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SLOVENIJA 
 
Informacijski center na Mašunu 
Na Mašunu, v osrčju snežniških gozdov in v osrednjem območju rjavega medveda, potekajo zaključna dela pri 
obnovi stavbe, v kateri bo urejen informativni center. »Gozdno hišo - izobraževalno-informativno središče pod 
Snežnikom« bo organizacijsko in strokovno vodila Območna enota Postojna Zavoda za gozdove Slovenije. Pri 
ureditev nekdanje Širceve hiše je del denarnih sredstev prispeval tudi projekt Life III Natura – »Ohranitev velikih 
zveri v Sloveniji – Faza I (Rjavi medved)«. 
 
V Informativno-izobraževalnem središču pod Snežnikom bodo predstavljene prostoživeče živali in lovstvo ter 
snežniški gozdovi in gozdarstvo. Center bo opremljen tako, da se bodo ljudje že pri vstopu vanj s pomočjo stalnih 
razstavljenih primerkov in plakatov seznanili z njegovo vsebino. V večjem delu bo predstavitev namenjena 
medvedu in njegovemu bivalnemu okolju. Objekt bo imel urejeno tudi manjšo dvorano (50 ljudi) z vso tehnično 
podporo, ki bo primerna predvsem za delavnice, različne sestanke, konference.  
Miha Marenče (miha.marence@zgs.gov.si) 
 
Nova spletna stran 
Projekt LIFE III z naslovom »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem« se ukvarja z 
metodologijo upravljanja na območjih NATURA 2000 v Sloveniji, in sicer na petih pilotnih primerih (Snežnik, 
Jelovica, Jovsi, Petelinjek in Boletina), za katera bodo tekom projekta izdelani konkretni upravljavski načrti. 
Pilotna območja se razlikujejo tako po velikosti, naravovarstvenih vsebinah kot tudi kompleksnosti problematike. 
Projekt smo začeli izvajati januarja letos. Vse konkretne naravovarstvene akcije (na primer: košnja, čiščenje 
zaraščenih površin, postavitev ptičje opazovalnice, ureditev učnih poti ipd.), se odvijajo v skladu s terminskim 
planom, določenim v prijavi projekta.  
 
Do konca avgusta je ZRSVN moral pripraviti za evropsko komisijo v Bruslju prvo tehnično poročilo o aktivnostih, 
ki so se odvijale v skladu s projektnim koledarjem od januarja do konca avgusta. S ponosom lahko rečemo, da 
smo bili pri svojem delu uspešni. Nekatere akcije smo pričeli izvajati celo prej, kot je bilo to načrtovano v projektni 
prijavi. 
 
Izdelali smo dokument »Vodnik vsebin za pripravo upravljavskih načrtov za območja Natura 2000«, pred kratkim 
smo objavili spletne strani projekta (http//www.zrsvn.si/life), kjer bomo ažurno objavljali aktualne dogodke, izvedli 
vse ključne investicije, objavili precej člankov z namenom informiranja in ozaveščanja prebivalcev, ki živijo na 
območjih, kjer se odvija projekt. Trajnostni razvoj območij NATURA 2000 je namreč tesno povezan s sprejetostjo 
vsebin akcij s strani lokalnega prebivalstva oziroma lastnikov zemljišč. V ta namen smo poleg člankov, objavljenih 
tako na državni kot lokalni ravni, izdali različne zloženke, začeli s postavljanjem informacijskih tabel, pripravili in 
vodili delavnice ter prebivalce povabili k sodelovanju na terenu, kjer smo jim poskušali te vsebine čimbolj 
približati. Uspešno smo izvedli tudi dve novinarski konferenci, prvo otvoritveno januarja v Ljubljani ter drugo 
marca na enem izmed pilotnih območij, v Ponikvi.  Na splošno lahko rečemo, da smo bili z odzivom novinarjev in 
prisotnih zadovoljni. Ugotavljamo, da  zavest o pomembnosti ohranjanja narave raste in verjamemo, da naš 
projekt prispevka k temu. Uspelo nam je celo zbližati institucije, ki imajo v zvezi s tovrstno problematiko različne 
pristope in včasih celo nasprotujoče si poglede. 
 
