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Programi Leader+ in Natura 2000  
Programi Leader+ so namenjeni razvoju podeželja. Specifično so usmerjeni tudi v spodbujanje ustrezne rabe 
naravnih in kulturnih virov, vključno z območji Natura 2000. Na spletni strani Scottish Natural Heritage 
http://www.snh.org.uk/index/i-frame.htm je v priponki pdf (28 strani) predstavljen program in povezava z Naturo 
2000. Na kratko je opisanih nekaj primerov projektov, ki na Škotskem že tečejo (na primer sanacija rečnih brežin, 
vključno s finančnimi podporami za zasaditve dreves in grmovja ali pa ponudba vodenih ogledov in drugih 
dogodkov, ki podaljšujejo turistično sezono). V gradivu so tudi priporočila, kako pripraviti projekt in koga vključiti.  
Slovenija bo upravičena do sredstev Leader+ od leta 2007 dalje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano kot bodoči nosilec programa bo že v prihodnjem letu začelo s pripravami programa za Slovenijo za 
obdobje 2007 - 2013.  
Informacije o tem lahko dobite na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za strukturno politiko 
in podeželje, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana (tel.: 01/478-91-28). 
 
Nova inačica priročnika Mednarodne organizacije in predpisi s področja varstva narave - 2004  
Konec tedna bo na spletni strani in na CIRCA-SI dosegljiva nova inačica priročnika o mednarodnih organizacijah. 
V njem so obnovljeni spremenljivi podatki (preverjeni linki, aktualizirana vsebina, časovno odvisni podatki...). 
Temeljito je prenovljeno poglavje o Evropski uniji, vključno z zgodovino, organizacijo, pristopanjem Slovenije, 
postopki pritožb, načeli presoje za Naturo 2000, slovenskim predlogom Nature 2000 in drugim. V pripravi je tudi 
tiskana inačica gradiva, ki bo predvidoma na voljo od julija dalje.  
Več informacij o priročniku dobite pri Petru Skobernetu ( peter.skoberne@gov.si). 
 
Standardni obrazci za Naturo 2000 
Ena izmed pridružitvenih obveznosti Slovenije je tudi izpolnitev posebnih obrazcev, določenih z uredbo, za vsako 
območje Natura 2000. Komisija nam je v ta namen dostavila programsko opremo, ki pa temelji na eni zgodnjejših 
inačic programa MS Access. Tudi priprava obrazcev sodi še v čase, ko ni bilo GIS orodij. Izpolnjevanje zato 
predstavlja poseben izziv, saj je pri klasičnem vtipkavanju elektronskih obrazcev velika možnost za napake, t.i. 
polnjenje 'od zadaj' pa je zelo natančno, zahtevno in zamudno delo. V prvem tednu junija bodo predvidoma 
izpolnjeni vsi obrazci in natisnjeno kartografsko gradivo. S tem bodo dokončno izpolnjene prve obveze do 
Evropske komisije.  
Za podrobnejše informacije vam je na voljo Peter Skoberne ( peter.skoberne@gov.si). 
 
Posvet Prirodoslovnega društva Slovenije  
Prirodoslovno društvo Slovenije je 1. junija organiziralo posvetovanje "Natura 2000 v Sloveniji". Posvet je bil 
namenjen predstavitvi strokovnih osnov za pripravo predloga območih Natura 2000. Predstavniki posameznih 
ustanov, ki so pripravljale te osnove, so prikazali problematiko in rezultate dela ter podali oceno, kako so bili 
njihovi predlogi upoštevani v sinteznem predlogu. Posvet je povezan tudi s posebno dvojno številko revije 
Proteus, ki bo izšla predvidoma do konca meseca. Številka bo v celoti posvečena Naturi 2000.  
Posebno številko revije boste lahko dobili na sedežu društva: Novi trg 2, p.p. 1573, 1001 Ljubljana, telefon: 
01/252-19-14, telefaks: 01/421-21-2, e-pošta: prirodoslovno.drustvo@guest.arnes.si . Uradne ure: ponedeljek 
10.00 - 12.00, sreda 15.00 - 17.00. 
 
