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SLOVENIJA 
 
Natura 2000 v povodju Mure - za ribiče 
Zavod RS za varstvo narave in JZ Krajinski park Goričko sta 27 januarja 2005 v Lendavi ob pomoči društva 
Mavrica organizirala predstavitev območij Nature v povodju Mure, ki je bila namenjena predvsem ribičem. Po 
uvodnih predstavitvah območij je bil osrednji del  delovnega srečanja namenjen predstavitvi evropsko ogroženih 
vrst rib, za katere so opredeljena območja Natura 2000 v Pomurju (dr. Meta Povž), g. Ludvik Števančec iz 
Ribiške družine Murska Sobota pa je predstavil popis stanja onesnaževalcev ob Ledavi.  
Med več kot 30 udeleženci se je razvila živahna razprava, v kateri so ribiči opozorili na negativne vplive na okolje, 
ki prizadevajo tako ribe ko naravo nasploh – onesnaževanje, neustrezni posegi v vodotoke itd, v razpravi pa so 
odprli tudi mnoge »vroče« teme, kot. npr. vlaganje tujerodnih rib v naravno okolje, nasprotujoča stališča o 
nekaterih posegih (mrtvica Bobri). Ribiči, ki imajo izkušnje z izvedbo mednarodnih projektov (RD Paloma 
Sladkogorska, RD G. Radgona), so navedli veliko zares zanimivih in obetavnih primerov sonaravnega 
gospodarjenja (izlov tujerodnih vrst, vlaganja avtohtonih vrst rib, gojitveni plani). Med razpravo je bilo 
predstavljenih kar nekaj vzpodbudnih načrtov za prihodnje (izdaja tiskanega poročila o onesnaževalcih Ledave; 
vključevanje v načrtovanje posegov v naravo na lokalnem nivoju), dogodek pa smo zaključili v zelo pozitivnem in 
kooperativnem vzdušju. 
V prostorih CID, kjer se je odvijala predstavitev, je Zavod RS za varstvo narave OE Maribor pripravil in odprl tudi 
potujočo razstavo »Varstvo narave in Natura 2000«. Celoten dogodek je bil tudi dobro medijsko odziven. 
Predavanje dr. Mete Povž je na spletni strani Nature (Oglasna deska, rubrika Dogodki) v pdf obliki (povezava: 
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/oglasna.htm) 
Simona Kaligarič (simona.kaligaric@zrsvn.si) 
 
 
SKOP- NATURA 2000 v Murski Soboti petek, 28,januar 2005 
 
V okviru slovensko kmetijsko-okoljskega programa (SKOP) se je 28. januarja za območje Pomurja začel nov niz 
predavanj za kmetovalce. Vsako leto jih organizira Kmetijsko svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem 
zavodu v Murski Soboti. Namen predavanj je seznaniti kmetovalce z okoljskimi ukrepi v kmetijstvu, ki veljajo v  
EU in za katere je možno dobiti tudi finančno podporo tudi pri nas. K tovrstnim ukrepom sodi tudi varovanje 
habitatov na ekološko pomembnih območjih in v zavarovanih območjih narave. Interes kmečkih gospodarstev za 
vključitev v SKOP iz leta v leto počasi narašča, prav tako pa tudi njihovo razumevanje za varstvo narave. 
Kmetijsko svetovalna služba pri KG zavodu tako že drugo leto v program izobraževanja uvršča tudi seznanjanje z 
območji Nature 2000, pomenom varstva narave in sodelovanja med strokami.  
Predavanje o pomenu varovanja narave in seznanjanje s kvalifikacijskimi vrstami v območjih Nature in v 
zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko je tudi tokrat, pri sicer samo 18 slušateljih, zbudilo zanimanje. 
V razpravi so se odprla zanimiva vprašanja o npr. izginotju srak na vzhodnem Goričkem in o povečanju števila 
glodalcev na poljih ter možnih ukrepih. Med sonaravne »uničevalce« glodalcev sodijo vsekakor ptice ujede, ki bi 
jih morali ponovno privabiti npr. s postavitvijo njim primerno visokih stojnih mest med polji, saj so velika drevesa 
med polji že velika redkost.  
Sodelovanje Javnega zavoda Krajinskega parka Goričko in Kmetijsko-svetovalne službe pri KGZ, je tako s 
skupnim nastopanjem na ozaveščevalnih predavanjih tudi eden od načinov komunikacije v okviru vzpostavljanja 
evropskega omrežja Nature 2000. Program prihodnjih predavanj najdete tudi na www.park-goricko.org. 
Zita Flisar-Novak (zita.flisar-novak@gov.si) in Stanka Dešnik (stanka.desnik@siol.net) 
 
