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SLOVENIJA 
 
Predstavitev projekta Financiranje Nature 2000 
V sredo, 8. novembra ob 11. uri bo v veliki sejni sobi na Agenciji RS za varstvo okolja, Vojkova 1B/V predstavitev 
rezultatov projekta Financiranje Nature 2000. Projekt, ki ga je financirala Evropska komisija, so izpeljale tri 
ustanove: WWF, Institute for European Environmental Policy (IEEP) in Inštitut Nova. Pri tem so sodelovale 
partnerske organizacije vseh držav EU25, iz Slovenije Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave (DPPVN).  
 
Eden od izdelkov projekta je priročnik o financiranju Nature 2000. Brezplačni izvodi priročnika bodo na voljo na 
predstavitvi, sicer pa je dostopen tudi na spletni strani: http://www.natura2000.gov.si/publikacije/prirocnik.pdf. 
Namen srečanja bo predstaviti trenutno stanje glede opredelitve območih Nature 2000 v Sloveniji (po 
zaključenem prvem krogu pogajanj z Evropsko komisijo) in  priročnika o financiranju, ki je preveden v 
slovenščino.  
 
Program: 
dr. Peter Skoberne (MOP): Natura 2000 v Sloveniji - kje smo zdaj? 
Sava Osole (DPPVN): Predstavitev priročnika o financiranju Nature 2000 
 
Po obeh predstavitvah bo možnost za vprašanja in razgovor, predvidoma bomo zaključili srečanje do 13. ure. 
Vabljeni vsi, ki vas ta problematika zanima ali celo zadeva! 
Informacije: peter.skoberne@gov.si 
 
Delavnica o negi starih sadnih dreves in travniških nasadov 
Na območju Krajinskega parka Goričko so v okviru projekta: »Ohranimo življenjski prostor ogroženim pticam« 
(Program pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Avstrija 2000-2006) 23. oktobra na kmetiji Stanka Kozica 
v Stanjevcih, v občini Gornji Petrovci, izvedli prvo delavnico v rezanju in vzdrževanju starih sadnih dreves ter negi 
travniških nasadov.  
 
Projekt vodi in izvaja Goričko drüjštvo za lepše vütro v vseh 11 parkovnih občin. Cilj projekta je, da se z ukrepi 
obrezovanja pomladijo in ohranijo stari travniški sadovnjaki, ki hitro propadajo in so kljub temu, da ne sodijo med 
habitatne tipe po direktivi o habitatih, življenjska okolja številnih ogroženih rastlinskih vrst in predvsem ptic. 
Mednje sodita nedvomno veliki skovik in smrdokavra, katerih številčnost populacije se hitro poslabšuje, kot 
opozarja DOPPS. Več o projektu na: http://www.park-
goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2432&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0 
Stanka Dešnik (stanka@siol.net) 
 
Razstava Hroščev Menine planine v Gornjem Gradu 
V Kulturnem domu v Gornjem Gradu bo od ponedeljka, 30. oktobra, do nedelje, 5. novembra, vsak dan od 16. do 
18. ure na ogled razstava hroščev Menine planine, ki sta jo s pomočjo dr. Božidarja Drovenika pripravili kranjska 
in celjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave. 
 
Razstavljenih bo več kot 150 vrst hroščev iz štiridesetih različnih družin. Poleg tega boste lahko veliko izvedeli o 
življenju hroščev, hroščarstvu na Slovenskem in o Naturi 2000 na Menini planini. Otroci pa se bodo lahko 
pozabavali s sestavljanjem makete hrošča.  
Nina Uratarič (nina.urataric@zrsvn.si) 
 
Delavnica v Kozjanskem parku 
Zavod RS za varstvo narave je v okviru izvajanja komunikacijskega načrta na območju Kozjanskega parka, ki 
vključuje tako območja Natura 2000 kot tudi zavarovana območja, pripravil interno izobraževalno delavnico 
»Evropske direktive, presoje planov, načrtov in posegov v varovanih območjih« za zaposlene v Kozjanskem 
parku, ki se bodo s tovrstnimi vsebinami srečali pri komunikaciji Nature 2000 in pri delu na svojem območju. 
Delavnica je bila uspešna, ob koncu pa smo že določili nadaljnje delo na temo komuniciranja in datume skupnega 



komuniciranja z lokalnimi skupnostmi na območju Kozjanskega parka. Instituciji bosta tudi v prihodnje sodelovali 
v smislu partnerskega sodelovanja. 
Nina Uratarič (nina.urataric@zrsvn.si) 
 
