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Formalna potrditev projekta Natura 2000  
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je za prihodnji dve leti opredelilo projekt Natura 2000 kot prednostno 
nalogo na področju varstva narave. Vanjo bo usmerjen velik del moči ministrstva, Agencije RS za okolje in 
Zavoda RS za varstvo narave, za uspeh pa bo ključno tudi sodelovanje drugih institucij in sektorjev, zlasti 
kmetijskega in gozdarskega. Minister mag. Janez Kopač je s podpisom tudi formalno potrdil projekt Natura 2000, 
ki je stekel konec preteklega leta. Projekt prilagamo k biltenu. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete 
na Heleno Vodušek (helena.vodusek@gov.si).  
 
 
Metoda opredeljevanja potencialnih območij narave ekološkega omrežja Natura 2000 v Sloveniji  
Delovna skupina za potencialna posebna varstvena območja (Skupina I), ki jo vodi Peter Skoberne, je pripravila 
metodo ter merila in kriterije za prikaz poznane in dostopne reprezentativne razširjenosti vrst iz II. dodatka in 
habitatov iz I. dodatka Habitatne direktive ter za strokovno določitev območij ppSCI. Hkrati je bila pripravljena tudi 
metoda za določitev meja pPosVO. Gradivo bo v kratkem dosegljivo na spletni strani www.natura2000.gov.si, ki 
ima zaenkrat le naslov, "delovati" pa bo začela predvidoma do konca januarja. Do takrat lahko metodo dobite pri 
Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si).  
 
 
Interni posvet o Naturi 2000  
14. januarja je na Agenciji RS za okolje potekal interni posvet o Naturi 2000. Zaključki posveta so bili naslednji:  
-        za uspešno izvedbo projekta Natura 2000 ni pomembno zgolj strokovno delo, pač pa tudi ustrezna in 
učinkovita komunikacija s ključnimi deležniki na  terenu, zato je velik poudarek projekta ravno na tem področju,  
-        komunikacijsko vlogo prevzemajo vse organizacijske ravni varstva narave, saj se ta izvaja na različnih 
ravneh in v okviru izvajanja komunikacijskih strategij in načrtov,  
-        poglavitne naloge komuniciranja na terenu bodo:  
-        sodelovanje pri načrtovanju komunikacijskih strategij na območje natančno in pripravi predstavitve 
posameznih območij Natura 2000,  
-        identifikacija mnenjskih vodij in tvorcev mnenj,  
-        neformalni pogovori z mnenjskimi vodji,  
-        organizacija predstavitvenih srečanj oz. drugih oblik komuniciranja z deležniki,  
-        informacijski servis ob ustrezni podpori MOP in ARSO,  
-        vprašanja in enotni odgovori ter posredovanje "težjih" vprašanj MOP,  
-        sodelovanje z mediji (odgovori na njihova vprašanja, novinarski briefingi),  
-        glavni nosilci komuniciranja na terenu bodo sodelavci območnih enot Zavoda RS za varstvo narave in javni 
zavodi za upravljanje zavarovanih območij v sodelovanju z mrežo sodelavcev kmetijskega sektorja, ki jo bo 
potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Posebej smo bili veseli številčne udeležbe.  
PowerPoint predstavitve s posveta lahko dobite pri Mateji Simčič (mateja.simcic@gov.si). Kmalu bodo na voljo 
tudi na spletni strani www.natura2000.gov.si.  
 
 
Okrogla miza "Vključevanje Slovenije v program LIFE III – Narava", Center Evropa  
V okviru Evropskih sred v Centru Evropa je 22. januarja potekala okrogla miza o vključevanju Slovenije v program 
LIFE III – Narava. Slovenija se je v letu 2000 začela enakovredno potegovati za podporo projektom s področja 
varstva narave. Pri nas program daje podporo aktivnemu pristopu in razvojnemu gledanju na varstvo narave, 
razvoju obstoječih institucij na področju varstva narave, podpira pa tudi nevladne organizacije. Izvajanje 
programa in usmerjanje projektov na potencialna posebna varstvena območja predstavlja vzporedno nalogo, ki 
prispeva k implementaciji Nature 2000 v Sloveniji. Finančna participacija iz programa lahko znaša do 75% 
stroškov projekta, finančna sredstva pa bomo lahko črpali do leta 2004.  
Program in razpis je predstavila Vesna Kolar Planinšič, ki je kontaktna oseba za LIFE III – Narava v Sloveniji. 
Predstavljeni so bili tudi projekti, ki v Sloveniji v okviru tega programa že potekajo. Predstavitve nekaterih si lahko 
ogledate tudi na spletu: http://life.tnp.si – Šotna barja v Triglavskem narodnem parku, http://www.skocjanski-



zatok.org – Prenova in varstvo habitatov in ptic Škocjanskega zatoka in http://www.gov.si/kp – Upravljavski načrt 
za suha travišča na planini Oslica in Vetrnik.  
 
 
Komuniciranje Nature 2000  
Kot sestavni del projekta Natura 2000 je bila izdelana komunikacijska strategija, ki smo jo že predstavili na 
internem posvetu. V okviru le-te so bile doslej opravljene naslednje naloge:  
- pripravljena je celostna grafična podoba z logotipom,  
-  izbrali smo slogan "Biseri slovenske narave",  
- izšel je prvi informacijski list, s katerim želimo ponuditi osnovni pogled v ta najpomembnejši projekt Evropske 
unije na področju varstva narave; natisnjen je bil v nakladi dva tisoč izvodov in ga lahko brezplačno dobite na 
ministrstvu (tel: 01 478 7345),  
-  izdelali smo predstavitveno mapo Natura 2000.  
Za morebitne dodatne informacije lahko pišete Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic@gov.si).  
 
 
 

*   *   * 
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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