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SLOVENIJA 
 
Ribnik Vrbje dobil nove lokalne turistične vodnike 
V sklopu projekta PHARE  »Ekološko turistična obogatitev ribnika v Vrbju«  so 14. junija organizirali nov privlačen 
dogodek. Podjetje Uniarh iz Ljubljane je predstavilo osnutek treh različic idejnih zasnov ureditve ribnika Vrbje z 
zaledjem. Nato so s plesno točko nastopili otroci iz vrtca Šempeter, stari med 4-6 let. Na svečani podelitvi je 
potrdila za uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika za območje 
SSD in območje ribnika Vrbje prejelo 29 novopečenih vodnikov. Rumene kapice z logotipi bodo poskrbele za 
njihovo lažjo prepoznavnost.  
 
Po končanem uradnem delu je aktiv kmečkih žena občine Žalec poskrbel za prigrizek. Številni, že celo leto zvesti 
obiskovalci so si lahko ogledali prejeta dela v okviru Pomladnega ponirkovega ustvarjalnega natečaja. Do 
9.6.2006 smo prejeli dela s strani Vrtca Šempeter, I OŠ Žalec, OŠ Šempeter, g. Jožeta Resmana in g. Hranislava 
Kociča. Upamo, da bo naše naslednje srečanje že v naslednjem mesecu na otvoritvi ECO Ponirkovega parka na 
ribniku v Vrbju. 
 
Alenka Doler, RA Savinja (ra.savinja@zalec.si)  
 
Obisk angleškega strokovnjaka za izobraževanje 
V okviru projekta Natura Primorske (program Interreg IIIA) je med 14. in 19. majem 2006 naravni rezervat 
Škocjanski zatok obiskal angleški strokovnjak za izobraževanje iz Royal Society for the Protection of Birds 
(RSPB, BirdLife v Veliki Britaniji), gospod Barrie Cooper.  
 
Namen delovnega obiska je bila izvedba interne izobraževalne delavnice za zaposlene v rezervatu, na podlagi 
katere bomo pripravili izobraževalni program rezervata. Delavnica je potekala v prostorih DOPPS v Kopru, kjer 
smo se na podlagi konkretnih primerov iz Anglije in njegovih bogatih izkušenj, seznanili z načinom priprave 
programov za obiskovalce in načrta interpretacije ter pripravili osnutek izobraževalnega programa za naravni 
rezervat Škocjanski zatok. 
 
V okviru delavnice smo si med drugim ogledali tudi potek obnove NR Škocjanski zatok ter obiskali rezervat ob 
izlivu Soče v Italiji. Ker se projekt Natura Primorske odvija na vseh območjih Natura 2000 (SPA) na Primorskem, 
smo v času delavnice obiskali še dve območji, in sicer Kras ter Sečoveljske soline, naš gost pa je pripravil mnenje 
o možnostih razvoja izobraževalnih in drugih programov za obiskovalce obeh območij.  
 
Nato je g. Cooper v prostorih DOPPS v Ljubljani za člane pripravil predavanje z naslovom: “Naravoslovno 
izobraževanje – navdih in izziv”, na katerem jim je predstavil svoje bogate izkušnje pri delu s šolami, projekte in 
izobraževalne programe, ki jih izvajajo v RSPB rezervatih ter mednarodne izkušnje pri izobraževalnem delu s 
partnerji zveze BirdLife širom sveta.  
 
Bojana Lipej, Nataša Šalaja in Tadeja Oven (bojana.lipej@dopps-drustvo.si) 
 
Projekt Zavzemi se za Smrekovec javno predstavljen 
Projekt Zavzemi se za Smrekovec je program okoljskega izobraževanja, ki ga Naravovarstvena zveza 
Smrekovec izvaja s skupinami po 15-20 učencev iz osnovnih šol iz Šoštanja, Ljubnega ob Savinji in Črne na 
Koroškem. Cilj projekt je vzgoja in izobraževanje za odgovorno ravnanje z našo naravno dediščino.  
 
