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SLOVENIJA 
 
Medvedja popotovanja 
Projekt Life III »Ohranitev velikih zveri v Sloveniji – Faza I (rjavi medved)« se je pričel septembra 2002, in je 
trenutno v sklepni fazi. V času trajanja projekta je bilo postorjeno že mnogo. V aprilu in maju 2005 je na Snežniku 
in na kočevskem potekal odlov petih rjavih medvedov, na katere so bile nameščene GPS ovratnice za 
telemetrično spremljanje njihovega gibanja. Štirje lastniki ovratnic so bili odlovljeni na območju Snežnika v lovišču 
s posebnim namenom Jelen, en medved pa je bil odlovljen na Kočevskem v lovišču s posebnim namenom 
Medved. Akcija je potekala v sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete – Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Ovratnice na osnovi globalnega pozicijskega sistema določajo lokacije 
žival. V ovratnice se zapisujejo tudi podatki o zunanji temperaturi in aktivnosti živali. Koordinate lokacij se 
samodejno s pomočjo mobilnega omrežja v obliki SMS sporočil na vsaki dve uri prenašajo do končnega 
uporabnika. 
 
Nakup celotnega sistema petih ovratnic se je uresničil s finančno pomočjo projekta Ohranitev velikih zveri v 
Sloveniji, ki poteka v okviru programov Evropske unije Life III. Zbrani podatki bodo po mnenju strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo z rjavim medvedom, bistveno pripomogli k boljšemu poznavanju vrste in k lažjemu ter uspešnejšemu 
upravljanju z njo. Z njimi bo posredno mogoče sklepati tudi, zakaj se medvedi gibljejo v določenem prostoru in 
kakšno je njihovo življenje. 
Miha Marenče (Miha.Marence@zgs.gov.si) 
 
Biološko raziskovalni tabor v Breginju 
Raziskovalni tabori so bili v javnosti vedno zelo odmevni. Zanje vlada med mladimi veliko zanimanje. Cilji taborov 
so poleg osveščanja mladine in javnosti tudi pridobivanje potrebnih podatkov o pojavljanju rastlinskih in živalskih 
vrst. 
 
Med 4. in 9. julijem letos je v Breginju potekal že enajsti Biološko raziskovalni tabor. Kraj tabora ni bil izbran 
naključno. Breginj namreč leži v neposredni bližini več ekološko pomembnih območij ter območij Natura 2000 ( 
Stol in Planja, Nadiža s pritoki, Kobariško blato, Julijske Alpe...). To območje je zaradi odmaknjenosti slabše 
raziskano, zato imajo podatki, pridobljeni z raziskovalnim delom na taboru, velik pomen tudi za delo Zavoda RS 
za varstvo narave, še posebej OE Nova Gorica, ki pokriva to območje.  
 
Tabora se je udeležilo 33 mladih (osnovnošolci višjih razredov, srednješolci, študentje). Delalo je 11 skupin, in 
sicer skupina za rastlinstvo, metulje, dvoživke, kačje pastirje, plazilce, netopirje, ptice, hrošče, pa tudi skupina za 
geografijo, geologijo in arheologijo. Mentorji skupin so bili mladi strokovnjaki z različnih področij. 
 
Zadnji dan tabora smo strnili rezultate in pripravili razstavo. Na zaključno prireditev s predstavitvijo rezultatov smo 
povabili krajane, starše udeležencev, medije in vse, ki jih je naše raziskovanje zanimalo. 
Mateja Nose Marolt (mateja.nose-marolt@zrsvn.si) 
 
Popis in obročkanje belih štorkelj v Beli Krajini 
Štorklje v Beli krajini spremljamo od leta 1993, ko so v Gribljah zgradile prvo gnezdo. Lani je bil na ravnicah ob 
Kolpi aktivnih 11 gnezd, v katerih je bilo izvaljenih kar 30 mladičev. 
 
Kako plodno je bilo letošnje leto smo s pregledom gnezd in obročkanjem mladičev ugotovili v petek, 1. julija, 
2005. Zbrali smo se v vasi Otok, pregled pa zaključili v vasi Krasinec, kjer so aktivna kar štiri gnezda. S pomočjo 
gasilcev smo se dvignili do gnezda, ornitolog Prirodoslovnega muzeja Slovenije pa je ob tem mlade štorklje 
obročkal.  
 
V skrb za gnezda so se letos vključili tudi učenci Osnovne šole Podzemelj, Ministrstvo za okolje in prostor pa je 
omogočilo izdelavo manjkajočih gnezdilnih podstavkov. 
 



Dodatne informacije: Andrej Hudoklin, ZRSVN OE Novo mesto, andrej.hudoklin@zrsvn.si 
 
Anketa o večnamenskosti kmetijstva  
Sodelavci Biotehniške fakultete, Inštituta za ekonomska raziskovanja in Kmetijskega inštituta vas vabijo, da 
sodelujete v anketi »Kaj pričakujem od kmetijstva«. Njihov cilj je preveriti odnos javnosti oziroma družbeno 
pomembnost vprašanj, povezanih z različnimi (t.i. večnamenskimi) vlogami kmetijstva v Sloveniji. Hkrati želijo 
ugotoviti sprejemljivost financiranja posameznih funkcij kmetijstva iz javnih sredstev. Izpolnjevanje ankete vam bo 
vzelo 10 minut časa. Spletna stran je: www.bfro.uni-lj.si/vecnamenskost/default.asp?from=A1 
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Nov razpis za projekte LIFE 
Evropska komisija je 21. junija 2005 objavila razpis za projekte LIFE 2005-2006. Rok za oddajo prijav za projekte 
LIFE Narava je 30. september 2005. 
Spletna stran je: http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm, kjer so tudi datoteke za prijave. 
 
Usposabljanje za Naturo 2000 
Evropska komisija je naročila projekt Usposabljanje za Naturo 2000 (training programme Natura 2000 – 
implementation & administration). Vzpostavili so službo, ki odgovarja na vprašanja iz vsakodnevne prakse, 
pripravljajo tudi bilten. Če njihove e-pošte niste prejeli, a se želite naročiti nanjo, pišite na naslov: 
wolfgang.suske@umweltbundesamt.at V naslednjem letu bodo organizirali več delavnic, ki bodo služile prenosu 
znanja – marsikdaj pridobljenega na napakah – iz EU 15. 
 
 
BRANJE 
 
Referat o komuniciranju Nature na spletu 
Branka Hlad je na posvetu »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 (gl. prejšnjo številko eNature). Njena predstavitev na 22 straneh je na spletni strani Nature, v rubriki 
Oglasna deska / Dogodki, neposredna povezava: 
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti/natura2000/oglasna/za_splet_schneverding
en_05branka_hlad.pdf 
 
Informacije o nepovratnih sredstvih na spletu 
Na spletni strani www.kaaita.com je predstavljena ponudba informiranja in svetovanja za učinkovito pridobivanje 
nepovratnih sredstev. 
Dodatne informacije: info@kaaita.com 
 
 
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  
 


