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SLOVENIJA 
 
Izbrani Phare projekti 
Konec julija so začeli izvajati projekte v okviru programa Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003: 
Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Cilj programa je okrepiti sodelovanje med 
Slovenijo in Avstrijo na področju varstva biotske in krajinske pestrosti, zavarovanih območij in upravljanja območij 
Natura 2000 ter trajnostnega razvoja.  
 
Finančno podporo so prejeli projekti, ki bodo v obstoječih in načrtovanih zavarovanih območjih ter predlaganih 
območjih Natura 2000 izvajali naslednje aktivnosti: kartiranje habitatov in inventarizacija vrst, skupni koncepti 
ohranjanja biotske in krajinske pestrosti, načrti upravljanja, ozaveščanje javnosti in komuniciranje (vključno z 
izgradnjo ali izboljšavo obstoječih in razvojem novih informacijskih centrov, poti itd.), čezmejno prostorsko 
planiranje v obstoječih in načrtovanih zavarovanih območjih, zmanjšanje vpliva onesnaževanja zaradi prometa, 
obnova habitatov in vzpostavitev koridorjev ter ohranjanje in trajnostni razvoj izjemne krajine. 
 
Dobitniki so: 
1. Center za kartografijo favne in flore 
2. Občina Tržič 
3. Občina Rogaška Slatina 
4. Občina Črna na Koroškem 
5. Triglavski narodni park 
6. Razvojna agencija Savinja 
7. Občina Dobrovnik 
8. Mestna občina Ptuj 
9. Krajinski park Goričko 
10. Mariborska razvojna agencija 
11. Razvojni center občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče 
 
Dodatne informacije so na spletni strani http://www.rec-lj.si/projekti/Phare_bd/Phare_bd.htm 
 
Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si)  
 
Razpis Life Narava 2006 
Ministrstvo za okolje je objavilo razpis za zbiranje in sofinanciranje projektov s programskega področja Life 
Narava za leto 2006. Razpis je bil objavljen v Dnevniku (23.7.2005) in Uradnem listu (29.7.2005). Ministrstvo za 
okolje in prostor bo zbiralo projekte do 20.9.2005. Vse podrobnosti so navedene v razpisu. 
 
Spletna stran: 
www.gov.si/mop/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=rzp&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=18665776063E772D
C125704B00286401&i15=on 
 
Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si)  
 
 
BRANJE 
 
Nova številka glasila Kraški rob 
V peti številki glasila, ki izhaja v okviru projekta LIFE-Narava, lahko berete o obnovljenem kala v Kastelcu, 
ljudskem zdravilstvu v Pregari, Turistično kulturno športnem društvu Kraški rob iz Črnega kala in še marsičem. Na 
zadnji strani je nekaj vprašanj in odgovorov o Naturi 2000. Številke prvih dveh letnikov so na spletni strani: 
http://www.zrs-kp.si/projekti/life/Glasilo-KR.html.  
 



Parki Slovenije 2004– tudi v angleškem jeziku 
Poročilo o parkih Slovenije v lanskem letu je izšlo tudi v angleškem jeziku: Parks in Slovenia 2004 (8 strani). 
Kontaktna oseba je Jana Kristanc (jana.kristanc@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  
 


