Bilten e Natura 2000, št. 9 / maj 2003
Prvi komunikatorji že na terenu
Prvih šest komunikacijskih skupin je pripravilo osnutke komunikacijskih načrtov, dopolnili so tudi zgibanke za
svoja območja. Nekateri so že začeli komunicirati z deležniki, tako so na primer za območje Nanoščice obiskali
župana občine Postojna (glej priponko).
Naslednjih trinajst komunikacijskih skupin se je 8. in 15. maja udeležilo dvodnevne pripravljalne delavnice.
Udeleženci iz parkovnih uprav ter Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijskogozdarskega zavoda so se spoznali s komunikacijskim delom projekta Natura 2000 in svojo vlogo v njem.
Poročilo o delavnici lahko dobite pri Bredi Ogorelec (breda.ogorelec@gov.si).
Na vprašanja komunikatorjev so na srečanju 9. maja odgovarjali člani strokovne skupine, vodstvo projekta in
pravnica Jelka Kremesec Jevšenak. Odgovore bomo pripravili tudi v pisni obliki.
Delavnica LIFE III - Narava projekta "Ohranitev ogroženih habitatov/vrst na območju Kraškega roba"
Na Rakitovcu je 27. aprila v okviru LIFE III - Narava projekta "Ohranitev ogroženih habitatov/vrst na območju
Kraškega roba" potekala delavnica za strokovnjake in domačine. Z Ministrstva za okolje, prostor in energijo se je
delavnice udeležila Vesna Kolar - Planinšič, ki je pripravila predavanji o poteku projekta Natura 2000 ter o
finančnem instrumentu LIFE III - Narava. Odziv je bil dober, saj se je poleg predstavnikov Znanstvenoraziskovalnega središča Koper, Univerze v Ljubljani in Občine Koper delavnice udeležilo tudi okoli 150
domačinov. Zlasti s strani slednjih je bil izkazan velik interes za nadaljevanje projekta.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vesni Kolar - Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).
Pregled razpisanih projektnih nalog za Naturo 2000
V priponki smo pripravili pregled razpisanih nalog za strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000.
Pri izdelkih, ki so že oddani, so polja potemnjena. Vsa poročila so v *.pdf obliki dostopna na CIRCA-SI (potrebno
je geslo za vključitev v delovno skupino), kjer pa je vzpostavljena hiperpovezava, si lahko elaborate ogledate na
spletni strani Nature 2000 http://www.natura2000.gov.si.
Za dostopno geslo ali dodatne informacije se obrnite na Petra Skoberneta (peter.skoberne@gov.si).
Obisk predstavnikov iz Katalonije
8. in 9. maja so Slovenijo obiskali predstavniki katalonskega Ministrstva za okolje in Naravnega parka Zona
Volcánica de la Garrotxa. Namen sestanka je bil proučitev možnosti za sodelovanje in izmenjavo izkušenj na
področjih Nature 2000, zavarovanih območij in gozdarstva. Gostje so si ogledali tudi Regijski park Škocjanske
jame ter snežniške gozdove. Obe strani sta ob zaključku izrazili zanimanje za poglobitev sodelovanja, ki bi ga
natančneje določili s posebnim sporazumom.
Več informacij lahko dobite pri Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si).
Izid razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev za sofinanciranje
programov dela okoljskih nevladnih organizacij za leto 2003 - sklop C: ozaveščevalni projekti v podporo ciljem
Nature 2000, podprlo naslednje projekte:
1.
Društvo Jarina Bohinj, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju
projekt: Natura 2000 v Bohinju (plakat) - 450.000 SIT
projekt: Naravoslovno botanični vrtec Baltazarja Hacqueta (priprava načrtov) - 250.000 SIT;
2.
Turistično društvo Brežice, Cesta prvih borcev 44, 8250 Brežice
projekt: Mokrišče Cola-neizkoriščena možnost v turizmu občine Brežice (zgibanka, panoja, predavanja) - 450.000
SIT;
3.
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, p.p. 55, 3320 Velenje
projekt: 10. redna mednarodna konferenca “Krajinska arhitektura in vidiki trajnostnega razvoja” (zbornik
konference) - 300.000 SIT;
4.
Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana

projekt: Etnološki temelji regijskega parka Pohorje (7-dnevna delavnica)- 200.000 SIT;
5.
Turistično društvo Kapele, Kapele 21, 8258 Kapele
projekt: Ohranitev kulturne-kmetijske pokrajine, Jovsi (dve razglednici, delavnice) - 700.000 SIT;
6.
ICRO-Inštitut za celostni razvoj in okolje, Savska 5, 1230 Domžale
projekt: Soška postrv (plakat, priročnik za učitelje z delovnimi listi za učence) - 1 mio SIT;
7.
Societas herpetologica slovenica-Društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev, Prešernova 20, 1000 Ljubljana
projekt: Dvoživke in Natura 2000 ob Muri (zgibanka, delavnice) - 400.000 SIT;
8.
DOPPS-društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Prvomajska 9, 1000 Ljubljana projekt: Promocija
mreže Natura 2000 (multimedijska predavanja, CD rom) - 2,35 mio SIT;
9.
LUTRA – Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1000 Ljubljana za projekt: Potok, moj dobri
sosed – sklop aktivnosti v okviru promocije Natura 2000 za vidro na Goričkem (manjši plakat, zgibanka ) 300.000 SIT.
Dodatne informacije o projektih dobite pri Mileni Janežič (milena.janezic@gov.si), MOP, Dunajska c. 48,
Ljubljana, tel.: 01/ 478 7335.
Program prireditev ob 24. maju - Evropskem dnevu parkov
V priponki vam pošiljamo koledar prireditev, ki jih ob Evropskem dnevu parkov pripravljajo v Kozjanskem
regijskem parku, Triglavskem narodnem parku in Regijskem parku Škocjanske jame.
eNapovednik
21. maj - Seja Parlamentarne skupine GLOBE - Slovenija: "Natura 2000 in razglasitev zavarovanih površin parkov v Sloveniji ter obeležitev dneva biotske raznovrstnosti", Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana, ob 17h
22. maj - Potujoča novinarska konferenca ob evropskem dnevu parkov in dnevu biotske raznovrstnosti v bodoči
Krajinski park Goričko s predstavitvijo projekta Natura 2000, odhod ob 7.30, postajališče ob Plavem baru na
Linhartovi cesti
9. junij - 3. komunikacijska delavnica v sodelovanju s Scottish Natural Heritage: Uspešno komuniciranje in krizno
komuniciranje; Primer uspešnega razvoja lokalne pobude upravljanja in trženja iz naslova turizma v Krajinskem
parku Logarska dolina; Praktično delo v skupinah, Hotel M, Ljubljana, ob 9h
* * *
* * *
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.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Telefon: (01) 4787 400, Telefaks: (01) 4787 422, Spletna stran:
www.natura2000.gov.si

