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Poročilo komunikacijske skupine Kozjansko  - Jovsi 
V mesecu novembru in decembru je komunikacijska skupina Kozjansko- Jovsi predstavila projekt Natura 2000 v 
dveh občinah, in sicer v Bistrici ob Sotli (20.11.2003) in v Kozjem (4.12.2003). Župane smo predhodno že ustno 
in pisno informirali o osnovnih značilnostih tega projekta. 
Na predstavitvi v Bistrici ob Sotli so sodelovali predstavniki Zavoda za gozdove ter Kozjanskega parka, na drugi 
pa poleg prej omenjenih še predstavnica Kmetijsko gozdarske zbornice. Za obe predstavitvi smo se predhodno 
temeljito pripravili, saj smo zlasti v prvem primeru morali računati tudi na morebitno nasprotovanje projektu zaradi 
določenih nesoglasij med občino in upravljavcem zavarovanega območja v preteklosti. 
Tudi zaradi tega smo se v komunikacijski skupini odločili, da predstavitev vodi predstavnik Zavoda za gozdove. 
Ocenjujemo, da smo nalogo odlično opravili, saj je bil končni vtis vseh sodelujočih v tej predstavitvi, tako članov 
komunikacijske skupine kot članov občinskega sveta, zelo pozitiven. 
Zlasti pa smo veseli ugotovitev, da se je »prijela« ideja o Naturi 2000 kot veliki razvojni priložnosti za vsako 
občino, ki se bo ponašala s tem nazivom. Občinski svetniki so pokazali velik interes za projekt, kar dokazuje tudi 
dejstvo, da je bila v obeh primerih več kot polovica celotnega časa porabljena za odgovore na vprašanja. 
Predstavitve so bile izvedene s pomočjo Power Point predstavitve, ob tem pa so bila razdeljena še različna 
promocijska gradiva (CD ROM, kopija zloženke, brošura o Naturi). 
Naknadne povratne informacije, ki smo jih v skupini uspeli zbrati, kažejo, da je bil sicer prvi in najtežji korak 
storjen več kot uspešno, da pa bo kmalu potrebno tem osnovnim informacijam dodati še več konkretnejših 
informacij. V nadaljevanju našega dela nas do konca februarja čakajo še podobne predstavitve v občinah Krško, 
Brežice in Podčetrtek. 
Bernard Goršak (bernard.gorsak@kp.gov.si) 
 
Predstavitev Nature 2000 na Regionalni razvojni agenciji za Posavje  
18. decembra sem izvedel  predstavitev Nature 2000 na Regionalni razvojni agenciji za Posavje v  Krškem. Poleg 
zaposlenih na RRA Posavje je bila prisotna tudi direktorica Podjetniškega centra Krško. Ostali člani 
komunikacijske skupine se  predstavitve niso mogli udeležiti zaradi zasedenosti z drugimi nalogami.  Predstavitev 
je potekala s pomočjo prosojnic, ki sem jih pripravil na osnovi predavanj na komunikacijskih delavnicah. 
Udeleženci so bili s predstavitvijo zelo zadovoljni in so celo  izrazili željo, da bi pri delu komunikacijskih skupin 
sodelovali tudi predstavniki razvojnih agencij. Tovrstni podatki so jih zelo zanimali, ker jih potrebujejo pri svojem 
delu. 
Glede na pozitivno izkušnjo predlagam, da tudi ostale komunikacijske skupine,  v kolikor tega  že niso storile, 
predstavijo projekt Natura 2000 na regijskih ali lokalnih razvojnih centrih ali agencijah. 
Hrvoje Oršanič (hrvoje.orsanic@zgs.gov.si) 
 
Predstavitev Nature 2000 za gozdarski sektor v Murski Soboti 
Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Murska Sobota je 28. januarja pripravil predstavitev "Natura 2000 - 
evropsko ekološko omrežje za trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, s poudarkom na načinu 
upravljanja ter morebitnih potrebnih ukrepih na področju gozdarstva". Pripravljalci predloga območij Natura 2000 
so predstavnikom tamkajšnjega gozdarskega sektorja predstavili projekt Natura 2000 s poudarkom na območjih 
Mure in Goričkega, udeleženci pa so podali tudi svoje pripombe in predloge na predvidene načine upravljanja teh 
območij. Za več informacij o rezultatih predstavitve lahko pišete na naslov: 
oemurskasobota@zgs.gov.si. 
 
