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SLOVENIJA 
 
NATURA 2000 in Trnovski gozd 
Na Gradu Gromberk je potekalo predavanje z naslovom Natura 2000 in Trnovski gozd. Predavateljica Irena 
Kodele Krašna, biologija z novogoriške enote Zavoda RS za varstvo narave, je v sliki in besedi predstavila tri 
predlagana območja Natura 2000 na območju Trnovskega gozda (Trnovski gozd, Trnovski gozd – Nanos Južni 
rob, Trnovski gozd – Nanos)  in njihove prebivalce: plašnega divjega petelina, skrivnostne netopirje, težko 
dostopne kranjske jegliče in izjemno redke hladnikovke.  
 
Za našo državo je značilna velika pestrost živalskih in rastlinskih vrst na majhni površini ter dobro ohranjena 
narava, zato ne preseneča, da smo po številu zaščitenih vrst in deležu državnega ozemlja v omrežju Natura 2000 
v samem evropskem vrhu.  
 
Več informacij: Irena Kodele Krašna (irena.kodele-krasna@zrsvn.si) 
 
Ekokviz za srednje šole na temo NATURA 2000 
V okviru projekta Ekošola kot način življenja poteka tekmovanje Ekokviz, kjer se dijaki pomerijo v reševanju nalog 
iz varstva okolja. Državno tekmovanje je potekalo 22. marca 2007, dijake  in mentorje slovenskih srednjih šol je 
gostila Prometna šola Maribor. Tema letošnjega Ekokviza je bila Natura 2000, udeležilo se ga je 55 dijakov. 
Tekmovali so v treh kategorijah: gimnazije, srednje strokovne šole in srednje poklicne šole. V prvem delu 
tekmovanja so dijaki reševali testne naloge o varovanih živalih in rastlinah in značilnostih habitatov  območij 
NATURA 2000. Šest najboljših dijakov iz vsake kategorije se je pomerilo v finalnem delu tekmovanja. Ta je bil 
bolj zabaven, tekmovalci so se pomerili še  v različnih igrah, kjer so  pokazali  dodatno znanje o varovanih 
območjih. Čas do finalnega dela tekmovanja so izkoristili za ogled razstave plakatov slovenskih srednjih ekošol 
na temo NATURA 2000, ki je v tem tednu gostovala na Prometni šoli Maribor.  
 
Po finalnem delu tekmovanja smo podelili nagrade najboljšim, donator nagrad je bila Krka d.d. iz Novega mesta. 
Podelili smo tudi nagrade dijakom, ki so sodelovali na literarnem natečaju pod naslovom: Ekološki problemi 
okolja, v katerem živimo. 
 
Razveseljivo je, da je bil odziv dijakov za sodelovanje na tekmovanju zelo velik. S tem so pokazali skrb za 
varovanje okolja in probleme, ki pri tem nastajajo. Ekokviz pa je ena od dobrodošlih oblik osveščanja mladih, nas 
samih in okolice o okoljskih problemih in varovanju okolja v času, v katerem živimo. Več o tekmovanju na: 
http://www.natura2000.gov.si/oglasna/ekokviz_natura.pdf.  
 
Metka Krunič, Prometna šola Maribor (meta.krunic@volja.net) 
 
Vse več zanimanja za Ljubljansko barje 
Ljubljansko barje postaja vse bolj prisotna in zanimiva tema. Zato smo se na ljubljanski enoti Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave v zadnjih tednih z veseljem odzvali na vabila, naj povemo kaj o ogroženi naravi 
Ljubljanskega barja.  
 
Tako smo 16. marca pripravili poljudno predavanje, na katerem smo članom Turističnega društva Škofljica v sliki 
in besedi predstavili naravo Ljubljanskega barja, ogrožene vrste in Naturo 2000; 26. marca pa smo podobno 
predavanje pripravili še na tematskem večeru o Ljubljanskem barju, ki ga je v okviru projekta Dobimo se na barju 
organiziralo podjetje Infoterra, d.o.o. Že v januarju pa smo sodelovali v programu izobraževanja za turistične 
vodnike na Ljubljanskem barju, ki ga organizira Mestna občina Ljubljana. Izvedli smo štiri ure predavanj na temo 
ekologije Ljubljanskega barja in Nature 2000. 
 
Več informacij: Karin Gabrovšek (karin.gabrovsek@zrsvn.si) 
 



Predstavitev poročanja strokovni javnosti 
Zavod RS za varstvo narave je 23. marca strokovni javnosti predstavil poročanje po habitatni direktivi. 
Predstavitev Andreje Škvarč (22 strani) je na spletni strani 
http://www.zrsvn.si/dokumenti/65/2/2007/Porocanje_HD_2007_706.ppt 
 
Države članice EU morajo po 17. členu Direktive o habitatih vsakih šest let izdelati poročilo o izvajanju ukrepov 
po tej direktivi. Poročilo vključuje predvsem informacije o ohranitvenih ukrepih iz prvega odstavka 6. člena, 
vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih tipov iz priloge I in vrst iz priloge II ter 
glavne rezultate spremljanja stanja iz 11. člena. Največji del poročila obsegajo ocene kazalcev stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov z vseh prilog na območju celotne države. 
 
