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SLOVENIJA 
 
Ekokviz o Naturi 2000 
Ekošole so letošnji ekokviz organizirale na temo Natura 2000. Učenci srednjih šol iz vse Slovenije se bodo 
pomerili v mesecu marcu. Za tekmovalce so pripravili obsežno gradivo, ki predstavlja Naturo 2000, številna 
območja in vrste, pa tudi LIFE projekte. Več o kvizu na: http://www.drustvo-
doves.si/es/?page=razpisi2&kat=4&ob=25&rowstart=0.  
 
Jožef Rituper, Ekonomska šola Murska Sobota (jozef.rituper@guest.arnes.si) 
 
O Naturi 2000 v Slovenski Bistrici 
Na letnem zborovanju Društva za varstvo okolja Vintgar Slovenska Bistrica je o Naturi 2000 predavala Andreja 
Senegačnik z Zavoda RS za varstvo narave. Člani so v razpravi izrazili veliko strahu zaradi izumiranja nekaterih 
rastlinskih in živalskih vrst na območju bistriške občine. 
Vir: Večer 
 
Naravovarstvena zveza Smrekovec seznanja z Naturo 2000 
Na redni letni skupščini Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki je bila januarja 2007, so menili, da je ljudi 
potrebno seznanjati z Naturo 2000 in jim povedati, da ta na svojih območjih še vedno omogoča tudi gospodarski 
razvoj, seveda sonaravno usmerjen.  
 
Zveza Smrekovec je že lani izvedla enega od komunikacijskih projektov v podporo Naturi 2000, usmerjenega 
zlasti k mladim (gl. eNatura št. 58). 
 
Več o skupščini na: http://www.smrekovec.net/vsebina.php?pid=28&tab=novice&lang=si 
 
Predstavitev Nature 2000 na Tolminskem  
Naravoslovni center Tolmin in Gobarsko društvo Tolmin 21. februarja organizirata predstavitev Nature 2000 na 
Tolminskem. Predavala bosta Irena Kodele Krašna (Zavod RS za varstvo narave) in Bernard Goršak, Kozjanski 
park, ki bo predstavil primer dobre prakse.  
 
Na Tolminskem je bilo v omrežje Natura 2000 predlaganih kar trinajst območij. Nekatera se prekrivajo z znanimi 
zavarovanimi območji, kot so Triglavski narodni park, Porezen in Soča, medtem ko so nekatera nekaj povsem 
novega. Predavateljica bo ob sliki predstavila ta območja in njihove prebivalce: skrivnostne netopirje, molčeče 
ribe in rake, snežnobele kratkodlakave popkorese, prelepe alpske možine… Poslušalci si bodo ogledali tudi, kaj 
Natura 2000 prinaša lokalni skupnosti – omejitve ali tudi koristi? 
 
Plakati o Naturi 2000 
Na II. Gimnaziji Maribor je bila 15. februarja otvoritev razstave Kaj lahko mladi storimo za okolje. Na njej 
sodelujejo ekošole s plakati, ki predstavljajo območja Natura 2000 njihovega kraja. Z razstavo želijo predstaviti 
pomen območij, njihovo ogroženost in možnosti za ohranjanje. Razstava se bo nato selila po sodelujočih šolah. 
Več na: http://www.drustvo-doves.si/es/?page=razpisi2&kat=4&ob=23&rowstart=0. 
Kontaktna oseba: darja.kravanja@guest.arnes.si 
 
Novi Krajinski park Kolpa se predstavlja domačinom 
Krajinski park Kolpa bo v  sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto izvedel predavanji za  
kmetovalce in druge prebivalce v parku: Predstavitev dela  Krajinskega parka Kolpa in o zahtevah za pridobivanje 
neposrednih  plačil v kmetijstvu v letu 2007. Gl. tudi Napovednik. 
 
Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa (Boris.Grabrijan@bfro.uni-lj.si) 
 
Načrti Notranjskega regijskega parka na področju naravovarstvenega ozaveščanja otrok in mladostnikov  



Notranjski regijski park je z uspehom na razpisu LIFE Natura III 2006 dobil potrditev, da so načrti ohranjanja 
presihajočega Cerkniškega jezera strokovni in vredni evropske podpore. Posebna pozornost je v parku 
posvečana naravovarstvenemu ozaveščanju. Zavedamo se, da prav ozaveščanje ljudi zagotavlja, da vse drugo  
delo, vloženo v naše projekte, ne bo zaman. V letu 2007, ki se je šele dobro začelo, smo izvedli že več kot 
petindvajset ur predavanj in delavnic za učence in učitelje osnovnih šol na območju parka. Pripravljamo vse 
potrebno za ustanovitev mreže šol Notranjskega regijskega parka, ki bo razglašena na evropski dan parkov, 24. 
maja 2007. Zgledno sodelujemo tudi s Parkom Škocjanske jame in Radenskim poljem, ki imata podobne načrte 
pri naravovarstvenem ozaveščanju šolske mladine. Naš skupni dolgoročni cilj je oblikovati mrežo šol, ki bo 
obsegala vsa pomembnejša mokrišča v Sloveniji.  
 