Sestanek Strokovne delovne skupine Odbora ORNIS 
Dne 8. januarja je v Bruslju potekal sestanek Strokovne delovne skupine Odbora ORNIS. Kot predstavnik 
Slovenije se ga je udeležil Andrej Bibič (andrej.bibic@gov.si). V priponki je njegovo poročilo. Za dodatna pojasnila 
je na voljo preko elektronske pošte. 
 
Razprava o osnutku dopolnjene uredbe o finančnem instrumentu za okolje - LIFE 
Delovna skupina za okolje je 30. januarja v Bruslju nadaljevala razpravo k osnutku dopolnjene uredbe o 
finančnem instrumentu - LIFE (Proposal for a regulation of the EP and of the Council amending Regulation EC 
No. 
1655/2000 concerning the Financial Instrument for the Environment - LIFE). 



Slovenija je aktivno sodelovala s svojimi stališči. Na podlagi številnih pripomb in dopolnitev je bilo zaključeno, da 
bo predsedstvo pripravilo nov dokument v prvem tednu februarja. Dokončni sprejem dopolnjene uredbe je 
predviden v aprilu letos. Podrobnejše informacije o sestanku in nadaljnjem postopku sprejema lahko dobite pri 
Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Novi dodatki direktiv o pticah in habitatih 
Zaradi velikega povpraševanja, kateri je uradni seznam vrst in habitatnih tipov prilog obeh direktiv, sporočamo 
povezavo na Uradi list Evropske unije (O. J. L 236 z dne 23. 9. 2003; Direktiva o pticah: str. 667-676; Direktiva o 
habitatih: str .676-702). Nove dodatke si lahko ogledate na: http://www.europa.eu.int/eur-
lex/sl/treaties/dat/adhesion_2004_pdf.html 
Za dodatna pojasnila vam je na voljo Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si). 
 
Območja SCI v alpski regiji 
Na spletni strani Evropske komisije je nekaj zanimivih dokumentov v zvezi z uradno določenimi območji SCI v 
alpski regiji. Ogledate si jih lahko na naslovu: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura_biogeographic.htm. Iz spremljajočega dokumenta  je 
razvidno, kolikšen delež celotne regije je znotraj posamezne države določen kot Natura 2000. 
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Andreja Bibiča (andrej.bibic@gov.si). 
 
O Naturi 2000 na konferenci v Madridu 
Evropska okoljska komisarka Margot Wallström je Evropo pozvala, da od besed preide k dejanjem in zmanjša 
ogroženost biotske raznovrstnosti. Na konferenci "Biotska raznovrstnost v Evropi", ki je potekala januarja v 
Madridu je povedala, da mora Evropa prednostno vzpostavljati mrežo Natura 2000 in nadaljevati z usmerjanjem 
kmetijske in ribiške politike k zaščiti naravnih habitatov. (Povzeto po E-novicah Umanotere) 
 
Ustanovljen javni zavod Krajinski park Goričko 
Vlada RS je 8. januarja sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko. Javni zavod s 
sedežem na gradu Grad bo upravljal krajinski park, ki ga je vlada ustanovila oktobra lani. 
Zavod bo med drugim pripravil predlog načrta upravljanja krajinskega parka, sprejemal letne programe dela 
parka, spremljal in analiziral stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku, izvajal 
varstvene režime, naravovarstvene naloge in razvojne usmeritve ter skrbel za vzdrževanje, obnavljanje in 
varovanje naravnih vrednot. Sodeloval bo z regionalno razvojno agencijo pri pripravi skupnih razvojnih programov 
ter sodeloval pri mednarodnih projektih in vodil informacijski center krajinskega parka. Z lokalnimi skupnostmi bo 
sodeloval pri varstvu in razvoju krajinskega parka in svetoval lastnikom zemljišč. Upravljal bo nepremičnine v 
krajinskem parku, ki so v lasti države, pripravljal in vzdrževal poti, označbe in drugo parkovno infrastrukturo, 
potrebno za obiskovanje, ter opravljal vodniško službo na območju krajinskega parka. Naravne vrednote ali dele 
parka bo urejal za ogledovanje in obiskovanje skladno z načrtom upravljanja parka. Zavod bo tudi izvajal 
neposredni nadzor v krajinskem parku. 
Zavod bo upravljal svet zavoda s štiriletnim mandatom, ki je sestavljen iz 11 članov, in sicer iz predstavnikov 
ustanovitelja, delavcev zavoda, občin, zainteresirane javnosti in regionalne razvojne agencije. Za delovanje 
zavoda v prihodnjem letu je v državnem proračunu zagotovljenih 44 milijonov tolarjev. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Almo Vičar (alma.vicar@gov.si) 
 
