
Bilten e Natura 2000, št. 19 / februar 2004 
 
Strokovna skupina pripravila predlog pSCI (mejnik B) 
Strokovna skupina je pripravila predlog območij, pomembnih za Skupnost (pSCI), ki ga je vodstvo projekta 
potrdilo 5. februarja. 
Predlog v številkah: 
Število območij: 276 
Skupna površina: 678.633 ha (33,47 % Slovenije) 
Delež v pSPA: 58,78 % območij je v pSPA 
Delež v zavarovanih območjih: 20,93 % območij pSCI je v že zavarovanih območjih 
V območjih prevladujeta glede na kmetijsko rabo gozd (70 %) in ekstenzivne travne površine (9,1 %). Stanje po 
1. mejniku za 48 območij je prikazano pod rubriko A, po drugem mejniku (276 območij) pa pod rubriko B. 
|--------+--------+-----------------+-----------------+-----------------| 
|        |Skupaj v|Zadovolj vključen|   Delno vključen|Nezadost vključen| 
|        |Slovenij|     ivo o       |         o       |      no o       | 
|        |i       |                 |                 |                 | 
|--------+--------+-----------------+-----------------+-----------------| 
|        |        |   A    |   B    |   A    |   B    |   A    |   B    | 
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 
|Število |   56   |   16   |   34   |   14   |   14   |   23   |   8    | 
|habitatn|        |        |        |        |        |        |        | 
|ih tipov|        |        |        |        |        |        |        | 
|(Priloga|        |        |        |        |        |        |        | 
|I)      |        |        |        |        |        |        |        | 
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 
|Število |  111   |   17   |   79   |   15   |   24   |   75   |   8    | 
|vrst    |        |        |        |        |        |        |        | 
|(Priloga|        |        |        |        |        |        |        | 
|II)     |        |        |        |        |        |        |        | 
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 
 
Osnovni  vir za predloge so študije, dostopne na: 
http://www.natura2000.gov.si/projektivec/pregled_nalog.htm. Sloj pSCI bo dostopen na CIRCA SI po odobritvi 
ministra. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Petra Skoberneta (peter.skoberne@gov.si). 
 
Seja Strokovnega odbora projekta Natura 2000 
Člani Strokvonega odbora projekta Natura 2000 so na svoji 3. seji 26. februarja obravnavali predloga območij 
pSPA in pSCI. 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
1. Območja pSPA so potrjena v celoti pod pogojem, da se izvedejo tehnični popravki, ki jih je predlagal odbor, in 
preveri mejno območje SPA Kras (okoli Sežane). 
2. Za območja pSCI se gradivo dodela z upoštevanjem pripomb o dodelavi negozdnih habitatnih tipov (predvsem 
flišni Kras in Slovenske gorice), hroščev in metuljev. Preverijo se pripombe glede gozdnih habitatnih tipov 
(Smrekovec, Javorje, Bela peč) ter odstranijo tehnične napake. 
Več informacij o seji lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Vlada sprejela predlog novele zakona o ohranjanju narave 
Vlada  je  na  seji  26.  februarja sprejela predlog sprememb in dopolnitev zakona  o ohranjanju narave in 
Državnemu zboru predlagala sprejem novele po skrajšanem   postopku.   Novela  vzpostavlja  ustrezno  pravno  
podlago  za izvajanje  postopkov  presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov in drugih  aktov  rabe  
naravnih  dobrin  in  urejanja  prostora ter posegov v naravo,  ki  bi  lahko  pomembno  vplivali na območja Nature 
2000, od dneva polnopravnega  članstva  Slovenije  v  EU  dalje. V predlagani noveli je še nekaj   manjših  
sprememb  in  dopolnitev,  od  katerih  je  najpomembnejša sprememba  glede  upravljanja  s  kmetijskimi  
zemljišči in gozdovi v lasti države na zavarovanih območjih. 
Besedilo  predloga  novele  je  objavljeno  na spletni strani ministrstva v rubriki   Zakonodaja,  Okolje,  V  
postopku  sprejemanja  (www.gov.si/mop), predstavili pa ga bomo tudi na delavnici 18. marca. 



Za   dodatne   informacije   se   lahko   obrnete  na  Mladena  Berginca  (mladen.berginc@gov.si). 
 
