, odstranjevanje 200.000 kubičnih metrov sedimenta iz lagune, ureditev plitvin,
polojev in otočkov v laguni in ureditev pritokov sladke in morske vode. Kaseta za odlaganje sedimenta je že
urejena, z odstranjevanjem sedimenta pa bo izvajalec predvidoma pričel oktobra 2006. Obnovo in urejanje
Škocjanskega zatoka poleg Ministrstva za okolje in prostor sofinancira tudi Evropska skupnost iz programa LIFE
III Narava.
Nataša Šalaja, DOPPS (natasa.salaja@dopps-drustvo.si, www.skocjanski-zatok.org)

EVROPSKA UNIJA
Okrogla miza: Natura 2000 – priložnost za trajnostni razvoj v Evropi
Poljski minister za okolje Jan Szyszko je povabil ministre za okolje držav EU in držav kandidatk v Tuczno na
neformalni razgovor, okroglo mizo, »Natura 2000 – priložnost za trajnostni razvoj v Evropi«. Navzoči so bili
predstavniki 15 EU držav, od tega 3 ministri, ministrica za okolje iz Romunije, ter predstavniki Evropske komisije
(DG ENV in DG REG).
Namen okrogle mize ni bil vnaprej jasen, kazalo pa je, da bo poljski minister skušal pridobiti podporo kolegov za
'mehčanje' Direktive o pticah in Direktive o habitatih. To misel je potrjevala tudi močna udeležba Evropske

komisije in usklajeno delovanje nevladnih organizacij, ki so pred sestankom opozarjale na to možnost, saj je bila
zaradi spora Poljske z Evropsko komisijo logična in pričakovana.
Po uvodnih pozdravih je direktor za okolje Evropske komisije Ladislav Miko prebral uvodni pozdrav komisarja
Dimasa Stavrosa, v katerem je nedvoumno poudaril pomen doslednega izvajanja obeh direktiv, torej tudi Nature
2000. Razprave o kakršnih koli spremembah bodo lahko začele potekati šele po letu 2008, ko bo EEA analizirala
državna poročila iz leta 2007.
Nato je gostitelj, minister Szyszko, vodil pogovor po vnaprej postavljenih vprašanjih. Predstavniki držav smo
pojasnili svoja stališča, kar je bilo zelo zanimivo, ker so bila mnenja dokaj podobna. Vsi so načeloma podprli
Naturo, opozorili tudi na premalo znane pozitivne (predvsem posredne) učinke, niso pa zanikali težav, ki nastajajo
zlasti zaradi pomanjkljive komunikacije. Vsekakor pa je treba probleme reševati v dialogu in ne s spreminjanjem
predpisa.
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)
BRANJE
Zaustavljanje upada biotske raznovrstnosti
Evropska okoljska agencija (EEA) je izdala publikacijo Napredek pri zaustavljanju upada biotske raznovrstnosti
do 2010 / Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010. Vsebuje tudi nekaj preglednic na temo Nature
2000 ter zemljivid (str. 28). Publikacija ima 104 strani, pdf na:
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_5/en/eea_report_5_2006.pdf.
Letno poročilo za 2005
Evropska okoljska agencija (EEA) je objavila letno poročilo 2005. Eno od poglavij je posvečeno zmanjševanju
biotske raznovrstnosti (stran 22). Poročilo ima 68 strani, pdf je na:
http://reports.eea.europa.eu/report_2005_0802_115659/en/ar2005.pdf
Brošura o energetski rabi lesa
Brošuro Les - od gozda do peči je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo v okviru projekta GEF. Publikacija ima
47 strani, pdf je na: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/gef/Brosura_Les_od_gozda_do_peci_GEF.pdf.
NAPOVEDNIK
15. september: ustanovitev Mreže kraških mokrišč, v kulturnem domu v Cerknici. Organizira: Notranjski regijski
park v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, v sklopu Ramsar projekta Mokrišča tudi jutri. Informacije:
leon.kebe@notranjski-park.si, www.notranjski-park.si
15. september: rok za predložitev idej občin. V okviru novega projekta DYNALP2 so za projekte alpskih občin
zagotovljena sredstva podpore v višini 500.000 evrov. Občine in zveze občin lahko v izbor predložijo projekte, ki
prispevajo k trajnostnemu razvoju in uporabi rezultatov, ki so bili pridobljeni v projektu Mednarodne komisije za
varstvo Alp (CIPRA) "Prihodnost v Alpah ". Omrežje občin bo izbralo projekte in jim namenilo sredstva podpore v
visini od 20.000 do 40.000 evrov, pri čemer morajo 50 odstotkov sredstev prispevati občine same. Skupno bo
razdeljeno 500.000 evrov. Več na: http://dynalp.alpenallianz.org/sl/Podpora%20projektom.
16. september – javna prireditev Dan Karavank, pred Razstavno-informacijskim središčem v Dolini pri Tržiču ter
brezplačno vodenje po Dolžanovi soteski: Informacije: uros.brankovic@ctrp-kranj.si
19. september: seminar Upravljanje naravnih parkov in območij Natura 2000, v prostorih Občine Markovci,
Markovci 43 (Informacijski center Krajinskega parka Šturmovci). Seminar organizirajo v okviru PHARE projekta
»Trajnostno upravljanje območja reke Drave«. Informacije: manja.gregoric@mra.si