 
Evropska komisija potrdila projekt v podporo Naturi 2000 
Evropska komisija v sklopu programa prehodni vir (Transition facility) podpira institucionalno krepitev novih članic 
EU. Med projekti, ki jim je Evropska komisija dala zeleno luč, je tudi »Krepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji«. 
Projekt bo namenjen zlasti usposabljanje komunikatorjev in komunikacijski podpori. Uspešno prijavo projekta, za 
katerega EU zagotavlja 75% sredstev, je pripravila Vesna Kolar Planinšič.  
Projekt bomo pričeli izvajati predvidoma v drugi polovici letošnjega leta ali v letu 2006, sedaj pripravljamo 
razpisno gradivo. Zagotoviti bo potrebno tudi sredstva za soudeležbo naše države. 



Kontaktna oseba: Breda Ogorelec (breda.ogorelec@gov.si) 
 
 
Predavanje vodarjem o območjih Nature 2000 na spletu 
Na 15. Mišičevem vodarskem dnevu decembra 2004 sta Simona Kaligarič in Martin Vernik z Zavoda RS za 
varstvo narave območne enote Maribor predstavila območja Nature 2000 v severovzhodni Sloveniji. Predavanje 
je na spletni strani Nature (Oglasna deska, rubrika Dogodki) v pdf obliki na 9 straneh (povezava: 
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/oglasna.htm) 
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Španija in Portugalska gresta pred Evropsko sodišče 
Evropska komisija se je odločila, da bo zaradi kršitev direktive o pticah in habitatne direktive pred sodišče 
postavila Španijo in Portugalsko. 
Španija naj bi zakonodajo kršila v zvezi z izkoriščanjem peska na obalah Sredozemlja. Portugalska pa naj ne bi 
zagotovila ustreznega varstva stepskih vrst po direktivi o pticah. Poleg tega pa je zmanjšala eno od območij za 
ptice brez ustrezne znanstvene utemeljitve.  
Komisija je izrekla tudi zadnja opozorila. Španiji ju je izrekla v dveh primerih, in sicer za projekt namakanja v 
Lleidi v Kataloniji in za projekte odprtih kopov v Leonu v Kastiliji. Portugalska je opozorilo dobila glede 
odvzemanja vode z zajezitvijo Alqueva, ki vpliva na dolvodne habitate. 

Več o primeru Španije na strani http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/46, o primeru 
Portugalske pa na strani http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/45 
 
 
Socio-ekonomske koristi Nature 2000 
Evropska komisija je finančno podprla projekt Promocija koristi Nature 2000 – socio-ekonomsko vrednotenje 
(Promoting the benefits of Natura 2000 - A socio-Economic Valuation). Z analizo posamičnih območij v več 
državah EU so ocenili ekonomske koristi ter povečanje zaposlitvenih možnosti. Poročilo (28 strani, pdf) je na 
www.ieep.org.uk/research/Natura/Natura%202K%20-%20Benefits%20%5Bfinal%5D.pdf, spletna stran projekta je 
www.ieep.org.uk/research/Natura/Naturafrontpage.htm 
 