V Sloveniji poročanje koordinira Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in 
Zavodom za ribištvo Slovenije. Poročati moramo o približno 160 vrstah in 60 habitatnih tipih. 
 
Več na: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=65&id_informacija=579. 
 
Obnova naravnih strug vodotokov na območju Cerkniškega jezera 
Značilne vijugaste oblike vodotokov, obraščene z obrežno zarastjo, so ena od prepoznavnih prvin Cerkniškega 
polja, na katerem leži znamenito presihajoče Cerkniško jezero. V preteklosti so se pojavile različne pobude za 
»krotitev« vodnega režima na Cerkniškem jezeru, od regulacij in izsuševanja do poskusa poplavljanja 
Cerkniškega polja. Te težnje so znane že od prve polovice 19. stoletja in so trajale vse do 80. let 20. stoletja. 
 
Zavedanje o nesmiselnosti teh posegov je zaradi številnih negativnih posledic počasi začelo prihajati v zavest 
ljudi. V preteklem letu se je rodil projekt, ki se je zaživel v začetku letošnjega leta. V projektu, imenovanem LIFE 
Presihajoče Cerkniško jezero, je eden osrednjih ciljev izdelava načrta vrnitve vodotokov Cerkniškega jezera v 
sonaravno stanje. V projektu bomo preučili nekdanji potek vodotokov, kar bo izhodišče za načrt obnove nekdanjih 
strug.  
 
Renaturacija delov strug Tresenca in Goriškega Brežička bo predstavitveni interdisciplinarni projekt sonaravnega 
ravnanja z vodotoki, katerega glavni namen je spodbujati ohranjanje naravnih razmer na območju presihajočega 
Cerkniškega jezera, ki je bilo leta 2006 uvrščeno med svetovno pomembna mokrišča (Ramsar). Sredi aprila 
bomo začeli z geološkimi in geodetskimi meritvami, ki bodo osnova za izvedbeni načrt. 
 
Maja Bidovec, Notranjski regijski park (maja.bidovec@notranjski-park.si) 
 
Ustanovili Naravovarstveno mrežo 
Konec marca so  na Velikem Mlačevem pri Grosuplju partnerji Centra Grajski vrt Boštanj (Turistično društvo 
Boštanj, Grajski baron d.o.o., Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., Obrtno - kmetijska zadruga Samopomoč 
Zagradec), Notranjski regijski park in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije podpisali sporazum o 
sodelovanju v okviru Naravovarstvene mreže. Namen te mreže je povezovanje in medsebojna pomoč, med 
drugim tudi pri različnih projektih, ki so vezani na ohranjanje narave, trajnostni razvoj podeželja, upravljanje 
posebnih varstvenih območij (območja Natura 2000) in območij naravnih vrednot.  
 
Povod za sodelovanje v okviru naravovarstvene mreže je dejstvo, da na območju Radenskega polja v dveh letih 
načrtujemo ustanovitev Krajinskega parka Radensko polje. 
 
Tina Mikuš (tina.mikus@gmail.com) 
 
Obvestilne table tudi za območja Nature 2000 
Slovenska turistična organizacija (STO) je objavila javni razpis za sofinanciranje in izdelavo obvestilnih tabel  ob 
izvozih z avtocest in hitrih cest v Sloveniji. Namenjene bodo obveščanju o kulturnih spomenikih, varovanih 
območjih narave (naravne vrednote, zavarovana območja narave in območja Nature 2000) ter naravnih zdravilišč 
in smučišč. Razpisna dokumentacija (pdf, 11. strani) je na spletni strani STO: 
http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/atachments_1/2007/RD_Obvestilne_table_2007_5026.pdf 
 



 
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE 
 
Svet in Evropski parlament sta dosegla soglasje glede finančnega instrumenta LIFE+ 
Spravni odbor je 27. marca sprejel kompromisni predlog besedila in s tem končal spravni postopek za sprejem 
Uredbe LIFE+. Uredba bo po formalnih potrditvah na zasedanjih obeh teles predvidoma objavljena do poletja, 
razpis za zbiranje projektnih predlogov pa naj bi Evropska Komisija objavila do konca leta 2007.  Več o tem: 
http://www.natura2000.gov.si/oglasna/financni_instrumenti.htm.  
 
Kontaktna oseba za področje narave: Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si) 
 
 
BRANJE 
 
O komunikaciji Nature 2000 
Na spletni strani http://www.natura2000.gov.si/projektivec/komunikacijska_podpora.htm vam je na voljo več 
gradiv, ki so bila pripravljen v sklopu projekta Komunikacijska podpora Naturi 2000 (Prehodni vir/Transition 
Facility), med njimi tudi poročilo o opravljeni anketi javnega mnenja in monitoring medijskih objav. 
 