Odobreni projekti v okviru razpisa za sofinanciranje projektov promocije varstva okolja in urejanja 
prostora  
V okviru sklopa A "Sofinanciranje projektov promocije varstva okolja" so bili izbrani naslednji projekti: 1. 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: E-novice Umanotera 2. Ljudska univerza Krško: Ohranimo 
zaklade posavske naravne dediščine - Natura 2000 3. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo: Botanični vrt 
4. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Kranj: Vodni viri in kmetijstvo 5. Gozdarsko društvo Kočevje: 
Natura 2000 v Sloveniji in primeri dobre prakse v kočevskih gozdovih 6. Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije: Ponatis zgoščenke o Naturi 2000 7. Kozjanski regijski park: Praznik kozjanskih jabolk 8. Zveza 
združenj ekoloških kmetov Slovenije: Promocija ekoloških standardov v kmetijstvu - vzpodbujanje lokalnih oblasti 
k podpori ekološkega kmetovanja 9. Gobarsko-mikološko društvo Slovenske Istre: Glive - varujmo gozd in glive 
10. Triglavski narodni park: Mladi nadzorniki v TNP 11. Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor: RRR - odpadki 
12. Razvojno društvo Pliska: Tematske poti na Krasu 13. Društvo študentov biologije: Predstavitev omrežja 



Natura 2000 prebivalcem na območju Slovenske Istre 14. Prirodoslovno društvo Slovenije: Rastlina in žival leta 
15. Notranjski regijski park: Cerkniško jezero in Natura 2000 16. Zavod RS za varstvo narave: Okrepimo Naturo 
2000 z znanjem - naravi prijazno ravnanje na Ljubljanskem barju 17. Zavod Symbiosis: Priročnik za določanje 
sladkovodnih rib Slovenije.  
V okviru sklopa C "Sofinaciranje nekomercialnih periodičnih medijev" pa so bila izbrana naslednja tiskana glasila: 
1. Soline, Pridelava soli: Solni cvet 2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo: Arhitektura raziskave 3. 
Zveza geografskih društev: Geografski obzornik 4. Znanstveno-raziskovalno središče Koper: Kraški rob 5. 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper: Annales 6. Posoški razvojni center: EPI center 7. Zveza združenj 
ekoloških kmetov Slovenije: Biodar 8. Fit media: Embalaža 9. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije: Svet ptic 10. Biteks: Gospodarjenje z odpadki 11. Prirodoslovno društvo Slovenije: Proteus 12. 
Urbanistični inštitut RS: Urbani izziv.  
Podrobnejše informacije o vsebini posameznih projektov in rokih za izvedbo dobite pri Mateji Simčič 
(mateja.simcic@gov.si). 
 
Novice o medvedu  
Izšla je prva številka "Novic o medvedu" v okviru projekta LIFE III - Narava "Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - 
Faza I (Rjavi medved)". Temeljni cilj projekta je dolgoročna ohranitev rjavega medveda in njegovega življenjskega 
prostora ter zagotovitev sobivanja med njim in človekom. Avtorji novic spremljajo akcije in dogajanja na terenu ter 
predstavljajo zanimive, poučne in aktualne teme o rjavem medvedu in sorodnih vsebinah. Novice so brezplačne, 
naročite pa jih lahko na telefonski številki 01/239-14-38 ali po e-pošti: rjavi.medved@zgs.gov.si. 
 
eNapovednik  
1. - 4. junij - 4. Zeleni teden v Bruslju, spletna stran: 
http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/index_en.htm  
3. junij - regionalna novinarska konferenca Zavoda RS za varstvo narave na temo Nature 2000, Murska Sobota  
7. - 8. junij - delavnica za komunikatorje "Natura 2000: Učinkovitost komuniciranja za uspešnost upravljanja", 
Hotel M, Ljubljana  
12. - 16. junij - delavnica IUCN "Managing Change for Conservation and Sustainable Development", Valsain, 
Španija 
 

*  *  * 
 
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  
 



 


