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SLOVENIJA 
 
Razprava o programu upravljanja območij Nature 2000 
Ministrstvo je konec aprila javnost seznanilo s predlogom Programa upravljanja območij Nature 2000.  
 
Da bi predlog izboljšalo, Ministrstvo organizira tudi dve delavnici, prva je bila 18. maja v Mariboru. Udeleženci so 
spraševali o načrtovanem parku Pohorje, statusu predvidenih območij Nature 2000, reviziji operativnega 
programa. Dali so tudi več opozoril in predlogov: o stanju, prostorskem načrtovanju, odgovornostih za izvajanje 
programa, monitoringu, raziskavah, družbenem okviru, vlogi zasebnega sektorja in občin, finančnih virih, odnosu 
do naravovarstvenih smernic, vključitvi sektorja transporta. Druga delavnica bo 24. maja v Ljubljani. 
 
Predlog Programa je na: http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/7621/5690/?cHash=fb8af10156. 
Pripombe in predloge pošljite do 30. maja 2007. 
 
Posvet o perspektivah kmetijstva na Goričkem 
Krajinski park Goričko in Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 23. maja na gradu Grad organizirata 
strokovni posvet Kakšno naj bo kmetijstvo na Goričkem - Perspektive kmetovanja ob varovanju narave in okolja v 
dobi klimatskih sprememb. 
 
Javni zavod Krajinski park Goričko, se sooča s problematiko intenziviranja kmetijstva na eni strani in opuščanja 
kmetijstva na drugi strani. Večnega konflikta med razvojem in varstvom, med kratkoročnimi ekonomskimi koristmi 
in dolgoročnim preživetjem v človeka vrednem in naravi prijaznem okolju ni možno reševati brez partnerstva vseh 
gospodarskih resorjev. Na posvetu bodo odgovarjali na vprašanja, kot so: Kako privabiti mlade in jim ponuditi 
prihodnost v kmetijstvu? Kako nagraditi kmete, ki znajo gospodariti naravi in okolju prijazno? Kako kmetovati v 
območju Nature 2000? Kako načrtovati kmetijski prostor, da bo še naprej imel podobo prijetne kulturne krajine? 
 
Posvet pripravljajo ob dnevu Evropskih parkov. Program je na: http://www.park-
goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2669&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=3&id_tip3=0.  
 
Stanka Dešnik (stanka@siol.net) 
 
Obnovili in oživili sadovnjake 
Dveletni Interreg projekt obnove  in oživitve travniških nasadov visokodebelnih sadnih dreves se na slovenski  
strani zaključuje. Projekt je vodila Zdenka Kramar s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo  mesto, kot partnerja 
sta sodelovala  tudi Zavod RS za varstvo narave in  Kozjanski park.  
 
V okviru projektnih aktivnosti so natisnili plakate z naravovarstveno in kmetijsko vsebino, zloženko, "Jabolko" - 
tehnološki list za  oskrbo visokodebelnih sadnih dreves in predelavo sadja, učni list za osnovnošolce  in Priročnik 
tradicionalnih avtohtonih sort visokodebelnih sadnih dreves in  predelave sadja. Na terenu so izobraževali in  
usposabljali z namenom oskrbe visokodebelnih sadnih drves in predelave sadja v  raznovrstne izdelke v 
gospodinjstvih na podeželju. Na območju Kozjanskega parka  so uredili drevesnico za vzgojo sadik 
visokodebelnih sadnih dreves in matični  sadovnjak.  
 
Hrvaške partnerje na  projektu vodi naravni park Žumberak – Samoborsko pogorje, sodeluje pa še  Hrvatski 
zavod za poljuprivrednu savjetodavnu službu. Projektne aktivnosti na hrvaški strani bodo zaključili čez pol leta. 
 
Popis kosca v Jovsih 
Tradicionalni popis kosca na pilotnem območju Jovsi bodo tokrat izvedli v petek, 1. junija. Popis bo organiziral 
Zavod RS za varstvo narave v okviru LIFE projekta, v sodelovanju s Kozjanskih parkom in hrvaškimi ornitologi, ki 
bodo popisovali v zgornjem toku Sotle oziroma na hrvaški stani.  Zborno mesto bo ob 18. uri v Naravoslovni 
informacijski sobi v Kapelah, ko bodo premierno predstavitli naravoslovni film Dobrava in Jovsi, katerega glavni 



igralci so ogrožene rastlinske in živalske vrste območja, na čelu s koscem. Dvajsetminutni film je posnel Mirko 
Perušek. 
 
