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nterno izobraževanje terenskega kadra ZGS - OE Brežice 
V okviru komunikacijske skupine za Dobravo-Jovse-Kozjansko smo  imeli v torek, 20. maja interno izobraževanje 
terenskega kadra  Zavoda za gozdove Slovenije - Območne enote Brežice. Prisotnih je bilo okoli 30  revirnih 
gozdarjev, ki smo jim podali osnovno informacijo o vsebini in projektu Natura 2000. Predstavljena so bila tudi 
predvidena območja Natura 2000 znotraj meja območne enote. Predavanje je bilo zelo koristno, ker so bili 
udeleženi predvsem ljudje, ki delajo na terenu in se tako  dnevno gibljejo v prostoru, predvidenem za območje 
Natura 2000. Zanje je bila to prva tovrstna informacija. 
Poleg predavanja na temo Nature 2000 smo predstavili tudi vsebino predloga dodatka h gozdnogojitvenemu 
načrtu s področja  naravovarstva. Smo ena prvih območnih enot, ki se je odločila predstaviti problematiko na ta 
način. Hrvoje Oršanič (hrvoje.orsanic@zgs.gov.si) 
 
Seja Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija 
Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija je 21. maja v okviru svojih mesečnih srečanj in za obeležitev dneva 
biotske raznovrstnosti pripravila sejo z naslovom "Natura 2000 in razglasitev zavarovanih površin - parkov v 
Sloveniji". Mladen Berginc in Vesna Kolar Planinšič sta številnim udeležencem, ne le iz parlamentarnih vrst 
temveč tudi iz strokovnih in nevladnih organizacij, predstavila projekt Natura 2000, spremembe začrtanega 
ustanavljanja zavarovanih območij v Sloveniji ter kratek povzetek stanja pri ustanavljanju Krajinskega parka 
Goričko. Udeleženci so prejeli tudi informacijsko mapo z gradivi o Naturi 2000.  
Predstavljeno gradivo lahko dobite pri Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si), za podrobnejše informacije o 
odzivih  na seji pa lahko pišete Mladenu Bergincu (mladen.berginc@gov.si). 
 
Ob evropskem dnevu parkov in dnevu biotske raznovrstnosti  
V Sloveniji, pa tudi v Evropi, smo letos že petič obeležili 24. maj kot evropski dan parkov, ki ga je razglasila 
Evropska zveza naravnih in narodnih parkov EUROPARC. V okviru praznovanja tega dneva je Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo 23. maja organiziralo že tradicionalno potujočo novinarsko konferenco, in sicer v bodoči 
Krajinski park Goričko, ki je z donacijo v višini 1,6 milijona evrov podprt tudi s strani programa PHARE CBC, 
katerega glavni cilj je prekomejno sodelovanje. Park Goričko bo namreč sestavni del bodočega prvega 
evropskega trilateralnega skupnega parka, ki ga bosta poleg Goričkega sestavljala še parka Örség na 
Madžarskem in Raab v Avstriji.  
Na potujoči novinarski konferenci, na katero smo povabili tako okoljske in kmetijske novinarje nacionalnih medijev 
kot regionalnih in lokalnih medijev iz Prekmurja in Pomurja, smo si ogledali del območja bodočega parka, ki se 
lahko pohvali z izjemno biotsko raznovrstnostjo, kar je zlasti posledica dobre ohranjenosti krajine in sonaravnega 
gospodarjenja. Med drugim smo se povzpeli na najvišji hrib Goričkega (na Kuglo), ki mu domačini pravijo 
prekmurski Triglav, si ogledali grad Grad, kjer smo se srečali z župani goričkih občin, na turistični domačiji 
Kozelinovi in Španovi domačiji pa smo poskusili tudi goričke kulinarične dobrote. Tako župani kot  novinarji - 
novinarske konference se je udeležilo 16 novinarjev -  so bili z dogodkom zelo zadovoljni.  
To priložnost, v okviru katere smo hkrati obeležil dan biotske raznovrstnosti, 22. maj, smo izkoristili tudi za 
predstavitev projekta Natura 2000, o katerem pa novinarji niso zastavljali veliko vprašanj. Gradiva z novinarske 
konference so objavljena na spletnih straneh MOP in Nature 2000, dobite pa jih lahko tudi pri Mateji Gornik, tel.: 
01 478 7305 (mateja.gornik@gov.si). 
 
