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SLOVENIJA
Natura v Nacionalnem gozdnem programu
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je osnutek Nacionalnega gozdnega programa.
Na več mestih omenja Naturo 2000, tako na primer: »Dobro ohranjenost slovenskih gozdov potrjuje tudi dejstvo,
da je 35,5 % slovenskega ozemlja vključenih v območja Natura 2000 (SPA in pSCI objekti); približno 70 % teh
površin porašča gozd in je tako v mrežo objektov Natura 2000 vključenih približno 50 % slovenskih gozdov«.
Dokument je na spletni strani (pdf, 81 strani):
http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_gozdarstvo_lovstvo_in_ribistvo/sektor_za_gozda
rstvo/gozdovi_za_prihodnost_nacionalni_gozdni_program_ngp/dokumenti_v_javni_obravnavi_ngp/.
Pripombe
zbirajo do 12. februarja.
O Naturi 2000 in kmetijstvu v Slovenski Bistrici
Županja občine Slovenska Bistrica je 24. januarja pripravila sestanek o kmetovanju na območjih Nature 2000 in
vodovarstvenih območjih, ki se ga je udeležil tudi minister za okolje in prostor. Udeleženci so se na sestanku
pogovarjali predvsem o omejitvenih dejavnikih kmetovanja ter nekaterih nejasnostih glede izvajanja ukrepov.
Predstavitev Nature 2000 za občine Kozjanskega parka
Kozjanski park in Zavod RS za varstvo narave sta organizirala predstavitev območij Nature 2000 v Kozjanskem
parku. Na srečanju so predstavnike parkovnih občinskih uprav in upravnih enot seznanili z osnovnimi
značilnostmi Nature 2000 in upravnimi postopki. Udeležba je bila množična, je poročal Radio Brežice.
Nove znamke in Natura
Pošta Slovenije je 1. 1. 2007 v redni zbirki Cvetje Slovenije izdala 17 znamk z motivi rastlin in to vseh 17 vrst iz
Priloge II Direktive o habitatih, ki uspevajo v Sloveniji. Motive je narisala in znamke oblikovala Julija Zornik.
Spremno besedilo ob predstavitvi serije je pripravil Mitja Kaligarič. To so hkrati tudi prve slovenske znamke z
evrskimi vrednostmi. Gotovo zelo zanimiv način popularizacije Nature 2000!
Podobe znamk in obrazložitve si lahko ogledate na: http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=698&artikelid=8774.
Peter Skoberne (Peter.skoberne@gov.si)
Svetovni dan mokrišč
Zavod RS za varstvo narave ob 2. februarju organiziral več dogodkov v sklopu projekta 1001 kal – 1001 zgodba o
življenju. V Kostanjevici na Krasu so svečano razglasili rezultate istoimenskega natečaja ter odprli razstavo
najboljših prispevkov in urejeno Pot do Kaliča, ki jo spremlja tudi zgibanka (link na:
http://www.gov.si/aplikacije/mop/interpretacija_narave/arhiv/brosura_kostanjevica.pdf),
vse s sodelovanjem
krajevne skupnosti in podružnične osnovne šole. Skupaj z razvojnim društvom Pliska so v Pliskovici organizirali
množično obiskan pohod od kala do kala. Tudi pohod spremlja zgibanka na: http://www.za-ljubiteljenarave.mop.gov.si/muzeji/zlozenka_pohod_pliskovica2007.pdf).
Ministrstvo za okolje in prostor je svetovni dan mokrišč obeležilo z dogodkom v Cerknici, na katerem so
predstavili knjigo avtorjev Paula Veenvlieta in Jane Kus Veenvliet Ribe slovenskih celinskih voda ter podpisali
pogodbi za sofinanciranje izbranih projektov LIFE 2006: Varstvo biotske raznovrstnosti na reki Muri in
Presihajoče Cerkniško jezero. Izdali so tudi priložnostni plakat, ki so ga med drugim s pomočjo Zavoda RS za
šolstvo
posredovali
na
vse
slovenske
osnovne
šole.
Več
na:
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/5527/?cHash=8d1c2b60e3.
Triglavski park predstavlja načrt upravljanja

Triglavski park bo v februarju in marcu izvedel številne delavnice v območju parka oz. njegovem obrobju ter v
Ljubljani, na katerih bo predstavil cilje parka ter cilje in namen načrta upravljanja. Vabilo z razporedom delavnic je
na: http://www.tnp.si/obvestila_javnosti.htm.
Kontaktna oseba: andreja.repe@tnp.gov.si.
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE
Povečanje območja Nature 2000 na tržaškem Krasu
Deželni odbor Furlanije-Julijske krajine je z odlokom povečal območje Nature 2000 na tržaškem Krasu za 2.500
ha. Večji del novih površin je v zgoniški, repentabrski in tržaški občini.
Vir: Primorski dnevnik
Zadostnost Nature v EU
Podatki o deležih in zadostnosti Nature 2000 v 25 članicah / State of progress by Member States in reaching
sufficiency for the designation of Sites of Community Importance under the Habitats Directive: proportion of
Annex I habitats and Annex II species for which sufficient number of SCIs have been proposed (stanje september
2006) so na voljo tudi na spletni strani (pdf, 1 stran). Vodita Danska in Nizozemska (10 odstotkov). Zadodstnost
Slovenije so ocenili kot 70 odstotno. To našo državo uvršča na 18. mesto, med novimi članicami pa na četrto. Na
repu lestvice so Ciper, Poljska in Malta.
http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/sufficiency_Sept2006.pdf

