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SLOVENIJA
Komunikacijska podpora Naturi 2000
Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija s sredstvi programa Prehodni vir, sestavljata dva sklopa. Za prvi sklop –
komunikacijsko podporo – je bila septembra podpisana pogodba z izvajalcem, podjetjem Pristop, ki vodi
konzorcij. Delo bodo zaključili oktobra prihodnje leto. Širšo informacijo bomo objavili v eni od prihodnjih številk
eNature. Več o projektu na: http://www.natura2000.gov.si/projektivec/komunikacijska_podpora.htm.
Nakupljene bo tudi nekaj računalniške opreme, ki bo namenjena komunikatorjem Nature 2000, prvenstveno
Zavodu RS za varstvo narave. Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva:
http://www.natura2000.gov.si/oglasna/obvestilo_o_objavi1.htm.
Živeti z Naturo 2000 na Goričkem
PHARE projekt, financiran s pomočjo sredstev EU in MOP ter JZ KP Goričko, je zaključen. V torek 26.9.2006
smo na gradu Grad rezultate predstavili medijem, sodelujočim partnerjem in vključenim rokodelcem. Predstavili
smo knjižico Goričko živi z naravo Valerije Kuštor in vodili po istoimenski razstavi, ki bo na gradu na ogled do
konca oktobra. Od tu bo šla razstava najprej po goričkih osnovnih šolah in nato še kam drugam. Več na:
http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2499&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0.
Stanka Dešnik, vodja projekta (stanka@siol.net)
Pisarna DOPPS zdaj tudi v Pliskovici
Sredi septembra smo v Pliskovici na Krasu slovesno odprli novo informacijsko pisarno Društva za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije DOPPS. Dvakrat mesečno bo poslej eden naših ornitologov tamkajšnjim domačinom
in obiskovalcem na voljo za odgovore na vprašanja o pticah in varstvu njihovega življenjskega prostora. Pisarno
je DOPPSu v okviru sodelovanja z Razvojnim društvom Pliska v uporabo odstopila tamkajšnja krajevna skupnost.
DOPPS se želi dejavno vključiti v utrip živahne in aktivne Pliskovice. V sodelovanju z RD Pliska bomo z opisi ptic
dopolnili Pliskino učno pot, pozimi pa bomo za domačine in morebitne obiskovalce pripravili tudi ornitološka
predavanja in delavnice.
Vzpostavitev informacijske pisarne v Pliskovici je le ena od številnih aktivnosti projekta Natura Primorske, ki ga
delno sofinancira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 20002006. S projektom želimo izboljšati poznavanje območij Natura 2000, oblikovati primere dobre prakse pri
povezovanju ohranjanja narave z usmerjanjem trajnostnega razvoja podeželja in skupaj z lokalnimi partnerji
poiskati nove razvojne možnosti.
Nataša Šalaja, DOPPS (natasa.salaja@dopps-drustvo.si; www.ptice.org)
Otvoritev informacijskega središča v Krajinskem parku Boč
Širše območje Boča s Plešivcem in Donačko goro je zaradi enkratnosti, pestrosti in množice naravnih vrednot in
kulturne dediščine zavarovano kot krajinski park. Na delu tega območja Občina Rogaška Slatina v okviru
programa Phare izvaja projekt z naslovom ”Krajinski park Boč”.
23. septembra je bila otvoritev informacijskega središča, ki sta ga predala svojemu namenu župan Občine
Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in predstavnica Direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor, gospa
Alma Vičar. Številni obiskovalci so si lahko ogledali nove prostore informacijskega središča z dvorano, v kateri se
je odvijala multivizijska predstavitev naravnih in kulturnih vrednot Krajinskega parka Boč. Poleg tega je bila
predstavljena tudi zloženka ter nove pozdravne in označevalne table.
