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Predlog potencialnih območij evropskega pomena (pSCI)
Strokovno-tehnična skupina, ki jo vodi dr. Peter Skoberne, je s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravila prvi
predlog potencialnih območij evropskega pomena (pSCI) - mejnik 28.2.2003. Predlogi obsegajo tista območja, ki
nedvoumno sodijo v omrežje Natura 2000 in smo jim lahko opredelili mejo. S predlogi, predvidenimi v naslednjem
mejniku, se bo slika bistveno spremenila, saj bomo do tedaj lahko upoštevali tudi izsledke iz projektov, ki sedaj
potekajo.
Vseh območij v tem predlogu je 48 in zavzemajo 7,18 % Slovenije. Od tega je 84 % območij v predlogih pSPA in
63 % v že zavarovanih območjih.
S temi predlogi je od 53 habitatnih tipov 16 zadovoljivo vključenih v območja, 14 delno in 23 nezadostno. Pri
vrstah je slika še manj popolna: od 107 vrst jih je 17 zadovoljivo vključenih, 15 delno in kar 75 nezadostno (v tej
kategoriji so tudi tiste, za katere nimamo dovolj podatkov).
Celotno gradivo je dostopno na CIRCA-SI:
http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Members/irc/eionetcircle/narava/library?l=/evropska_unija/n2k_skupina_i/afb_psci13_doc/_SL_1.0_&a=d. Pojasnila lahko dobite pri
Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si).
Posvet o Naturi 2000 za gozdarje in kmetijske svetovalce
V Ljubljani smo 26. marca izvedli posvet o Naturi 2000, namenjen gozdarjem in kmetijskim svetovalcem kot
partnerjem pri komuniciranju območij. Odziv je bil dober, saj se je posveta udeležilo 23 gozdarjev in kmetijskih
svetovalcev. Aktivno so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda
za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice.
Predstavili smo pravne podlage za Naturo 2000, načrt in izvajanje projekta v Sloveniji ter komunikacijsko
strategijo s poudarkom na vlogi komunikatorjev za posamezna območja. Komunikatorji so poleg zaposlenih na
OE Zavoda RS za varstvo narave ter parkovnih upravah tudi zaposleni na OE Zavoda za gozdove ter kmetijski
svetovalci v okviru Kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Dodatne informacije dobite pri Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic@gov.si).
Avstrijske izkušnje pri izvajanju Nature 2000
Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo smo 2. aprila pripravili seminar o avstrijskih izkušnjah pri izvajanju
Nature 2000. Namenjen je bil članom projektne skupine, še posebej pa vsem komunikatorjem. Veseli smo bili
zelo dobre udeležbe, tudi iz kmetijskega resorja, saj je na seminar prišlo preko 40 ljudi, kakor tudi aktivnega
sodelovanja v razpravah.
Avstrijski strokovnjaki so najprej predstavili pregled implementacije Nature 2000 v Avstriji. Sledila je predstavitev
kmetijsko-okoljskih ukrepov v navezavi na Naturo 2000 in predavanje o sofinanciranju Nature 2000 s poudarkom
na 8. členu Habitatne direktive. Posebnega odziva je bila deležna predstavitev izvajanja Nature 200 na primeru
Spodnje Avstrije.
Avstrijski kolegi so se dan prej sestali tudi z državnim sekretarjem za okolje mag. Radovanom Tavzesom.
Gradivo s seminarja lahko dobite pri Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si).
Izbran je izvajalec za pripravo socio-ekonomske analize
Na podlagi javnega naročila in v skladu z nalogo 8 projekta Natura 2000 je bil izbran zunanji izvajalec, ki bo
izdelal študijo o demografskih in socialno-ekonomskih značilnostih območij, ki bodo potencialno vključena v
Naturo 2000, z namenom ocene družbene sprejemljivosti izvajanja komunikacijske strategije in uredbe o
posebnih varstvenih območjih. Izbrani izvajalec je Urbanistični inštitut Slovenije. Podrobnejše informacije o
projektni nalogi so vam na voljo pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Strokovni odbor projekta Natura 2000
Strokovne instiutucije so sporočile imena svojih predstavnikov, ki bodo sodelovali v Strokovenem odboru projekta
Natura 2000. Ti so:
- akademik prof. dr. Matija Gogala, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
- prof. dr. Andrej Bončina, Univerza v Ljubljani
- doc. dr. Jernej Jogan, Univerza v Ljubljani
- prof. dr. Boris Sket, Univerza v Ljubljani

- doc. dr. Peter Trontelj, Univerza v Ljubljani
- dr. Rudi Verovnik, Univerza v Ljubljani
- izr. prof. dr. Mitja Kaligarič, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
- doc.dr. Lovrenc Lipej, Nacionalni inštitut za biologijo
- doc. dr. Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo
- Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo
- mag. Miran Čas, Gozdarski inštitut Slovenije
- prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije.
Formalno bo odbor imenovan s sklepom ministra. Dodatne informacije o nalogah in predvidenem prvem sestanku
odbora lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
eNapovednik
10. april 2003 - Prva pripravljalna komunikacijska delavnica, 1. del, Fužinski grad, Studenec 2a, Ljubljana
17. april 2003 - Prva pripravljalna komunikacijska delavnica, 2. del, Agencija RS za okolje, Vojkova 1, Ljubljana,
dvorana v 4. nadstropju
* * *
eNatura 2000 je odraz našega skupnega dela pri projektu Natura 2000.
Če imate informacije, za katere bi želeli, da jih poznajo vsi člani
projektne skupine, nam jih lahko posredujete in objavili jih bomo.
Svoje prispevke pošljite urednici e-biltena Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si).
Če e-biltena ne želite prejemati, prav tako pišite na isti naslov.
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