Andrej Hudoklin (andrej.hudoklin@zrsvn.si) 
 
Narava v živo 
Prirodoslovni muzej Slovenije je v sklopu svojih četrtkovih večerov organiziral projekcijo filmov Narava v živo, ki 
sta jih pripravila Umanotera in Izobraževalni program TV Slovenije. Filmi  predstavljajo pet najpomembnejših 
življenjskih okolij v Sloveniji: morje z  obalo, mokrišča, kraško pokrajino s podzemljem, travnike, gozdove. 
Prikazujejo  za človeka pomembne funkcije teh ekosistemov in dejavnike, ki jih ogrožajo.  Ponujajo pa tudi 
odgovore na vprašanje kaj lahko vsak posameznik naredi za  njihovo ohranjanje. Filme je predstavila Barbara 
Skaberne. 
 
Natura 2000 na interaktivni zgoščenki 
Na letošnjem tekmovanju inovacijskih predlogov je Tina Cokoja, dijakinja 4. letnika II. gimnazije v Mariboru, s 
svojim interaktivnim CD "Natura 2000 - ali jo poznamo?", dosegla prvo mesto. Na tradicionalnem srečanju "Mladi 
za napredek Maribora" je sodelovalo 15 srednjih šol. Predstavljenih je bilo 18 inovacijskih predlogov, ki jih je 
izdelalo 25 avtorjev ob pomoči 13 mentorjev. Interaktivni CD dijakinje Tine na zanimiv in nazoren način 
predstavlja Naturo 2000 in je namenjen učencem ekošol širše regije. 
 
Več informacij: matjaz.jez@zrsvn.si 
 
Tri srca za vidro 
Inštitut Lutra je bil nagrajen na razpisu Navdihujočih 5 zaradi povezovanja s poslovnim partnerjem Družbo 
Radenska. Nevladno organizacijo in podjetje je na simbolni ravni povezala vidra, ki je ogrožena živalska vrsta 
sladkovodnih ekosisitemov in simbol čistih voda. Vidro bodo povezali z oglaševanjem zdravega življenjskega 
okolja in čistih voda, ki je življenjski habitat te živali. Tržili jo bodo tudi v zdraviliškem turizmu, in sicer s strokovno 
vodenimi ekskurzijami v življenjsko okolje vidre na Goričkem. Več na: 
http://www.dobradruzba.org/vsebina/slo/projekt-3/novice/NagrajenciNavdihujocih5.html 
 
Razstava risb Jurija Mikuletiča 
V preddverju Ministrstva za okolje in prostor si do konca maja lahko ogledate razstavo originalnih risb slikarja 
Jurija Mikuletiča na temo biotske raznovrstnosti ljubljanskega Barja. Razstavo, s katero obeležujemo dan biotske 
raznovrstnosti in  dan parkov, smo pripravili skupaj z nevladno organizacijo DOPPS (Društvo za opazovanje in 
preučevanje ptic Slovenije). 
 
Milena Janežič (milena.janezic@gov.si) 
 
Predstavitve načrtov upravljanja 
V juniju Zavod RS za varstvo narave pripravlja pet zaključnih delavnic, na katerih bodo predstavili načrte 
upravljanja, pripravljene v okviru projekta LIFE Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski 
sistem. Delavnice bodo namenjena tako strokovni kot širši javnosti. Delavnice bodo predvidoma potekale: 5.6. za 
projektno območje Jelovica, 7.6. za projektno območje Boletina, 12.6. za projektno območje Petelinjek, 15.6. za 
projektno območje Jovsi, v tednu od 18. do 22.6. pa bo organizirana delavnica za območje Snežnik. 
 
Več informacij bo na voljo na spletni strani: http://www.zrsvn.si/life/sl/informacija.asp?id_meta_type=45. 
 
Predavanje o mednarodni trgovini z zavarovanimi vrstami 
V NAC, Naravoslovnem centru Tolmin nadaljujemo ciklus naravovarstvenih predavanj v avli Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin. Ob priložnosti dneva Zemlje smo izvedli predavanje Mednarodna trgovina z zavarovanimi 
rastlinskimi in živalskimi vrstami. Biolog Andrej Arih z Agencije Republike Slovenije za okolje je predstavil 
problematiko mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter izvajanje konvencije CITES 
v Sloveniji. Na ogled so bili na mejnih prehodih zaseženi predmeti iz zbirke ARSO. 
 



Poudariti velja, da samo za namene mednarodne trgovine vsako leto odvzamemo iz narave na milijone osebkov 
živali in rastlin. Na podlagi ocene nedovoljena trgovina predstavlja kar četrtino svetovne trgovine. 
Gregor Podgornik, NAC (gregor.podgornik@gmail.com) 
 
Sto ekocelic v tednu gozdov 
V sklopu tedna gozdov bodo 29. maja v informacijski sobi v Kapelah predstavili aktivnosti tedna in zaključeno 
akcijo »Zakup starih hrastov z dupli za vzpostavitev mreže ekocelic v gozdu Dobrava pri Brežicah«, ki si jih bodo 
obiskovalci lahko ogledali tudi v živo na terenu. Mreža ekocelic je eden od sklopov projekta LIFE. 
 