Komunikacijska podpora v raziskovalni fazi 
Konzorcij, ki je bil izbran na razpisu za komunikacijsko podporo Naturi 2000 
(http://www.natura2000.gov.si/projektivec/komunikacijska_podpora.htm), do konca novembra izvaja raziskovalno 
fazo. Potekajo že usmerjeni intervjuji s posamezniki (opravljenih bo predvidoma 22 intervjujev). Pripravljamo tudi 
raziskavo javnega mnenja o tem, koliko Slovenke in Slovenci poznamo Naturo 2000. Izvajalci smo se že srečali 
tudi z nekaterimi ključnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z naravo v Sloveniji. Vrsto sestankov in pogovorov pa 
bomo opravili še v teku projekta.  
 
S komuniciranjem projekta na nacionalni ravni bomo začeli najkasneje v začetku decembra. Med ključnimi 
nalogami v prihodnjih treh mesecih bo prenova spletnih strani in biltena eNature ter priprava na delavnice s 
komunikatorjii. O rezultatih raziskav in poteku dela vas bomo redno obveščali. 
Špela Polak (Spela.Polak@Pristop.si) 
 
 
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE 
 
Ekoturistično omrežje 
Združenje evropskih regij (AER) vabi partnerje k sodelovanju v Touring Nature, vseevropskem ekoturističnem 
omrežju. Med dejavnostmi mreže bo tudi promocija narave s pomočjo vključevanja lokalnih deležnikov. Prvo 
območje, ki ga je označila zveza, je jezero Tisza na Madžarskem (narodni park, MAB, območje Nature 2000 itd.).  
 
Več na: http://ec.europa.eu/environment/life/news/index.htm#ecotourism 
 
 
BRANJE 
 
O rastlinah Prekmurja 
Izšla je obsežna monografija Branka Bakana Slikovni pregled višjih rastlin Prekmurja – prispevek k poznavanju 
flore Prekmurja. Knjiga ima 247 strani, delno je dvojezična. Izšla v okviru PHARE projekta Vzpostavitev 
mehanizmov varstva biodiverzitete Prekmurja, ki ga je vodil Razvojni center Lendava. Knjiga je dostopna tudi na 
spletu: http://www.rc-lendava.si/knjiga_kazalo.html 
 
Prenovljena spletna stran Zavoda za gozdove 
Na novem naslovu: http://www.zgs.gov.si/ lahko obiščete prenovljeno spletno stran Zavoda za gozdove Slovenije. 
Med drugim so tu sedaj publikacije zavoda,  predstavitve projektov, v katerih sodelujejo, opisi številnih učnih poti 
po Sloveniji. 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
30. oktober – 5. november: razstava hroščev Menine planine v Kulturnem domu v Gornjem Gradu, vsak dan od 
16. do 18. ure. Organizatorja Zavod RS za varstvo narave OE Celje in OE Kranj. Kontaktna oseba: 
gregor.kalan@zrsvn.si 
 
6. november: zaključna prireditev – javna predstavitev rezultatov projektov Phare programa Čezmejno 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj, Bled. 
Kontaktna oseba: Julijana.lebez-lozej@gov.si 
 
8. november: predstavitev publikacije Financiranje Nature 2000 - Priročnik z navodili, Agencija RS za okolje, 
Ljubljana, ob 11. uri. 
 



9. november: posvet Doživeti in spoznati gozd, Tehniški muzej Bistra, ob 9:30. 
Teme: Doživljajski vidik vodenja po GUP, Gozdna pedagogika – usmeritve 1. evropskega srečanja, Interpretacija 
narave, Predstavitev izkušenj udeležencev z vodenjem po GUP, Predstavitev nove GUP Vodna pot. 
Prijave: bisera.djutovic@turisticna-zveza.si do 7. novembra. Vabilo je na: http://www.interpretacija.si   
 
14. november: posvet Določanje ugodnega ohranitvenega stanja kot korak k upravljanju območij Natura 2000, 
Ljubljana. Organizira Zavod RS za varstvo narave. 
Teme: Poročanje Evropski Komisiji o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Direktive o habitatih, Kako 
določiti in uporabljati referenčne vrednosti  ohranitvenega stanja Natura območij,  Defining and reporting on 
favourable conservation status in Scotland, Pregled razpoložljivih varstvenih ukrepov za zagotavljanje ugodnega 
ohranitvenega stanja, Conacija kot pripomoček za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja, Pregled 
razpoložljivih podatkov, Zaključna razprava in pogled naprej. 
Informacije: martina.kacicnik-jancar@zrsvn.si 
 
