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SLOVENIJA 
 
Plenilcem bo v Solinah odslej težje 
V Sečoveljskih solinah izvajamo LIFE projekt ''Ohranitev ogroženih vrst in habitatov v Sečoveljskih solinah''. 
Ključne akcije v letošnjem letu so bile namenjene zavarovanju gnezdišč male in navadne čigre, beločelega 
deževnika in polojnika. Gnezda teh ptic na solinskih nasipih in v solnih poljih namreč ogrožajo kopenski plenilci 
(kuna, lisica, potepuške mačke in psi). Izkopani so bili dovolj široki in globoki jarki po obodu solnih polj, ki tem 
plenilcem otežujejo dostop do jajc in mladičev. Poleg tega pa je s to akcijo omogočeno učinkovito kroženje vode v 
solnih poljih, kar omejuje procese razraščanja alg. 
Poleg robnih jarkov je bil utrjen tudi ključni nasip, ki preprečuje nenadzorovano poplavljanje gnezdišč solinskih 
ptic 
Barbara Morgan (barbara.morgan@soline.si) 
 
Nov informacijski center na Rakitovcu 
V okviru projekta LIFE-Narava »Ohranitev in varstvo ogroženih habitatov in vrst na Kraškem robu« smo v letu 
2004 obnovili in preuredili staro šolo v Rakitovcu v Informacijski center. 
V obnovljenih prostorih šole je postavljena stalna razstava, ki prikazuje značilni kraški kal ter druge krajinske in 
naravne posebnosti Kraškega roba. Razstavo sta, skupaj z izvajalcem projekta, Znanstveno-raziskovalnim 
središčem Koper Univerze na Primorskem, postavila Pokrajinski muzej Koper in Center za kartografijo favne in 
flore.  
Poleg informacijskega centra je za njegove obiskovalce postavljen skalnjak z značilno floro Kraškega roba. 
Informacijski center si lahko ogledate po predhodnem dogovoru  na tel št.: 05 663 7700 ali 05 663 7706. 
Bojana Lipej (Bojana.Lipej@zrs-kp.si) 
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Slovenski primer komuniciranja predstavljen na posvetu »Managementplanung fuer NATURA-2000 
Gebiete« 
Na vabilo dr. Johanna Schreinerja, direktorja NNA – Alfred Topfer Akademie fur Naturschutz, sem v okviru 
posveta »Managementplanung fur NATURA-2000 Gebiete«, (22.-23. junija 2005 v Schneverdingnu v Nemčiji) 
predstavila slovenski model komuniciranja Nature 2000, ki smo ga izvajali v letih 2002-2004.  
Cilj posveta je bila predvsem interdisciplinarno usmerjena razprava o metodoloških in naravovarstveno socialnih 
praksah ter idejah v kontekstu izvajanja upravljavskih načrtov za Naturo 2000. Posveta se je udeležilo okoli 100 
udeležencev s področij varstva narave, kmetijstva, gozdarstva, znanosti in drugih. Predstavljeni so bili različni 
koncepti in pristopi k upravljanju – od tehničnih do praktičnih implementacijskih vprašanj navezovanja na 
regionalni razvoj in gospodarske načrte ter razvoj turizma.  
Prvi dan je bil namenjen pretežno tehničnim vsebinam upravljavskih načrtov za območja Natura 2000, zlasti 
zasnovam monitoringa. Drugi dan je bil posvečen predvsem vprašanjem komuniciranja na različnih ravneh in 
integracijskim ter participativnim procesom v okviru učinkovitega upravljanja, praktičnim težavam in primerom 
reševanja konfliktov. Ena od dilem, ki so jo izpostavili predavatelji in udeleženci v razpravah, je bila, ali so 
smiselni posebni upravljavski načrti za vsa območja ali je bolj racionalna in smiselna integracija v sektorske 
programe in načrte (na primer povezovanje zahtev direktive o vodah ter obeh naravovarstvenih direktiv). Rdeča 
nit je bilo ustrezno komuniciranje v okviru integracijskih in participacijskih procesov ter reševanja konfliktov.  
Slovenski model je bil nekaj posebnega in udeleženci so ga sprejeli z zanimanjem, saj kaže na jasen »master 
plan«, uspešno organizacijsko strukturo in sodelovanje komunikacijskih svetovalcev. Vse to je - kljub časovnim in 
kadrovskim omejitvam - pripeljalo do otipljivih rezultatov. 
Branka Hlad (branka.hlad@gov.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) 309 
4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si  
 
 