Hrvoje T. Oršanič (hrvoje.orsanic@zgs.gov.si) 
 
Naravovarstvena ekskurzija navdušila osnovnošolce 
Zavod RS za varstvo narave je v sklopu projekta LIFE »Natura 2000 v Sloveniji – Upravljavski modeli in 
informacijski sistem« nagradil 30 učencev in 16 mentorjev osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so sodelovale na 
natečaju za najboljši plakat na temo »Natura 2000 v moji okolici«. Na natečaju so bile izbrane šole iz okolice 
pilotnih območij Natura 2000, ki so vključena v projekt.  
 
Učenci so pod strokovnim vodstvom predstavnika Notranjskega regijskega parka spoznali Cerkniško jezero, 
ogledali pa so si tudi Škocjanske jame. Ekskurzija, ki so jo zaključili s kopanjem v hotelu Žusterna, je učence in 
učitelje navdušila.  
 
Natečaj je tako uradno končan. Zavod RS za varstvo narave bo pripravil še potujočo razstavo vseh nagrajenih 
izdelkov, vsem sodelujočim učencem pa bo razdelil koledarje, zvezke in urnike, ki bodo izdelani s pomočjo 
izdelkov natečaja. 
 
Več informacij: gregor.kalan@zrsvn.si 
 
Nova kolesarska steza v Sečoveljskih solinah 
Skozi Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS) bodo 26.maja odprli nov odsek Poti zdravja in prijateljstva 
Parenzana med Sečo in Sečovljami. Steza, dolga 2,2 km, je del kolesarske trase, ki bo povezala slovensko obalo 
s sosednjima državama. S tem dogodkom se KPSS pridružuje prireditvam ob evropskem dnevu parkov. 
 
Andrej Sovinc (Andrej.Sovinc@soline.si) 
 
Odprli info središče Triglavska roža 
Triglavski narodni park je na Bledu v svojih novih prostorih odprl info središče Triglavska roža. Vabijo vas z 
besedo in dogodki, sliko in fotografijo, filmom in zvoki; iz narave, iz kulture; pripovedujejo o tukaj živečih ljudeh, o 
trudu in veselju, o prizadevanjih za ohranjanje narave, o delu, sodelovanju in ustvarjanju. Središče je odprto od 
torka do nedelje, od 10.do 18. ure. 
 
Jurij Dobravec (jurij.dobravec@tnp.gov.si) 
 
 
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE 
 
Avstrija krši Habitatno direktivo 
Avstrijski predpisi dovoljujejo vnos tujerodnih vrst, če te ne povzročajo »trajne škode« lokalnim ekosistemom. 
Evropsko sodišče je v začetku maja odločilo, da s tem Avstrija krši Habitatno direktivo. Več na: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&#38;Submit=Submit&#38;docrequire=alldocs&#38;numaff=c-407/06 - izberite C-508/04. 
Vir: Ends Daily 
 
OECD opozarja na upadanje biotske raznovrstnosti v Švici 
V svoji najnovejši okoljski oceni Švice je OECD opozorila na stalno upadanje biotske raznovrstnosti, na kar so 
opozorili že v poročilo izpred devetih let. Erozija raznovrstnosti je še posebej močna pri cvetnicah, dvoživkah in 



plazilcih. Predlagali so vrsto ukrepov, med njimi sprejem strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Povzetek 
ocene je na: http://www.oecd.org/dataoecd/8/27/38195323.pdf.  
 
 
BRANJE 
 
Novosti iz Bruslja 
Organizacija Eurosite je pričela izdajati elektronski bilten Insight Brussels, ki obvešča o novostih glede Direktive o 
pticah in Habitatne direktive, o skupni kmetijski politiki in drugih politikah, možnostih financiranja in ključnih 
dogodkih. Spletna verzija je na: http://www.eurosite.org/insight_brussels/home/index.html. 
 