V pol leta, kolikor projekt traja, ni prihajalo do večjih težav in ovir pri delu, kljub temu pa je pomembno poudariti, 
da gre za enega bolj zahtevnih in kompleksnih projektov LIFE v Sloveniji. Verjamemo, da bomo naloge z ekipo 
sodelavcev Zavoda ter ob sodelovanju s projektnimi partnerji uspešno izvedli. 
Mirjam Galičič (mirjam.galicic@zrsvn.si) 
 
Komunikacijski projekti v podporo Naturi 2000 
Na podlagi razpisa, ki ga je aprila letos objavilo Ministrstvo za okolje in prostor, so izmed 18 prijav okoljskih 
nevladnih organizacij izbrali naslednje. 
1. Omrežje Natura 2000 Kočevsko – Kolpa kot prednost ali ovira (Gozdarsko društvo Medved, Kočevje) 



2. Ohranitev koconogih kur v Dinaridih (Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov-
Dinaricum, Ribnica) 

3. Določanje pomembnih  habitatov vrst Nature 2000 v gozdovih (Gozdarsko društvo Medved, Kočevje) 
4. Izziv Nature 2000 v lokalnem okolju (Društvo za okoljevarstveno vzgojo v Evropi-DOVES, Portorož) 
5. Habitatni tipi ob Muri – tabor (Društvo Tabrih, Ljutomer) 
6. Jovsi, odprta vrata v naravo, Kapele 2005 (Turistično društvo Kapele, Kapele) 
7. Gozdna učna pot in ureditev doline Drage – faza 1. (Turistično društvo Bober Ig, Ig) 
8. TV spoti »Tvoja narava« (UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana) 
9. Strategija razvoja na območjih Natura 2000 – primer Radenskega polja (Inštitut za fizikalno biologijo, 

Grosuplje) 
10. Natura 2000 in EU – nova priložnost za vas (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, 

Ljubljana) 
11. Načrt interpretacije za območje Natura 2000 – Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS) (Ornitološko 

društvo Ixobrychus, Koper) 
12. Promocija Nature 2000 v KP Kolpa (TD Poljanska dolina ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi) 
13. Kraška Pliska in Natura 2000 (Razvojno društvo Pliska, Dutovlje) 
14. Netopirji v omrežju Natura 2000 (Slovensko društvo za preučevanje in varstvo netopirjev, Ljubljana) 
15. Predstavitev omrežja Natura 2000 prebivalcem na območju Pohorja, Kobanskega in Kozjaka (Društvo 

študentov biologije, Ljubljana) 
Kontaktna oseba: Milena Janežič (milena.janezic@gov.si) 
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Bilten projekta Usposabljanje za Naturo 2000 
Avgusta letos je izšla prva številka biltena projekta Usposabljanje za Naturo 2000, ki zlasti predstavlja predloge 
držav glede organizacije usposabljanja. Vsebuje tudi rubriki Žarišče ter Vprašanja in odgovori. Bilten izhaja v 
angleškem jeziku. Če ga niste prejeli, a se želite naročiti nanj, pišite na naslov: 
wolfgang.suske@umweltbundesamt.at. Projekt je predstavljen na spletni strani: 
www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/international/training_Natura2000 
 
 
BRANJE 
 
Nova številka Solnega cveta 
V peti številki glasila krajinskega parka Sečoveljske soline so privlačno predstavljeni slana mlaka, navadna čigra, 
ozkolistna mrežica in riba solinarka. V rubriki Ljudje v solinah predstavljajo mladega solinarja Mitjo iz stare 
piranske družine. 
Vse doslej izdane številke glasila so na spletni strani: www.kpss.soline.si/life_programe/index.php?lang=slo&l1=4 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
20. september: rok za oddajo projektov s programskega področja Life Narava za leto 2006  
(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).  
 
 
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  
 