Gregor Torkar, Notranjski regijski park (gregor.torkar@notranjski-park.si, http://www.notranjski-park.si) 
 
Društvo Drobnovratnik predstavilo kosca ob  Nanoščici 
Društvo Drobnovratnik povezuje ljudi na širšem notranjsko – kraškem območju, ki so profesionalno in ljubiteljsko 
aktivni na področju varovanja naravne in kulturne dediščine. Društvo je še mlado, ustanovljeno je bilo 2003, želijo 
pa vzpodbuditi in aktualizirati naravovarstveno problematiko v lokalnem okolju, tudi kot družbeno iniciativo. 
 
Organizirajo niz predavanj, s katerimi bodo širši javnosti predstavili zgledne primere in naravovarstveno delo v 
njihovi okolici. Prvo med njimi je 14. februarja predstavilo kosca ob Nanoščici, predavala sta predstavnika 
DOPPS. Andrej Medved in Eva Vukelič. 
 
Kontaktna oseba: Uroš Mlinar (uros_mlinar@yahoo.com).  
 
 
EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE 
 
Marca spravni postopek o LIFE+ 
Po pričakovanjih naj bi se konec marca začel spravni postopek med Evropskim parlamentom in državami 
članicami, ki jih predstavlja Svet EU. Evropski parlament nasprotuje predlogu komisije, da bi večino sredstev 
delegirali državam članicam. Več na: http://ec.europa.eu/environment/life/news/index.htm.  
 
Vprašanje evropske parlamentarke o Volovji rebri 
Vprašanje poslanke Evropskega parlamenta glede izločitve Volovje rebri in morebitnega financiranja vetrnih 
elektrarn s pomočjo sredstev skladov EU je na: http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-
//EP//TEXT+WQ+E-2006-4511+0+DOC+XML+V0//EN&L=SL&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y 
Odgovor Evropske komisije je na: 
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?L=SL&OBJID=132729&LEVEL=2&SAME_LEVEL=1&NAV=S&LSTD
OC=Y. 
 
Projekt usposabljanja kmalu zaključen 
Zaključna konferenca projekta Natura 2000 – program usposabljanja za izvajanje in administracijo (Training 
Programme Natura 2000 Implementation and Administration) je potekala na Dunaju od 14. do 15. februarja 2007. 
 
Projekt je bil prvotno namenjen pomoči pri izvajanju 10 novim članicam EU. Kasneje so ga razširili še na 
Romunijo, Bolgarijo in Hrvaško, izkazalo pa se je, da so mnoge rešitve v državah deseterice zanimive za stare 
članice EU. Ena od delavnic na temo komunikacija in poročanje je junija lani potekala v Sloveniji. Več o projektu 
na:  
http://www.umweltbundesamt.at/en/umweltschutz/naturschutz/international/training_natura2000/. 
 
Končni izdelek projekta bo tiskan in internetni priročnik, v katerem bodo zbrane izkušnje npr. glede ugodnega 
stanja ohranjenosti, komunikacije, izvajanja presoj, poročanja, spremljanja stanja in podobno. O objavi vas bomo 
obvestili. 
 



Na zaključni konferenci je vsaka država predstavila eno od lastnih praktičnih izkušenj (Slovenija komunikacijo, kar 
je bilo deležno posebne pozornosti). Izkazalo se je, da pristopi novih članic ne zaostajajo za starimi, ampak da 
nas družijo isti problemi, zato je izzvenela potreba po stalnem sodelovanju in izmenjavi izkušenj.  
 
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si) 
 
 
BRANJE 
 
Zbirka sodb Evropskega sodišča 
Evropska komisija je izdala obsežno publikacijo: Nature and Biodiversity Cases – Ruling of the European Court of 
Justice. V njej so zbrane sodbe, ki interpretirajo direktivo o pticah in direktivo o habitatih. Zelo priporočamo! Izšla 
je 2006, odslej je na voljo tudi spletna verzija (pdf, 134 strani) na: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/documents_publications/pdf/ecj_rulings_
en.pdf 
 
O komunikaciji Nature 2000 v Sloveniji 
Predavanje Petra Skoberneta: Communicators in in the  department of nature conservation, ki ga je imel na 
zaključni konferenci projekta Natura 2000 – program usposabljanja za izvajanje in administracij /Training 
Programme Natura 2000 Implementation and Administration na Dunaju sredi februarja (pdf, 15 strani), je na: 
http://www.natura2000.gov.si/projektivec/dunaj.pdf.  
 
Biološka raznolikost Hrvatske 
Publikacija iz leta 2006 daje pregled biološke raznovrstnosti Hrvaške z osnovnimi podatki o ogroženosti 
posameznih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov (pdf, 44 strani): 
http://www.dzzp.hr/publikacije/Bioloska%20raznolikost%20Hrvatske.pdf.  
 
