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Sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
V sredo, 5. februarja so se sestali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za 
okolje, prostor in energijo.  Cilj sestanka je bila seznanitev MKGP  z osnovnimi podatki o Naturi 2000 in samim 
projektom Natura 2000, kakor tudi dogovor o skupnem sodelovanju pri projektu in implementaciji Nature 2000 v 
Sloveniji. Sestanek na ravni državnih sekretarjev je bil preliminarni sestanek za srečanje obeh resornih ministrov.  
Sprejeti so bili naslednji sklepi:  
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izrazilo pripravljenost za sodelovanje pri projektu Natura 
2000. Oblikuje se medresorska delovna skupina, v katero MKGP do 17.2.2003 imenuje dva svoja predstavnika. 
Skupni nastop pri projektu se kasneje formalizira v obliki sporazuma, ki ga podpišeta oba resorna ministra.  
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v roku 1 tedna pripravi konkreten program dela za leto 2003. 
Ministrstvi ga nato skupaj preverita.  
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 1 tedna pripravi oceno stroškov za svetovalce KGZ, ki 
bi sodelovali kot komunikatorji.  
4. Ministrstvi pripravita srečanje na ministrski ravni, kjer se predstavi skupni program dela in podpiše sporazum.  
Dodatne informacije glede nadaljnjih korakov pri sodelovanju s kmetijskim resorjem lahko dobite pri koordinatorki 
projekta mag. Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si).  
 
Interni posvet o Naturi 2000 za sektorje MOP in organe v sestavi  
V petek, 7. februarja je na MOP potekal interni posvet o Naturi 2000, ki je bil namenjen seznanitvi ostalih 
sektorjev MOP in organov v sestavi s projektom Natura 2000, zahtevami Evropske unije v okviru direktiv ter 
sodelovanju posameznih sektorjev pri implementaciji Nature 2000 pri nas. Konkretneje je bilo predstavljeno tudi 
delo strokovno-tehnične skupine v okviru projekta ter vključevanje sektorskih ukrepov za izvajanje varstva Nature 
2000.  
Kljub precej slabi udeležbi -pogrešali smo vabljene z urada za evropske zadeve in mednarodne odnose, urada za 
prostor, urada za energetiko, ARSO, GURS in AURE- so se sodelujoči strinjali, da je sodelovanje sektorjev 
potrebno in neizogibno.  
Mape z gradivi s posveta lahko dobite pri Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si). PowerPoint predstavitev 
"Območja Natura 2000 in vključevanje ukrepov" si lahko ogledate tudi na spletni strani www.natura2000.gov.si 
pod rubriko predstavitve.  
 
Kartografski prikaz razširjenosti vrst in habitatnih tipov  
V okviru  naloge 3 je strokovno-tehnična skupina izdelala karte reprezentativne razširjenosti vrst in habitatnih 
tipov. Te so: sesalci brez netopirjev, netopirji, kačji pastirji, želva sklednica, dvoživke, morski habitatni tipi, metulji, 
ribe, raki, mehkužci, gozdni habitatni tipi, hrošči in rastlinske vrste. Karti za habitatne tipe brez gozdnih in morskih 
ter za vidro sta v delu. Prav tako je v izdelavi integralna karta.  
V tem času poteka tudi korekcija meja potencialnih SPA območij, ki jih je predlagal zunanji izvajalec, glede na 
sprejete kriterije iz naloge 2.  
Bolj natančne informacije o opredeljevanju območij po Direktivi o habitatih lahko dobite pri vodji strokovno-
tehnične skupine dr. Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si), o dodelavi meja SPA pa pri Andreju Hudoklinu 
(andrej.hudoklin@zrsvn.si).  
 
Pilotna območja za komunikacijo  
Pripravljeni so delovni opisi šestih t.i. pilotnih območij za komunikacijo. Predlagana območja so: Boč (OE Celje), 
Blato (OE Ljubljana), Murska šuma in mrtvice ob Muri (OE Maribor), Nanoščica (OE Nova Gorica), Jovsi (OE 
Novo mesto), rastišče pozejdonke pri Žusterni (OE Piran). Opise je pripravila strokovno-tehnična skupina v 
skladu s strukturo predstavitve ključnih podatkov območij in vsebujejo opis območja, utemeljitev izbora, 
predvidene ukrepe upravljanja za ohranitev ugodnega stanja, lastniško strukturo, opredelitev državnih in lokalnih 
deležnikov, oceno družbene sprejemljivosti in podatke o obstoječem pravnem statusu glede zavarovanja.  
Na podlagi teh opisov bo komunikacijska skupina pripravila predstavitvene brošure in komunikacijske načrte.  
Dodatne informacije o nadaljnjem poteku dela lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-
planinsic@gov.si) za strokovni del in Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic) za komunikacijski del.  
 
eNapovednik  



Seminar za vodje: "Metode in tehnike moderiranja", četrtek, 13. februar 2003, Agencija RS za okolje, Vojkova 1a, 
Ljubljana, velika dvorana, ob 9. uri.  
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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 
 