Brošure za vse biogeografske regije 
Na voljo so vam spletne verzije brošur za vse biogeografske regije. Na naslovnici alpske je fotografija Jožeta 
Miheliča.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/documents_publications/index_en.htm 
 
O sprevrženih spodbudah 
Organizacija OECD je že pred časom izdala zanimiv pregled (pdf, 34 strani) Perverse Incentives in Biodiversity 
Loss:  
http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/19819811.pdf 
 
Velike zveri –novosti na spletni strani 
Medved, volk in ris: Odvzemi in škode – kartografski prikazi, ki jih je pripravil Zavod za gozdove Slovenije so na: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_okolje/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/velike_zve
ri/odvzem_in_skode_2005_in_2006/ 
 
Nekaj besedil o velikih zvereh je na voljo tudi v angleškem jeziku: 
http://www.mop.gov.si/en/areas_of_work/environment_directorate/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/large_c
arnivores_in_slovenia/  
 
Pod gladino Mediterana 
Založba Modrijan je izdala knjigo Toma Turka Pod gladino Mediterana, ki opisuje in z bogatim slikovnim gradivom 
prikazuje več kot 700 živalskih in rastlinskih vrst Sredozemskega morja. 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
11. april: odprtje razstave skicirk rož akademskega slikarja Rafaela Terpina, v knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, 
ob 19. uri. Informacije: NAC, Naravoslovni center Tolmin (gregor.podgornik@gmail.com).  
 
20. april: predavanje in razstava o lesni biomasi. Organizira: Kozjanski park. 
 
25-26 april: Priložnosti za EU financiranje varstva narave / European Funding Opportunities for Nature 
Conservation, Varšava, Poljska. Organizator: Eurosite. Informacije in prijava: 
http://www.eurosite.org/article.php3?id_article=479.  
 
10-11 maj: mednarodna delavnica Upravljanje z obiskom in prometom v gorskih območjih, Gozd Martuljek. 



Organizira: CIPRA. Več: www.cipra.org/prihodnost, informacije: dusan.prasnikar@cipra.org. 
 
10-11 maj: drugi seminar o kazalcih učinkovitosti upravljanja z zavarovanimi območji / Second seminar about 
indicators and efficiency of PA’s  management, Cogne - Val d’Aosta. Organizatorji: Narodni park Gran Paradiso, 
naravni park Mont Avic in alspka mreža zavarovanih območij (ALPARC). Program bo določen marca. Več na: 
www.alparc.org 
 
12-14. junij: usposabljanje Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on the natural  environment 
(dodaten termin).  Več na: www.dialoguematters.co.uk 
 
8-12 julij: 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 
 
Bernska konvecija – oddani dve poročili 
Ministrstvo za okolje in prostor je marca 2007 oddalo poročili Sekretariatu Bernske konvencije: Volovja reber (pdf, 
3 strani,  na spletni strani 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/bernska_konvencija_volovja_reber.
pdf) in Upravljanje z rjavim medvedom - poročilo 2007 (pdf, 13 strani, na spletni strani 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/bernska_konvencija_medved.pdf). 
Besedili sta v angleškem jeziku. 
 
Krajinski park Kolpa - podaljšan mandat vršilcu dolžnosti 
Vlada je na svoji seji 22. marca Borisu Grabrijanu podaljšala mandat vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda 
Krajinski park Kolpa za čas do imenovanja direktorja. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/5612/?cHash=18439488c8.  
 
Teze za zakon o TNP 
28. marca je v prostorih Uprave TNP na Bledu potekala 12. seja Strokovne komisije za pripravo zakona o TNP. 
Obrazložitev tez osnutka zakona o Triglavskem narodnem parku (pdf, 5 strani) je na: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/obrazlozitev_tez_tnp.pdf. 
 
Sporazum za Krajinski park Ljubljansko barje 
S podpisom vseh županov lokalnih skupnosti z območja Ljubljanskega barja (Borovnice, Brezovice, Iga, Mestne 
občine Ljubljana, Log-Dragomerja, Škofljice in Vrhnike) in ministra za okolje je 6. aprila v veljavo stopil Sporazum 
o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/5655/?cHash=07b5eb8dd1 
 
Minister sprejel predstavnike Koalicije za Volovjo reber 
Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se je v začetku aprila sestal s predstavniki nevladnih organizacij, ki 
so združene v Koalicijo za Volovjo reber. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/5656/?cHash=a820c2a71a 
 
Nova sodelavka 
Od aprila 2007 dalje je v Sektorju za politiko ohranjanja narave za določen čas zaposlena biologinja dr. Branka 
Tavzes, sodelovala bo pri aktivnostih Slovenije v času predsedovanja. 
 

* * * 
 
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.  