BRANJE
Komunikacija biotske raznovrstnosti
Evropska komisija je lani izdala več dokumentov na temo izgubljanja biotske raznovrstnosti. Sporočilo Komisije
Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje - Ohranjanje storitev ekosistemov za blaginjo
ljudi (v slovenščini) ter drugi dokumenti, govori, predstavitve in odzivi so zbrani na strani:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/index_en.h
tm.
Spletna stran MOP o velikih zvereh
Na spletni strani so zbrani predpisi (sprejeti in v pripravi), strokovna gradiva, institucije in organizacije ter projekti.
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_okolje/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/velike_zve
ri/
O risu
DinaRis je projekt čezmejnega sodelovanja s Hrvaško. Na njihovi privlačni spletni strani lahko sledite tudi gibanju
risinje Dine, ki so jo konec lanskega decembra ujeli na pobočjih Snežnika (GPS sledenje).
http://www.dinaris.org/Glavna_stran
Obiskovalcem narave
V sklopu kampanije, ki so jo izvajali v deželi Vorarlberg v Avstriji in je dobila mednarodno nagrado za varovanje
gozdov, sta izšli tudi privlačni zgibanki, namenjeni poletnim in zimskim obiskovalcem narave (pdf, 9 strani, v
nemškem jeziku):
http://www.vorarlberg.at/pdf/sommerflyer_respektierede.pdf,
http://www.vorarlberg.at/pdf/winterflyer_respektierede.pdf.
NAPOVEDNIK
15.-16. februar 2007: konferenca ‘European regions as champions for biodiversity 2010 -

Europe meets Brabant, Brabant meets Europe’, Nizozemska. Več o konferenci na:
http://www.biodiversitybrabant.nl/users/biodiversity/index.php?pagina_id=94.
Program
na:
http://www.biodiversitybrabant.nl/users/biodiversity/images/bestanden/Programme_conference_biodiversity_08_1
1_2006.pdf.
26. februar: konferenca o trajnostnem upravljanju porečja reke Drave. Organizirajo Ministrstvo za okolje in
prostor, Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta - Mednarodni center za
ekoremediacije. Kontaktna oseba: tatjana.kikec@uni-mb.si.
9-10 marec: mednarodni simpozij Velike zveri in kmetijstvo – primerjava izkušenj iz Italije in Evrope / Large
Carnivores and Agriculture: comparing experiences across Italy and Europe. Assisi, Italija.
Program na: http://www.life-coex.net/coex_symposium_agenda%20provisional.pdf
12-15 marec: usposabljanje Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on the natural environment.
Več na: www.dialoguematters.co.uk
29-30 marec: delavnica The forest sector within regional politics, Brig, Švica. Registracija: www.fowala.ch.
8-12 julij 2007: svetovni kongres Mednarodne zveze za krajinsko ekologijo / International Association of
Landscape Ecology World Congress, Wageningen, Nizozemska. Informacije in registracija:
http://www.iale2007.com.
***
NARAVA NA KRATKO
Osnutek pravilnika medved v obravnavi
Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v obravnavo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu
osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave. Pripombe zbirajo do 9. februarja 2007.
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/7621/5524/?cHash=6d0cc40e19
Minister in nevladne organizacije o zakonu o TNP
Minister za okolje in prostor se je 31. januarja sestal s predstavniki Koalicije nevladnih organizacij za TNP.
Pogovarjali so se o pripravi novega zakona o TNP ter o ciljih in namenih zakona in poudarili, da mora nov zakon
ohranjati kulturno in naravno dediščino v parku, poleg tega pa tudi omogočiti kakovostno življenje ljudi v parku.
Več na: http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/browse/1/article/2022/5521/?cHash=bb02c8cbfa.
Delovna skupina za velike zveri
Delovna skupina za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi se je na sestanku 30. januarja, seznanila s
strokovnim mnenjem za odstrel velikih zveri, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Več na:
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/browse/1/article/2022/5519/?cHash=2b1566e967.
Prva seja Sveta javnega zavoda Krajinski park Kolpa
Na sedežu Krajinskega parka Kolpa v Adlešičih se je 11. januarja, sestal na konstitutivni seji Svet javnega zavoda
Krajinski
park
Kolpa.
Več
na:
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/browse/3/article/2022/5492/?cHash=8d0d3f7ebb.
Novi pripravnici
Od 11. decembra 2006 dalje je v Sektorju za zavarovana območja kot pripravnica zaposlena Melita Brajlih,
sodelovala bo zlasti pri ustanavljanju novih regijskih parkov.
Od 5. februarja dalje je v Sektorju za politiko ohranjanja narave kot pripravnica zaposlena Martina Mlinarič. Njeno
področje dela bodo mednarodne zadeve.

***
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.