Na Svetovni dan okolja je NZ Smrekovec skupaj s sodelujočimi šolami pripravila javno predstavitev projekta. 
Pripravili smo razstavo likovnih del učencev, na prireditvi so z zanimivimi točkami nastopile vse tri sodelujoče 
osnovne šole. Premierno smo prikazali dokumentarni film Zavzemi se za Smrekovec. Izšle so tudi razglednice z 
motivi učencev, te bodo kmalu na voljo na planinskih kočah na Smrekovškem pogorju. Prireditev je potekala v 
prijetnem vzdušju, občinstvo je napolnilo dvorano in predstavljeno delo sprejelo z navdušenjem. Več na: 
http://www.smrekovec.net/vsebina.php?pid=10&tab=izjave&lang=si 



 
Park Goričko vključen v projekt Zelena vez (Green Belt) 
Javni zavod Krajinski park Goričko je eden od 17 partnerjev iz 8 evropskih držav, ki bodo sodelovali v projektu 
Zelena vez (Green Belt). Projekt je eden od odobrenih 41 projektov (izmed 250 prispelih) iz četrtega poziva 
programa Interreg IIIB CADSES (http://interreg.gov.si/) 
 
Pobuda, da bi povezali za naravo pomembna območja ob nekdanji železni zavesi, prihaja iz IUCN – mednarodne 
zveze za varstvo narave in združuje sodelovanje 23 evropskih držav od Barentskega do Črnega in Jadranskega 
morja. V pridobljenem projektu gre predvsem za transformacijo nekdaj smrtnega pasu v zeleno, živo linijo in naj 
bi prispeval k boljši komunikaciji med prebivalci, ki so bili ločeni v času hladne vojne. Hkrati naj bi ozaveščal o 
pomembnosti varovanja narave v povezavi s krepitvijo regionalnega razvoja pod sloganom «Meje ločujejo. 
Narava povezuje.«. Vsebina projekta se nanaša na varovanje in valorizacijo najdaljšega sistema habitatov v 
Evropi.  
 
Stanka Dešnik, Park Goričko (stanka@siol.net) 
 
Srečanja partnerjev za izdelavo upravljavskega načrta 
Zavod RS za varstvo narave je v projektu LIFE Narava »NATURA 2000 V Sloveniji – upravljavski modeli in 
informacijski sistem« začel s serijo srečanj s potencialnimi partnerji pri nastajanju upravljavskih načrtov za pilotna 
projektna območja NATURA 2000, Boletino, Ličenco (Petelinjek), Jovse, Jelovico in Snežnik. Na srečanjih bodo 
partnerjem predstavili idejo za pripravo upravljavskih načrtov, opredelili njihovo vlogo ter se dogovorili o poteku 
dela pri sestavljanju načrtov. Srečanja potekajo od 8. do 22. junija, več o tem na: 
http://www.zrsvn.si/life/sl/informacija.asp?id_meta_type=45. 
 
Mirjam Galicic (mirjam.galicic@zrsvn.si) 
 
Zasaditev – za vidro 
Člani Lovske družine Središče ob Dravi so aprila zasadili vrhnji del reguliranega potoka Trnava. Dva metra široka 
zasaditev nizkoraslih dreves in grmovnic bo preprečevala škodljive vplive z okoliških njiv in ob tem ohranjala 
enega redkih haitatov za vidro.  Regulirani del potoka je namreč naravni prehod med Dravo in zgornjim 
nereguliranim delom Trnave, ki je v Sloveniji najožji koridor med Dravo in Muro, kjer osebki migrirajo med 
rekama. Zasaditev je del PHARE projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave. Več o tem v pdf obliki na: 
http://www.mra.si/vsebina2.php?ID=1073 
 
 
EVROPSKA UNIJA 
 
Bruselj predlaga nov načrt za ohranitev biotske raznovrstnosti 
Evropska komisija je 22. maja sprejela akcijski načrt, s katerim želi do leta 2010 zaustaviti zmanjševanje biotske 
raznovrstnosti. Manjša pisanost ekosistemov, vrst in genov namreč že ogroža gospodarski razvoj, varnost in 
druge vidike vsakdanjega življenja. Komisija v akcijskem načrtu med drugim predlaga konkretne ukrepe, začrtala 
pa je tudi obveznosti evropskih institucij in držav članic, da bi bilo mogoče pravočasno doseči zastavljeni cilj. Več 
na: http://www.umanotera.org/index.php?node=24&id=180 (informacija v slovenščini) in 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/index_en.h
tm (gradiva Evropske komisije). 
 