 
Komuniciranje z deležniki in širšo javnostjo – primeri dobre prakse za Naturo 2000 
Evropska komisija je izdala poročilo, ki bo lahko v veliko pomoč komunikatorjem. V njem so zbrana tudi 
priporočila dobre prakse, med drugim: S kom naj komuniciramo, Glavna sporočila Nature 2000, Priprava 
komunikacijske strategije, Katere tehnike naj uporabimo, Težave v komuniciraju. Sledijo primeri komunikacije z 
deležniki, drugimi javnimi institucijami in s širšo javnostjo. 
Poročilo (68 strani, pdf) je na 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/naturecommunicating_lowres_en.pdf 
 
 
Kronski dragulji – primeri dobre prakse Nature 2000 in prostega časa 
V publikaciji je zbranih 11 primerov iz različnih držav, v katerih je prišlo do dobrega sodelovanja med varstvom 
biotske raznovrstnosti ter turizmom, športom ali rekreacijo. Med primeri je izdaja publikacij za rekreativce, 
izdelava plana rekreacije ter predpisa o javnem dostopu, načrt informiranja in interpretacije, center za 
obiskovalce, mobilna razstava, raziskava o uporabi spletne strani o Naturi 2000, kodeks ravnanja za rekreativce,  
Poročilo (32 strani, pdf) je na 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/documents_publications/pdf/jewel
s_in_the_crown.pdf 
 
 
NAPOVEDNIK 



1. februarja 2005 ob 9. uri na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani seminar o celoviti presoji vplivov na 
okolje in presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (zavarovana 
območja in posebna varstvena območja – Natura 2000. Jelka Kremesec Jevšenak bo predstavila celovito presojo 
vplivov na okolje (obrazložitev namena, pravne ureditve, odnosa do presoje sprejemljivosti, sheme postopkov za 
presoje sprejemljivosti planov), Andrej Bibič in Peter Skoberne bosta pojasnila metodologijo presoje glede 
določanja planov, ki so predmet presoje in ugotavljanja in presojanja vplivov in navedla konkretne primere. Vesna 
Kolar Planinšič bo prikazala potek dela na celoviti presoji vplivov na okolje s konkretnimi primeri, Jelka Kremesec 
Jevšenak bo obrazložila presoje sprejemljivosti pri posegih v naravo, predstavniki Agencije RS za okolje pa 
prikazali problematiko na primerih okoljevarstvenega in naravovarstvenega soglasja. 
Kontaktna oseba: Jelka Kremesec Jevšenak 
 
Četrtek, 3. februarja 2005 ob 17. uri bo v veliki sejni dvorani bivše občine Ljubljana Vič (Trg MDB 7) predavanje 
»Zavarovano območje narave na robu glavnega mesta«. Za prebivalce ljubljanskih četrtnih skupnosti z območja 
Ljubljanskega barja ga pripravlja Mestna občina Ljubljana kot koordinator razglasitve krajinskega parka 
Ljubljansko barje. Namenjeno je osvetlitvi praktičnih vidikov življenja in dela v območju Nature 2000 . Poleg 
organizatorja s prispevki sodelujejo še Zavod RS za varstvo narave – OE Ljubljana, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Znanstveno raziskovalni center SAZU ter predstavnik Kozjanskega parka, ki bo predstavil izkušnje 
vsakodnevnega sodelovanja med upravo parka in lokalnim prebivalstvom. 
Kontaktna oseba: Barbara Zupanc (barbara.zupanc@ljubljana.si) 
  
Petek, 4. februarja 2005 ob 18.00 uri bo v Cankarjevem domu na Vrhniki otvoritev razstave »Ljubljansko barje- 
iskanje skupnih poti«, ki jo je pripravila Mestna občina Ljubljana. Fotografska razstava znanih slovenskih 
fotografov predstavlja Ljubljansko barje kot območje Nature 2000, z najznačilnejšimi rastlinskimi in živalskimi 
vrstami ter habitati, pa tudi kot kulturno krajino, ki s svojimi zgodovinskimi  in etnološkimi posebnostmi dodatno 
bogati območje. Razstava bo odprta do 28. februarja. 
Kontaktna oseba: Barbara Zupanc (barbara.zupanc@ljubljana.si) 
 
 
Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih 
bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če biltena ne želite prejemati, pišite 
na isti naslov. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 
309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si  
 
 