Komunikacija na Ljubljanskem barju 
Regionalna  razvojna  agencija  Ljubljanske  urbane  regije  in Zavod RS za varstvo  narave,  Območna  enota  
Ljubljana  sta 10. februarja organizirala krajšo delavnico z naslovom "Ljubljansko barje v luči evropskega 
ekološkega omrežja  Natura  2000".  Namenjena je bila seznanjanju ključnih deležnikov. Delavnice  se  je 
udeležilo 22 udeležencev iz 20 organizacij.  
Uvodoma so se zvrstile  kratke predstavitve območja SPA Ljubljansko barje (Damijan Denac, DOPPS),  drugih 
kvalifikacijskih vrst in habitatov ter projekta Natura 2000 (Karin  Gabrovšek,  ZRSVN),  navezave  na  proces 
ustanavljanja krajinskega parka  in predlaganega projekta Life III - Narava (Barbara Zupanc, MOL) ter 
praktičnega  primera  vključevanja parkov v življenje in razvoj podeželja v Triglavskem  narodnem parku (Marija 
Markeš, TNP).  
Udeleženci so nato v treh skupinah  odigrali  aktivno  vlogo  pri identifikaciji ključnih ugotovitev, vprašanj  in  
predlogov, ki jih imajo na izbrane teme: vode, varovanje vrst in  regionalni  razvoj  podeželja,  stik z lastniki, 
agrotehnični ukrepi in meje  parka.  Vsi  so zelo zainteresirani za ohranitev območja in si želijo nadaljnje 
sodelovanje oz. aktivno soudeležbo. 
Podrobnejše  poročilo  si  lahko  preberete  v  priponki.  Za  vsa  dodatna pojasnila vam je na voljo Branka Hlad 
(branka.hlad@gov.si). 
 
Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije varstva okolja in urejanja prostora 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 16. februarja v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo javni 
razpis za sofinanciranje projektov promocije varstva okolja in urejanja prostora v letošnjem letu, za katere je 
namenjenih 18 milijonov tolarjev. Razpis je namenjen je podpori izobraževalnih, ozaveščevalnih in promocijskih 
projektov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora. 
Ministrstvo bo z razpisom sofinanciralo prireditve in poljudne publikacije, interaktivne spletne strani, vzgojno-
izobraževalne aktivnosti v šolah in vrtcih ter nekomercialna javna glasila, ki se vsebinsko nanašajo na področje 
delovanja ministrstva. Prednost bodo imeli projekti, namenjeni otrokom in mladim, potrošnikom, lokalnim 
skupnostim in širši javnosti. Vloge na razpis lahko do 12. marca prijavijo društva, zavodi, univerze in članice 
univerz, ustanove, zbornice, samostojni podjetniki in podjetja. Za dodatne informacije vam je na voljo Mateja 
Simčič (mateja.simcic@gov.si). 
 
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 20. februarja v Uradnem listu RS št. 16/2004 in na svoji spletni strani 
objavilo tudi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij (NVO), za katere je 
namenjenih 24 milijonov tolarjev. Razpis je namenjen programskemu sofinanciranju okoljskih NVO, podpori 
projektov, ki bodo prispevali k uresničevanju vsebin 6. akcijskega okoljskega programa EU, in ciljev, zapisanih v 
osnutku novega Nacionalnega programa varstva okolja. Preko razpisa bo ministrstvo sofinanciralo tudi 
komunikacijske projekte v podporo Naturi 2000. 
Vloge na razpis lahko do 19. marca prijavijo društva, zasebni zavodi in ustanove. Več informacij dobite pri Mileni 
Janežič (milena.janezic@gov.si). 
 
Prezentacije s posveta v Dobrni na spletu 
Na spletnem naslovu SVRP http://www.gov.si/svrp/ oz. s povezavo prek oglasne deske na spletni strani 
http://www.sigov.si/mop/ lahko najdete poročilo in posamezne prezentacije s posveta, ki je potekal decembra 
2003 v Dobrni. V poročilo je vključen tudi povzetek vaših odzivov na posvet. 
Branka Hlad (branka.hlad@gov.si) 
 
Novice o Naturi 2000 
"Natura 2000 Newsletter" je naravovarstveno glasilo Generalne direkcije za okolje pri Evropski komisiji, ki izhaja 
dvakrat letno in je namenjeno Naturi 2000. 
Najnovejša številka, ki je izšla decembra lani, je dosegljiva na spletnem naslovu: 
http://europa.eu.int/comm/environment/news/natura/nat17_en.pdf. 
 
eNapovednik 



3. marec - predstavitev Nature 2000 na seji UO Združenja za gozdarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Dimičeva 12, Ljubljana 
17. marec - novinarska konferenca DOPPS, Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter delegacije Evropske 
komisije o projektu LIFE III – Narava "Kosec", Center Evropa, Ljubljana, ob 12h 
18. in 22. marec - dvodnevna pripravljalna delavnica za 4. krog območij, Hotel M, Ljubljana, ob 8.45h 
 

*   *   * 
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 
 