Projekt je v zaključni fazi izvedbe, vzporedno s projektom pa potekajo tudi dejavnosti za ustanovitev javnega
zavoda Krajinski park Boč, ki bo v prihodnje upravljal z zavarovanim območjem. V skladu z dogovorom in

podpisanim Sporazumom o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Boč, bosta ustanovitelja javnega
zavoda Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Rogaška Slatina, ki bosta projekt nadaljevala z naslednjimi
aktivnostmi:
• oblikovanje projektne skupine za izvedbo in spremljanje projekta ter določitev koordinatorja projekta,
• pripravo strokovnih osnov za oblikovanje akta o zavarovanju in načrta upravljanja,
• novelacijo akta o zavarovanju v skladu z zakonodajo na področju ohranjanja narave s posebnim
povdarkom na skupni ustanovitvi krajinskega parka s strani države in občine,
• zaposlitev ene osebe v informacijskem središču na Boču,
• zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta in spremljajočih aktivnosti,
• sprotno obveščanje javnosti o zadevah pomembnih za ohranjanje narave, varstvo okolja, kakovost
prostora in družbeno-gospodarski razvoj tega območja,
• vključevanje javnosti ter promoviranje pomena ustanovitve krajinskega parka.
Brigita Kregar-Drofenik, vodja projekta (brigita.kregar-drofenik@rogaska-slatina.si)
Vključevanje območij Nature 2000 v turizem
V občini Brežice so del zavarovanega območja Kozjanskega parka, naravni spomenik Jovsi, Dobrava, porečje
Save in Krke. Tu so že vzpostavljene številne učne in sprehajalne poti Gozdna učna pot Pišece, Vodna učna pot
Gabernice, Bizeljske pešpoti, Sromeljska pešpot, Artiška pešpot, pohod v Koščevi poti v Jovse.
Občinska turistična zveza si prizadeva, da bi ohranili in zavaroval in hkrati izkoristili naravne danosti v turistični
ponudbi. V avgustu in septembru so si tako pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave ogledali
območje Krke, nato tudi sotočje Krke in Save s širšo okolico. K udeležbi so povabili zaposlene občine Brežice,
Upravne enote Brežice in Zavoda za podjetništvo in turizem ter razne institucije, katerih delo se pokriva s
varovanjem okolja in trženjem v turizmu. Načela turističnega razvoja morajo vključevati ohranjanje pestrosti,
značilnosti in lepot narave in pokrajine ter razvoj ustreznih rekreacijskih območij, poudarjajo na zvezi.
Milena Vranetič (otz.brezice@siol.net)
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE
O medvedu JJ1 (Bruno) v Avstriji
Intervencijska skupina (Österreichische Bären-Eingreiftruppe), ki je spremljala gibanje in obnašanje medveda JJ1
(Bruno), je pripravila zelo izčrpno in poučno kronologijo in oceno tveganja za čas, ko se je medved gibal po
Avstriji. Dokumentirani so tudi poskusi finske skupine s psi, s pomočjo katere so skušali medveda sprva prestreči,
omamiti in zapreti v ogrado, a se jim je medved vedno znova izmuznil. Medveda, katerega obnašanje je bilo
ocenjeno kot zelo nevarno, so nato konec junija 2006 ustrelili na Bavarskem. Dokument v pdf (22 strani, v
nemškem ali angleškem jeziku) je na voljo pri: mateja.blazic@gov.si.
BRANJE
Krajinski park Goričko živi z naravo
Avtorica knjižice je Valerija Kuštor. Izdana je bila v okviru PHARE projekta Živeti z Naturo 2000 na Goričkem.
Predvsem naj bi spodbujala samozavest domačinov. Kupite jo lahko na upravi Krajinskega parka Goričko na
gradu Grad, pošljejo pa jo tudi po povzetju. Knjižica im 96 strani z barvnimi fotografijami. Cena je 325 SIT in
stroški poštnine.