Ob svetovnem dnevu mokrišč 
Društvo Tabrih je ob 2. februarju - svetovnem dnevu mokrišč, ki ima letos slogan "Od gora k morju - mokrišča 
delajo za nas", organiziralo več aktivnosti. 29. januarja so se v Razkrižju srečali podpisniki pisma o nameri za 
ustanovitev regijskega parka Mura, kjer so med drugim predstavili tudi projekt Nature 2000 v Sloveniji.  
1. februarja so se podali na pohod ob berekih (mrtvicah) in mekah (poplavnih logih) od Kapce do Martina 
(Hrvaška), preko Hotize in nazaj do Kapce. V Murski Soboti pa so pripravili razstavo eksponatov, tiskovin in knjig 
o Muri, imenovano "Mura v izložbenem oknu". Več informacij o dogodkih in aktivnostih društva lahko dobite na 
njihovem sedežu Tabrih - društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine, Veščica 8D v Ljutomeru. 
 
Solni cvet, Kraški rob in Oaza na pragu Kopra 
Konec preteklega leta so v okviru projektov Life III - Narava izšla tri glasila. 



Krajinski park Sečoveljske soline je izdal prvo številko svojega glasila z imenom "Solni cvet". Namenjen je tako 
predstavitvi Krajinskega parka Sečoveljske soline in s tem povezanih dogodkov, kot vključevanju lokalnega 
prebivalstva  s prispevki, predlogi in pripombami. Glasilo je mogoče naročiti po e-pošti: kpss@mobitel.si. 
Izšla je tudi druga številka glasila "Kraški rob", ki izhaja v okviru projekta Life III - Narava "Ohranitev ogorženih 
habitatov in vrst na Kraškem robu". V tej številki so pripravili novice o tekočem delu v okviru projekta, o značilnih 
šegah krajanov na Kraškem robu, o dejavnostih Turističnega društva Podgorje in še marsikaj. Izvode lahko 
naročite po e-pošti: bojana.lipej@zrs-kp.si. 
Prav tako je izšla peta številka biltena Naravnega rezervata Škocjanski zatok "Oaza na pragu Kopra". Preteklo 
leto je bilo za zatok zelo pomembno, saj se je začela težko pričakovana izvedba prvih del na terenu. Bilten 
lahko naročite po e-pošti: skocjanski@skocjanski-zatok.org. 
 
Rezultati ankete o eNaturi 2000 
V priponki si lahko ogledate rezultate ankete, ki smo jo izvedli decembra lani. Poslana je bila 69 članom projektne 
skupine, prejeli pa smo 32 odgovorov. Splošna ocena e-biltena je prav dobra. Večina bralk in bralcev, ki je 
poslala odgovor, bere e-bilten redno. Dve tretjini jih prebereta vse vesti, ostali preberejo vesti, ki jih zanimajo. 
Velika večina je s takšnim načinom posredovanja informacij zadovoljna in v povprečju ocenjujejo uporabnost 
(koristnost) posredovanih informacij z oceno 4. Povprečna ocena za preglednost oblikovne zasnove je nekoliko 
nižja, tj. 3,3. Večina prejema e-bilten v črno beli obliki. Praviloma so ti ocenili preglednost oblikovne zasnove z 
nižjo oceno kot tisti, ki e-bilten prejemajo v barvni obliki. 
Prav vsi si želijo eNaturo 2000 prejemati tudi v prihodnje. Prispeli predlogi in pripombe se nanašajo tako na obliko 
kot vsebino, nekaj pa je tudi splošnih komentarjev. V priponki jih povzemamo v celoti. 
V prihodnje bomo posebno pozornost namenili izboljšanju preglednosti oblikovne zasnove in iskanju ustreznejših 
tehničnih rešitev. Izkazalo se je, da velika večina prejema e-bitlen v obliki "golega" črno belega teksta, kljub temu, 
da je e-bilten vsem poslan v barvah z oblikovanimi naslovi in odstavki. Prav tako se bomo potrudili, da bo 
vsebinsko še bolj zanimiv, pregleden, zgoščen in jasen. 
Za sodelovanje se vsem še enkrat iskreno zahvaljujemo! 
Helena Vodušek (helena.vodusek@gov.si) 
 
eNapovednik 
20. februar - Sestanek Strokovne delovne skupine Odbora ORNIS, Bruselj 
25. februar - Sestanek Strokovne delovne skupine Habitatnega odbora, 

Bruselj 
 

*   *   * 
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 
 