 
BRANJE 
 
Nov zbornik o Naturi 
DOPPS je izdal zbornik referatov s posveta Natura 2000 - Izzivi za kmetijstvo gozdarstvo, razvoj odeželja in 
ohranjanje biotske pestrosti v Sloveniji, ki je bil 27. septembra lani v Ljubljani. Zbornik ima 63 strani, pdf verzija je 
na: http://www.ptice.org/NATURA2000_ZBORNIK.pdf.  
 
Krajinski park Barje na spletu 



Nova spletna stran http://www.ljubljanskobarje.si/krajinski-park.php je namenjena predstavitvi nastajajočega 
Krajinskega parka Barje. 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
22.-23. junij: usposabljanje za Naturo 2000.  
• prvi dan: Poročanje / Reporting Duties (�Ocena ohranitvenega stanja: na ravni območja in poročilo države, 

Assessment of conservation status: site level and national report  (delo v skupinah).  
• drugi dan: Partnerstva za Naturo 2000 / Natura 2000 Partnerships  (Osveščanje javnosti / Public awareness, 

Vključevanje lastnikov zemljišč / �Involvement of land users, Usposabljanje mnenjskih voditeljev, množilcev 
in ključnih igralcev / Training of opinion leaders, multipliers and key players, Praktični primeri iz Velike 
Britanije, Češke republike in Avstrije / Practical examples from UK, Czech Republic and Austria). Organizira: 
Avstrijski zvezni urad za okolje v sklopu projekta »Training programme on Natura 2000 implementation and 
administration« - 
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/naturschutz/Internationale_Aktivit_ten/training
_programme_projekt_description.pdf. 

Delavnici bosta v M-hotelu, obakrat od 9. do 17. ure. Kontaktna oseba: Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si) 
 
30. junij - Opazovanje rjavega srakoperja (dopoldne) in opazovanje kosca (ponoči) v Jovsih, organizira Zavod 
RS za varstvo narave v sklopu projekta LIFE-Narava »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in 
informacijski sistem«. Pred opazovanjem kosca bodo v prostorih Krajevne skupnosti Kapele predstavili rezultate 
dopoldanskega dela in udeležence pripravili na nočno delo. Informacije: Andrej Hudoklin, ZRSVN OE Novo 
mesto, andrej.hudoklin@zrsvn.si. 
 
 

* * * 
 
NARAVA NA KRATKO 
 
Seminar o za kriminaliste 
Od 1. do 2. junija je v Centru za usposabljanje Ministrstva za notranje zadeve v Gotenici potekal seminar o 
nezakoniti trgovini z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) za kriminaliste, ki ga je organizirala 
Uprava kriminalistične policije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje. 
Seminarja se je udeležilo 20 kriminalistov iz vseh enajstih Policijskih uprav RS. V slovenski policiji je bil to prvi 
obširnejši seminar na to temo, ki med drugim kaže na bolj aktivno vlogo naših organov pregona pri ohranjanju 
narave.  
 
Informacije: CITES.arso@gov.si 
 
Osnutek novega pravilnika (NVO) 
Ministrstvo je pripravilo osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne 
organizacije, ki deluje na področju varstva okolja v javnem interesu 
(http://www.gov.si/mop/dokumenti/pravilnik%20zvo-koncna%20verzija%202006.doc); Rok za pripombe je 23. 
junij, kontaktna oseba je Gorazd Čibej (gorazd.cibej@gov.si). Med društva bodo lahko uvrščena tudi tista, ki si 
prizadevajo za »varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti« ter tista, ki so pridobila status po 
zakonu o ohranjanju narave (če bodo izpolnjevala pogoje). 
 
Nastaja ekoregija 
Župani šestih občin Notranjsko-kraške regije so z ministrom Podobnikom 23. maja 2006 podpisali pismo o nameri 
za razvoj Notranjsko-kraške regije kot ekoregije. Več na: http://www.pivka.si/povezava.aspx?id=202&pid=977.  
 

* * * 
 



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) 478 
309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature: 
http://www.natura2000.gov.si/publikacije.htm.  
 
 


