Organizacija in izvajanje Nature 2000 v Sloveniji
Izobraževanje in usposabljanje za interpretiranje Nature
Izpod2000
nog se razliva po zemlji,

Natura 2000

ne da bi mi odkrila izvir.
Tam čez spet izginja v tla,
kar tako,
ne da bi rekla besedo v slovo.
Čez mesec dni o vsem tem
ne bo več sledi.

in
Zavod za gozdove Slovenije
mag. Špela Habič, ZGS

Ljubljana, 30. 3. 2007

Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije

70 % območij Natura 2000
je v gozdovih
50 % gozdov je v območjih
Natura 2000

Sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije v projektih
Life: Natura 2000 v Sloveniji: upravljavski modeli in informacijski sistem
Nosilec: ZRSVN; ZGS sodeluje kot partner
• Slovensko gozdarstvo ima dolgo tradicijo načrtnega in
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
Integracija upravljanja z gozdovi v območjih Natura 2000
v obstoječe upravljanje z gozdovi: gozdnogospodarsko
načrtovanje;

• Osnovanje ekocelic v Dobravi na Brežiškem območju –
zakup starih hrastov (podrobneje: mag. Oršanič)
• Info-točke na vseh pilotnih območjih, brošure,
učna pot Petelinjek, seznanjanje javnosti …

Sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije v projektih
Karavanke Natura 2000 (Phare CBC)
Nosilec: Občina Tržič;
ZGS, OE Bled sodeluje kot partner

• Izvedba delavnic in izobraževanj za lastnike
gozdov, lovce, lokalne turistične vodnike in
druge interesne skupine
• Sodelovanje pri promocijskih aktivnostih:
zgibanka Gozd v Karavankah, naravovarstveni
vodnik, internetne strani, oprema info-točk,
članki v medijih …

Sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije v projektih
Phare Krajinski park Topla
Nosilec: Občina Črna na Koroškem;
ZGS, OE Slovenj Gradec sodeluje kot partner

• Izdelava predloga upravljavskega
načrta, izvedba delavnic …

Sodelovanje ZGS in njegovih predstavnikov
v drugih projektih:
• Kočevsko: sodelovanje z Gozdarskim društvom Kočevje v projektih:
• SPA Kočevsko – Kolpa in promocija Nature 2000
• Natura 2000 v Sloveniji in primer dobre prakse v kočevskih gozdovih
• Habitati vrst Nature 2000 v gozdnati krajini
• Natura 2000 kot prednost ali ovira
• Varovani detli in žolne na Kočevskem
Izvedba predavanj in seminarjev za lastnike gozdov, lovce,
strokovno javnost, šole;
Izdane zloženke, plakati, video-filmi, zgoščenke,
članki v medijih, radijske oddaje …

• Blejsko: sodelovanje z Občino Radovljica:
• vodna učna pot Grabnarca ob vznožju Jelovice
in izdaja vodiča po poti (zgibanka)

Sodelovanje ZGS in njegovih predstavnikov
v drugih aktivnostih:
• Predstavitve območij Nature 2000 s poudarkom na gozdovih
- v obliki predavanj, seminarjev, delavnic za različne
interesne skupine, občine, šole, strokovno javnost …
(Idrija, Luče, Solčava, Gornji grad, Menina, Smrekovec,
Nazarje, Postojna, Mašun, Kočevje, Žalec, Tabor,
Radeče, Laško, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Kozje,
Štanjel …

- ob javnih razgrnitvah
gozdnogospodarskih
načrtov …

• Vodenje ekskurzij, izletov v naravo/gozdove
na območjih Natura 2000 (Krakovski gozd,
Dobrava, Jovsi, Mašun, Kočevje …)

Sodelovanje ZGS in njegovih predstavnikov
v drugih aktivnostih:
• Sodelovanje pri izvajanju štetja ptic, monitoringu …
• Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag
(za zavarovanje območij, za subvencioniranje ukrepov …)

• Izdelava zloženk in drugega promocijskega gradiva …
• Pomoč dijakom in študentom pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog …
• Predstavitve Nature 2000 na sejmih …

Naša naloga je: povej naprej …

Naravno okolje v Sloveniji je s svojo
ohranjenostjo, biotsko pestrostjo
ter prilagojeno rabo veliko več,
kot zajema Natura 2000.
Ohranjanje, upravljanje in interpretiranje
območij Natura 2000 vključuje le del Slovenije - ne pozabimo na vse drugo bogastvo!

Palško jezero

Veliko Drskovško jezero

Veliko Zagorsko jezero

Malo Zagorsko jezero

Zgornja Pivka (Š. Habič, 2000)

