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SLOVENIJA 
 
V prejšnji številki smo predstavili LIFE projekte v Sloveniji. Mednje sodi tudi projekt: 
 
Prenova in varstvo habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok  
julij 2001 – december 2005  
Območje: naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru  
Prijavitelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, partner: Ministrstvo za okolje in prostor  
Kontaktna oseba: Nataša Šalaja (natasa.salaja@dopps-drustvo.si, www.skocjanski-zatok.org)  
 
Projekt je del celovitega sanacijskega in renaturacijskega programa, ki je bil sprejet z Odlokom o programu 
varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok.  
 
Akcije, predvidene v času trajanja projekta:  
• priprava izvedbene dokumentacije za nadomestni habitat (sladkovodno močvirje) na Bertoški bonifiki 
• izboljšanje dotoka sladke in morske vode v laguno s čiščenjem Are in vgradnjo zapornic na morskem kanalu 
• zamočvirjanje Bertoške bonifike in ureditev krožne učne poti na bonifiki 
• začetek delovanja profesionalne nadzorne službe z zaposlitvijo prvega naravovarstvenega nadzornika 
• redna priprava in distribucija biltena o Škocjanskem zatoku 
• konzultacije z lokalnim prebivalstvom 
• izdelava filma o renaturaciji Škocjanskega zatoka 
• izdelava publikacije o Škocjanskem zatoku 
• internetna domača stran 
• izdelava načrta upravljanja 
• ustanovitev in sodelovanje v neformalni mreži upravljalcev severno-jadranskih mokrišč Adriawet 
• monitoring(ptice, ribe, kartiranje habitatnih tipov; kakovost vode, hidrologije in raziskava o možnostih naravne 

repopulacije rezervata) 
 
Poleg tega sta del projekta tudi najpomembnejši renaturacijski aktivnosti v rezervatu, in sicer:  
• odstranjevanje sedimenta iz lagune in 
•  izboljšanje habitatov ob robu lagune,  
ki pa se v celoti financirata iz proračuna RS (Vodni sklad). 
 
Izšel je razpis za promocijo varstva okolja 
V petek, 18. februarja 2005 je Ministrstvo za okolje in prostor v Uradnem listu objavilo javni razpis za 
sofinanciranje projektov promocije varstva okolja in urejanja prostora v letu 2005.  
 
Vsebinsko je razdeljen na tri sklope:  
A. Sofinanciranje projektov promocije varstva okolja ( 
B. Sofinanciranje projektov promocije urejanja prostora  
C. Sofinanciranje nekomercialnih periodičnih medijev (tiskanih javnih glasil oz. publikacij)) 
 
Naturi 2000 letos ne daje prioritete. Podrobnejše vsebine sklopa A so namreč: 

• zmanjševanje količin in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, 
• ozaveščanje o okolju prijaznem kmetovanju/izvajanju dobre kmetijske prakse pri ravnanju s kmetijskimi 

zemljišči s poudarkom na gnojenju in rabi fitofarmacevtskih sredstev na vodovarstvenih območjih, 
• spodbujanje trajnostne mobilnosti ter 
• spodbujanje trajnostne potrošnje; 

prijavijo se lahko: ustanove, javne agencije, javni zavodi (vzgojno varstveni zavodi, osnovne šole, srednje šole), 
zasebni zavodi. 
 



Skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 18 milijonov SIT; od tega je za sklopa A in B predvidenih 
13 milijonov SIT, za sklop C pa 5 milijonov SIT. Rok za predložitev vlog je 18. marec 2005 do 15. ure, predvideno 
obdobje porabe sredstev je do konca novembra 2005. 
 
Kontaktna oseba: andrej.vuga@gov.si, spletna stran razpisa: 
www.gov.si/mop/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=rzp&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=AE441169E7610D24
C1256FAC004C0644&i15=on 
 
 
NAPOVEDNIK 
24. februar ob 13. uri v Biološkem središču, Večna pot 111: Predstavitev monografije z naslovom Ris v Sloveniji 
(avtorji: Ivan Kos, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek, Aleksandra Majić Skrbinšek, Marko Jonozovič in Miha 
Krofel).  
 
 
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  
 
 