2.-4. oktober 2006: Večfunkcijsko upravljanje z gozdovi v območjih Nature 2000 / Multifunctional Forest
Management In Natura 2000 Sites (delavnica), Kočevje in Mašun
• 1. dan: Ugodno ohranitveno stanje v okviru ekonomskih in socialnih funkcij gozdov / Favourable
conservation status (FCS) in the context of economic and social forest functions
• 2. dan: Proces načrtovanja upravljanja kot sredstvo za vzdrževanje ugodnega ohranitvenega statusa v
območjih Natura 2000 / Management planning processes as means for maintaining FCS in Natura 2000
sites
• 3. dan: K skupnemu razumevanju / Towards common understanding
Organizira: Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta Know for Alp. Informacije: Aleksander Golob
(saso.golob@gozdis.si).
7.-8. oktober: vodeni ornitološki izleti, zlasti v Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA), ki so hkrati tudi
del evropskega omrežja posebnih varstvenih območij Natura 2000.
• 1 dan: Ribnik Vrbje pri Žalcu (vodijo Primož Sedminek, Janez Senegačnik in Miha Kronovšek), zborno
mesto je ob 9:00 na avtobusni postaji v Žalcu.
Mlake v Hrašah pri Smledniku (Tone Trebar in Urša Koce), ob 9:00 pri kmetijski zadrugi v Hrašah.
Zadrževalnik Vogršček pri Novi Gorici (Erik Šinigojin Tomaž Berce), ob 9:00 na bencinski črpalki v
Šempasu.
Zadrževalnik Medvedce pri Pragerskem (Dejan Bordjan), ob 9:00 na železniški postaji na Pragerskem.
Strunjanske soline (Borut Mozetič in Jernej Figelj), ob 9:00 na parkirišču pri laguni Stjuža v Strunjanu.
Ljubljansko barje (Žiga Remecin Tomaž Remžgar), ob 9:00 na avtobusni postaji na Igu.
• 2. dan: Kočevski rog (Andrej Hudoklin), ob 9:00 pri žagi Rog.
Mrtvica Muriša (Luka Božič in Monika Podgorelec), ob 9:00 pred trgovino Spar v Lendavi.
Ornitološka postaja na Cerkniškem jezeru (Leon Kebe), ob 9:00 pred trgovino Hofer v Cerknici.
Park Tivoli (Dare Fekonja in Jurij Hanžel), ob 9:00 pred kopališčem v Tivoliju.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ob Evropskem dnevu opazovanja ptic
(www.ptice.org).
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
Vabilo k oddaji pripomb na nov osnutek pravilnika
Ministrstvo za okolje in prostor zbira pripombe na osnutek Pravilnika o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni
treba pridobiti dovoljenja za gojitev. Rok za pripombe je 22. september 2006. Gradivo je na:
http://www.sigov.si/mop/dokumenti/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=vks&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=DD
1A601162363583C12571E60032D338&i15=on
Sprememba pravilnika o naravnih vrednotah
V Uradnem listu RS št. 70/2006 je bil objavljen obsežen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
določitvi in varstvu naravnih vrednot: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200670&dhid=83576
Uredba o Krajinskem parku Kolpa

V Uradnem listu RS, št. 85/06 je bila objavljena Uredba o Krajinskem parku Kolpa. Prilogi določata znak parka ter
meje parka, varstvenih območij in ožjih zavarovanih območij. Uredba je na: http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200685&dhid=84337
Izobraževanje za nadzornike
Nadzorniki zavarovanih območij Slovenije in delavci Zavoda za gozdove Slovenije so 7. septembra pričeli z
dvodnevnim izobraževanjem za vzpostavitev enotnega neposrednega nadzora v naravi na celotnem območju
Slovenije. Več na:
http://www.sigov.si/mop/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=spj&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=578CA993DC
525D16C12571E30032781D&i15=on
Priprave na slovensko predsedovanje
Nemčija, Portugalska in Slovenija se pripravljajo na prvo 18-mesečno trojno predsedovanje EU od 1. januarja
2007 do 30. junija 2008. Tako je Slovenija 5. septembra v Ljubljani organizirala drugi skupni sestanek na temo
prednostnih aktivnosti skupnega programa za varstvo narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na sestanku
so sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije. Informacije: gordana.beltram@gov.si.
Nova spletna stran Vodeni izleti
V sklopu spletne strani Za ljubitelje narave smo dodali novo stran Vodeni izleti, kjer objavljamo najave strokovno
vodenih izletov in ekskurzij: http://www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si/muzeji/vodeni_izleti.htm.
***
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.