Rastlinstvo Breginjskega kota
Knjiga Boška Čušina prinaša vpogled v stanje biodiverzitete rastlinskega sveta: podane so informacije o
razširjenosti, ekologiji in nahajališčih za 1036 rastlinskih vrst. Ker območje Kota še ni bilo monografsko
obdelano, so v uvodnih poglavjih zbrani in podani tudi podatki drugih naravoslovnih ved. Pomemben prispevek
etnobotaniki predstavljajo specifična krajevna imena rastlin, posebej podrobno pa so obravnavane endemične,
redke in ogrožene rastlinske vrste. Knjiga ima 198 strani, cena je 2.875 SIT. Več o knjigi na:

http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/441.
NAPOVEDNIK
5. oktober: otvoritev razstave hroščev Kozjanskega, ob 11. uri v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi.
Organizira: Zavod RS za varstvo narave v okviru praznika Kozjanskega jabolka. Kontakt: gregor.kalan@zrsvn.si
29. september: vodenje po razstavi Goričko živi z naravo, zvečer srečanje s Primožem Presetnikom, ki bo
predaval o netopirjih, ki domujejo v gradu.
Organizira: Krajinski park Goričko ob dnevih evropske kulturne dediščine v okviru projekta Interreg Slo-At:
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran. Več na: http://www.parkgoricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2499&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0.
2.-8. oktober: Narava nas spremlja povsod - predstavitev različnih življenjskih okolij, Celje, Mercator center.
Organizira: Zavod RS za varstvo narave, v sklopu projekta LIFE, ob Svetovnem dnevu habitata. Informacije:
gregor.kalan@zrsvn.si
2.-4. oktober: Večfunkcijsko upravljanje z gozdovi v območjih Nature 2000 / Multifunctional Forest Management
In Natura 2000 Sites (delavnica),
• 1. dan (Kočevje): 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 (Mašun): 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, barbara.polansek@gozdis.si)
7. oktober: opazovanje ptic na ribniku v Vrbju in organiziran ogled ekološke učne poti, med 9.00 in 17.00.
Zbirališče in najava skupin je pri Informacijskem središču ob ribniku, zgrajenem v okviru projekta PHARE –
Ekološko turistična obogatitev ribnika Vrbje v juliju 2006.
Organizirajo: Občina Žalec, Društvo Radoživ Žalec, Gozdarsko društvo Celje in Društvo za opazovanje ptic. V
primeru padavin prireditev odpade. Informacije: marjana.kopitar@zalec.si, TIC Žalec 710 04 34, Občina Žalec, tel
713 64 56.
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, gl. tudi zgoraj.
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 pripravlja ob Evropskem dnevu opazovanja ptic
(www.ptice.org).
***

NARAVA NA KRATKO
Delavnica o možnostih čezmejnega sodelovanja pri upravljanju z rjavim medvedom
V Churu v Švici so se julija 2006 sestali predstavniki Švice, Nemčije Italije, Avstrije in Slovenije ter razpravljali o
možnostih organiziranja čezmejnega upravljanja z rjavim medvedom in informacijah o medvedu. V delovnih
skupinah so poskušali oblikovati definicije za posamezno obliko obnašanja medveda (normalen, potencialno
nevaren, nevaren). Stališča držav so bila zelo različna, zato se bo delo nadaljevalo. Informacije:
Janez.Kastelic@gov.si.
Kolpa – ustanovljen parkovni zavod
Objavljen je sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06). Povezava:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200698&dhid=84821.
V pripravi dva nova predpisa - jame
Ministrstvo za okolje in prostor je 26. septembra zaključilo zbiranje pripomb na:
• osnutek Pravilnika o sporočanju podatkov o podzemnih jamah (http://www.gov.si/mop/dokumenti/podatkijame1909.rtf).
• osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski
jamski sistem in Predjamski jamski sistem (http://www.gov.si/mop/dokumenti/koncesija_postojna.doc).
***
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.

