
Bilten e Natura 2000, št. 35 / maj 2005 
 
 
SLOVENIJA 
 
Evropski dan parkov in Natura 2000  
 
Evropski dan parkov je uvedla federacija Europarc, da bi povečala podporo zavarovanim območjem. S tem 
obeležimo 24. maj 1909, ko so na Švedskem - kot prvi v Evropi - ustanovili devet narodnih parkov. 
 
Letošnja tema je »Izziv Nature 2000: ohranjanje in priložnosti za ljudi«. Dogodki v evropskih parkih in območjih 
Nature 2000 so posvečeni zlasti varstvu vrst in habitatov, vključevanju lokalnih skupnosti, prostovoljnemu delu ter 
pomenu teh območij za turizem, kmetijstvo in lokalni gospodarski razvoj. Ogledate si jih lahko na spletni strani: 
www.europarc.org/international/data/EDoP2005/europe.htm 
 
V Sloveniji dejavnosti organizirajo Triglavski narodni park (na spletni strani Europarca), Park Škocjanske jame in 
Notranjski regijski park (24. maja bo v prostorih uprave parka Škocjanske jame predstavitev sodelovanja v 
Ramsar projektu),  Kozjanski park (20. maja bo na gradu Podsreda otvoritev razstave fosilov in mineralov iz 
zbirke Stanislava Bačarja), Krajinski park Sečoveljske soline (24. maja bo prost vstop v park ter premiera novega 
polurnega filma o solinah M. Žbontarja, projekcije bodo ob 10., 12., 14. in 16. uri), Park Goričko (24. maja bo 
prost vstop v grad Grad).  
 
Komunikacijski projekti v podporo Naturi 2000 
Ministrstvo za okolje in prostor je aprila objavilo razpis za sofinaniciranje dejavnosti okoljskih nevladnih 
organizacij v letu 2005. 
 
Za sklop »Sofinanciranje komunikacijskih projektov v podporo ciljem Nature 2000« je prispelo 18 prijav. Sedaj 
teče postopek izbiranja. 
 
Vse študije na spletu 
Na spletni strani Natura 2000 si lahko ogledate strokovna izhodišča za vzpostavitev omrežja Natura 2000 v 
Sloveniji. Vseh 18 študij je na: 
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/projektivec/pregled_nalog.htm 
 
Želva išče prijatelje tudi v Prekmurju  
Piranska območna enota Zavoda RS za varstvo narave je v Klubu PAC (Pomurskem akademskem centru) v 
Murski Soboti odprla razstavo, ki predstavlja ogrožene rastlinske in živalske vrste v slovenskem morju. Razstavi 
»Želva išče prijatelje« in »Travniki pozejdonke – značilnosti in pomen« na slikovit način približata morsko želvo in 
morsko cvetnico pozejdonko.  
Razstava o želvi je nastala v sklopu projektov v sodelovanju z Morsko biološko postajo Piran in Piranskim 
akvarijem Srednje pomorske šole Portorož, v okviru partnerskega projekta »Ohranimo želvo v slovenskem 
morju«, ki ga financira družba Petrol d.d., vodita pa Ministrstvo za okolje in prostor ter Zavod RS za varstvo 
narave. Razstava o pozejdonki je nastala v sklopu sodelovanj med Zavodom RS za varstvo narave ter Kneževino 
Monako in Regionalnim centrom za zavarovana območja RAC/SPA iz Tunizije, ki sta razstavo tudi finančno 
podprla. 
Zanimivi razstavi sta pred tem že gostovali v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani in v Osrednji knjižnici Srečka 
Vilharja v Kopru.  
Razstava bo odprta do 23. junija letos, vsak delavnik med 8. in 16. uro.  
Kontaktna oseba: mateja.nose-marolt@zrsvn.si 
 
 
BRANJE 
 
Okolje v Mestni občini Ljubljana 



Mestna občina Ljubljana je izdala drugo poročilo o stanju okolja, ki ga je pripravil Zavod za varstvo okolja. V 
poglavju Naravno okolje je predstavljeno tudi kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitanih tipov, ki si jih 
lahko podrobneje ogledate na priloženi zgoščenki. 
Kontaktna oseba: natasa.jazbinsek-sersen@ljubljana.si 
 
 
NAPOVEDNIK 
29. - 31. maj: prvi alpski biogeografski seminar za nove države članice. Kraj: Kranjska Gora. Udeležba je možna 
le na povabilo Evropske komisije.  
 
 
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) 309 
4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si  
 