Vzpostavitev medresorske delovne skupine 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je ministrstva, ki jih problematika Nature 2000 najbolj zadeva, pozvalo, 
da imenujejo svoje predstavnike v medresorsko delovno skupino. Vloga delovne skupine bo preverjanje izvajanja 
nalog in usklajevanje skupne politike na tem področju. Ena od njenih prvih nalog bo pregled prvega predloga 
slovenskih območij. 
Ministrstva so imenovala naslednje člane: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Marta Hrustel Majcen, državna podsekretarka, Maksimilijan 
Mohorič, svetovalec Vlade, dr. Franc Potočnik, svetovalec Vlade 
Ministrstvo za kulturo: mag. Dušan Kramberger, svetovalec Vlade 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Stojan Pečlin, svetovalec Vlade 
Ministrstvo za obrambo: Srečko Šestan, svetovalec Vlade na Upravi RS za zaščito in reševanje 
Ministrstvo za zunanje zadeve: Lilijana Figar, svetovalka Vlade. 



Naknadno je bilo k imenovanju svojega predstavnika pozvano še Ministrstvo za promet. Ko bomo prejeli še 
njihov odgovor, bo medresorsko delovno skupino na predlog ministra Kopača formalno imenovala Vlada RS. 
Dodatne informacije lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Obisk članic projektne skupine na avstrijski Zvezni agenciji za okolje 
Dr. Mirjam Galičič, Urša Mežan in Irena Nartnik, ki so pri projektu Natura 2000 zadolžene za informacijsko 
podporo, so v okviru projekta Twinning Light 15. in 16.5. obiskale avstrijsko Zvezno agencijo za okolje na Dunaju. 
Srečale so se še s predstavnikoma WWF Avstrija in deželne vlade Spodnje Avstrije. Seznanili so jih z 
implementacijo Nature 2000 tako v Avstriji na splošno kot posebej v deželi Spodnja Avstrija, pa tudi s 
spremljanjem stanja na Naturi 2000 z nevladne perspektive. Obisk je bil koristen predvsem za seznanjanje z 
ustreznimi rešitvami pri informacijski podpori projekta Natura 2000. 
Podrobnejše informacije o obisku dobite pri Mirjam Galičič (mirjam.galicic@zrsvn.si). 
eNapovednik 
Delavnica LIFE III - Narava 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo bo 18. junija organiziralo delavnico, na kateri bo predstavljen finančni 
program LIFE III - Narava, njegov pomen ter postopek priprave in prijave projektov. Namenjena je vsej 
zainteresirani javnosti in potencialnim prijaviteljem. Poleg ministrstva bodo sogovorniki tudi predstavniki Evropske 
komisije in Communitá Ambiente.  19. junija bo sledila predstavitev programa LIFE III - Okolje. 
Za dodatne informacije o programu LIFE III - Narava vam je na voljo Vesna Kolar Planinšič (vesna.kolar-
planinsic@gov.si). 
 
2. junij - Predstavitev v okviru Zelenega tedna 2003 (Green Week 2003): "Evropski vzorci potrošnje - usmeritev in 
možnosti", Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana, ob 15h 
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 
12. junij - Predstavitev porečja Nanoščice v sklopu projekta Natura 2000 ter projekta LIFE III - Narava 
"Dolgoročno varovanje kosca v Sloveniji", Turistična kmetija Hudičevec, ob 19h, organizacija: ZRSVN - OE Nova 
Gorica, DOPPS - Bird Life Slovenija in ZGS - OE Postojna. 

*   *   * 
*   *   * 

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 
 