Nov priročnik za komunikacijo 
Komisija za izobraževanje in komunikacijo pri IUCN je pripravila gradivo, ki je prvenstveno namenjeno za 
izvajanje konvencije o biološki raznovrstnosti. Prinaša pa pregled novih znanj, opomnike in praktične primere, 
tako da bo v pomoč tudi vsem, ki komunicirajo na temo Nature 2000. V njej boste našli odgovore na vprašanja 
Kako vključiti deležnike, kao strateško komunicirati itd. http://www.cepatoolkit.org/ 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
22. maj: dan biotske raznovrstnosti. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/5715/?cHash=e56a7da658.  
 in na: http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml 
 
23. maj: Kakšno naj bo kmetijstvo na Goričkem, strokovni posvet, Grad. Organizator: Krajinski park Goričko. Več 
na: http://www.park-
goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=2669&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=3&id_tip3=0.  
 
24. maj: delavnica o predlogu Programa upravljanja območij Natura 2000, Ljubljana. Kontaktna oseba: 
breda.ogorelec@gov.si.  
 
24. maj: Ljubljansko barje – Krajinski park?, predavanje Iva Božiča. Organizator: Prirodoslovni muzej Slovenije. 
Več na: http://www2.pms-lj.si/info/maj.html.  
 
26. maj - 9. junij: Prvi mednarodni festival alpskega cvetja, Bohinj. Festival vključuje tudi strokovne posvete. 
Program na: http://www.bohinj.si/alpskocvetje.  
 
31. maj: mednarodni seminar Kakovost okolja in prostora: kako lahko turizem ustvarja dodano vrednost za alpske 
skupnosti / La qualità dell'ambiente e del territorio: come il turismo può creare valore aggiunto per le comunità 
alpine", Chiavenna, Italija. Organizator: CIPRA. V italijanskem in nemškem jeziku. Informacije: 
francesco.pastorelli@cipra.org. 
 
4. junij: delavnica Life projekta BIOMURA - Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji, Murska Sobota. Več o 
projektu na: www.biomura.si. 
 
6-8 junij: mednarodno srečanje Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran, Radenci. Organizator: center za kartografijo 
favne in flore. Program in prijave: http://www.ckff.si/projekti/interreg/radenci07/ 
 
12-15 junij: Zeleni teden (konferenca in razstave), Bruselj. Med drugim bodo obširneje predstavili program Life+. 
Več na http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html. 
 
13-14 junij: delavnica Upravljanje zavarovanih obmocij v Alpah - priložnost za regionalni razvoj?, Celovec. 
Organizator: Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) Informacije in prijave: bernhard.henning@cipra.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 
 
30. junij: rok za prijave na magistrski študij Upravljanje zavarovanih območij, v Celovcu, Avstrija. Več na: 
http://www.mpa.uni-klu.ac.at/index.php/plain/about.  
 
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. 
 
12-15. september: usposabljanje za upravljalce zavarovanih območij v Alpah, tretji dan: delavnica in ekskurzija 
na temo "Kmetijstvo na zavarovanih območjih, planšarstvo in Natura 2000 - primeri dobrih praks in izgledi". 
Organizator: Mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC Več: 
http://www.alparc.org/news.php?action=60&ID=47&TYPE=manifestation.  
 

* * * 
 
NARAVA NA KRATKO 
 
Zaključki srečanja na Mašunu 
Na Mašunu je bilo aprila strokovno srečanje o upravljanju z rjavim medvedom. Zaključki so na:  
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/zveri/masun_zakljucki.pdf.  
 
Potujoča tiskovna konferenca 
Ministrstvo za okolje in prostor je v soboto, 19. maja, ob prihajajočem dnevu biotske raznovrstnosti (22. maju) in 
evropskem dnevu parkov (24. maju) organiziralo že tradicionalno potujočo novinarsko konferenco. Tokrat so se 
podali v bodoči Krajinski park Ljubljansko barje. Gradiva so na:  
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1994/5716/?cHash=00204ae75b. 
 
Nov predsednik Sveta Javnega zavoda Park Škocjanske jame   
Vlada RS je z mesta predsednika Sveta Javnega zavoda Park Škocjanske jame razrešila dr. Milana Orožna 
Adamiča in za novega predsednika imenovala Janeza Bizjaka, nekdanjega direktorja Triglavskega narodnega 
parka. 
 
Programski svet za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje začel z delom  
V Ljubljani je bila sredi maja prva seja Programskega sveta za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje. 
Seja je bila namenjena predstavitvi do sedaj opravljenih nalog in programa dela za letošnje leto. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/period/1179747202///browse/1/article/2000/5709/?cHash=eee0ca
9f3d.  
 
Komisija o tezah za zakon o Triglavskem narodnem parku 
Člani Strokovne komisije za pripravo novega Zakona o Triglavskem narodnem parku so na seji konec aprila 
predstavili svoje pripombe k tezam osnutka Zakona o TNP. Več na: 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/period/1179747202///browse/4/article/2000/5685/?cHash=6fbf40c
b8a 
 
 

* * * 
 
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.  