16.-19. november: konferenca o ekologiji in ohranjanju biotske raznovrstnosti (Greek Conference on Ecology 
and Biodiversity Conservation) Ioannina, Grčija. 
Organizirata: Grško društvo za ekologijo in Grško društvo za zoologijo. Več na: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events.htm#ecologygk  
 
28.-30. november - usposabljanje Dobra praksa v sodelovanju deležnikov, s poudakom na okoljskih odločitvah 
(Good Practice in Stakeholder Participation with a focus  on  environmental decisions). Wye, Velika Britanija.  
Program s prijavnico na: http://www.dialoguematters.co.uk/docs/applicationform.doc.   
 
 

* * * 
 
NARAVA NA KRATKO 
 
Razstava o Škocjanskih jamah v Parizu 
V Parizu je bila na sedežu UNESCA svečana otvoritev razstave ob 20. obletnici vpisa Škocjanskih jam na 
seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Več: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/Odprtje%20razstave%20v%20Parizu%20ob%2020.
%20obletnici%20vpisa%20%C5%A0kocjanskih%20jam%20v%20UNESCO/?cHash=6e2ffef56c 
 
Sprememba v organizaciji MOP 
Na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje sta iz Sektorja za naravo nastala dva:  

• Sektor za politiko ohranjanja narave (vodi Janez Kastelic) 
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_okolje/sektor_za_politiko_ohranjanja_nar
ave/) 

• Sektor za zavarovana območja (vodi Mladen Berginc) 
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_okolje/sektor_za_zavarovana_obmocja/) 

Sprememba bo veljala od 1. novembra dalje. 
 
Seminar o nadzoru trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Evropski skupnosti 
Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija Republike Slovenije za okolje sta 24. – 26. oktobra 2006 organizirala 
seminar za carinike in inšpektorje za okolje in naravo. Seminar, ki se ga je udeležilo 26 carinikov in 11 
inšpektorjev, je bil namenjen njihovemu usposabljanju za učinkovito izvajanje nadzora nad spoštovanjem 
predpisov na področju mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), predpisov 
Evropske unije in domače zakonodaje. Seminar je bil namenjen tudi spoznavanju in krepitvi sodelovanja med 
pristojnimi organi.  
Kontaktna oseba: Robert Bolješič (robert.boljesic@gov.si) 
 
Evropska komisija je začela pritožbeni postopek zoper Slovenijo zaradi odstrela medvedov 
V začetku letošnjega leta je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice poslalo generalnemu direktoratu za 
okolje Evropske komisije obvestilo o ‘neutemeljenem’ lovu oziroma odstrelu medvedov v Sloveniji. Evropska 



komisija je začela pritožbeni postopek zoper Slovenijo in od slovenskih organov že zahtevala pisna pojasnila. Na 
podlagi odgovora se bo odločila, ali bo zoper državo članico začela postopek presoje zakonitosti. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/Evropska%20komisija%20je%20za%C4%8Dela%20
prito%C5%BEbeni%20postopek%20zoper%20Slovenijo%20zaradi%20odstrela%20medvedov/?cHash=c9c14b1f
0a 
 
Zavrnjena pritožba glede Volovje rebri 
Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo občana Pirmoža Rosparja, ki je menil, da je Agencija za okolje 
neupravičeno izdala okoljevarstveno soglasje za gradnjo 33 vetrnih turbin. (Vir: Dnevnik, 26.10.06) 
 
Planinska zveza Slovenije o novem zakonu o Triglavskem narodnem parku 
Na 9. seji strokovne komisije za pripravo novega zakona o TNP 17. oktobra je svoje predloge predstavila 
Planinska zveza Slovenije. Več o seji na:  
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/browse/1/article/2022/9.%20seja%20strokovne%20komisije%20z
a%20pripravo%20novega%20zakona%20o%20TNP/?cHash=abf81e676e.  
 
Sodba Ustavnega sodišča glede divjadi 
Ustavno sodišče je presojalo, ali zakon o varstvu okolja posega v lastninsko pravico, ker določa, da je divjad 
državna lastnina. V svoji sodbi odločilo, da je divjad del okolja, ki mora biti varovano tako, da so ohranjeni 
dolgoročni pogoji za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter da temeljna funkcija divjadi ni v 
zadovoljevanju gospodarsko-ekonomskih interesov kmetijstva in gozdarstva. Sodba je na: http://odlocitve.us-
rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/274F43C01ED1737AC1257210003EDC3A 
 
 

* * * 
 
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.  
 
 