Biološka raznovrstnost Hrvaške - priročnik 
V sklopu projekta Institucionalna krepitev Državnega zavoda za varstvo narave Hrvaške (program Cards) je 2006 
izšel Priročnik za inventarizacijo in spremljanje stanja. Priročnik je privlačno urejen in bogato opremljen s 
fotografijami vrst in habitatov. Spletna verzija (več zvezkov, pdf) je na: http://www.dzzp.hr/publikacije_knjige.htm.  
 
Smaragdna mreža na Hrvaškem 
Brošura predstavlja omrežje Emerald in razlike med tem omrežjem in Naturo 2000 (26 str, pdf). 
http://www.dzzp.hr/publikacije/emerlad_brosura.pdf. 
 
Tudi najave predavanj na spletu 
Spletno stran Za ljubitelje narave smo razširili z rubriko Predavanja. V njej so najave predavanj o naravi 
Slovenije, o katerih nas obveščajo muzeji, društva in uprave parkov. Druge rubrike so Učne poti, Turistične jame, 
Muzeji, Botanični, živalski vrt, arboretum, Rudniki, Info središča parkov in Vodeni izleti. Vabljeni k obisku: 
http://www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si/index.htm.  
 
Ljubljansko barje – izletniška karta 
Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana sta – v sklopu ustanavljanja parka - izdala Izletniško 
karto Ljubljanskega barja (merilo 1:25.000). Na hrbtni strani je predstavljena narava in kulturna dediščina ter 
turistična ponudba. Karta je na voljo na Ministrstvu in v TIC. Kontaktna oseba za naročila je Jelena Hladnik 
(jelena.hladnik@.gov.si). 
 
 
NAPOVEDNIK 
 
21. februar 2007: Natura 2000 na Tolminskem (Irena Kodele Krašna, Zavod RS za varstvo narave) in primer 
dobre prakse (Bernard Goršak, Kozjanski park) ob 19. uri v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu. Organizatorja: 
Naravoslovni center Tolmin in Gobarsko društvo Tolmin. 
 



26. februar: konferenca o trajnostnem upravljanju porečja reke Drave. Organizirajo Ministrstvo za okolje in 
prostor, Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta - Mednarodni center za 
ekoremediacije. Kontaktna oseba: tatjana.kikec@uni-mb.si. 
 
27. februar 2007: Predstavitev dela Krajinskega parka Kolpa (Boris Grabrijan) in predavanje o zahtevah za 
pridobivanje neposrednih  plačil v kmetijstvu v letu 2007, ob 18. uri v Kulturnem domu v Adlešičih. Dan kasneje 
ob isti uri bo predstavitev na Osnovni šoli na Vinici. 
Organizirata: Krajinski park Kolpa in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. 
 
9-10 marec: mednarodni simpozij Velike zveri in kmetijstvo – primerjava izkušenj iz Italije in Evrope / Large 
Carnivores and Agriculture: comparing experiences across Italy and Europe. Assisi, Italija.  
Program na: http://www.life-coex.net/coex_symposium_agenda%20provisional.pdf 
 
12-15 marec: usposabljanje Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on the natural  environment.  
Več na: www.dialoguematters.co.uk 
 
29-30 marec: delavnica The forest sector within regional politics, Brig, Švica. Registracija: www.fowala.ch. 
 
10-11 maj: drugi seminar o kazalcih učinkovitosti upravljanja z zavarovanimi območji / Second seminar about 
indicators and efficiency of PA’s  management, Cogne - Val d’Aosta. Organizatorji: Narodni park Gran Paradiso, 
naravni park Mont Avic in alspka mreža zavarovanih območij (ALPARC). Program bo določen marca. Več na: 
www.alparc.org 
 
8-12 julij: svetovni kongres Mednarodne zveze za krajinsko ekologijo / International Association of Landscape 
Ecology World Congress, Wageningen, Nizozemska. Informacije in registracija: http://www.iale2007.com. 

 
* * * 

 
NARAVA NA KRATKO 
 
S Hrvaško o upravljanju z velikimi zvermi 
Na Sljemenu nad Zagrebom je 1. in 2. 2. 2007 potekalo posvetovanje o upravljanju z velikimi zvermi na območju 
Slovenije in Hrvaške. Prvi dan je bil posvečen problematiki rjavega medveda, drugi pa volku in risu. Posvetovanja 
so se udeležili predstavniki pristojnih organov, javnih in strokovnih zavodov in strokovnjaki iz obeh držav. 
Izmenjali smo informacije o pravni ureditvi, strokovnih pristopih in stanju na tem področju, saj populacije velikih 
zveri živijo na območju obeh držav. Posvet je bil zelo koristen, saj smo navezali neposredne stike in se dogovorili 
o nadaljnjem sodelovanju, ki je nujno, če želimo populacije ohranjati. Izkazalo se je, da so problemi zelo podobni, 
rešitve pa specifične, zato je pomembno, da se uskladimo glede ciljev in primerljivih metod spremljanja stanja. 
Naslednje srečanje je predvideno konec leta v Sloveniji, vmes pa bodo potekali sestanki tematskih skupin (npr. 
ugotavljanje in izplačevanje škod, telemetrija...). 
 
Peter Skoberne (peter.skoberne@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) 478 
309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature: 
http://www.natura2000.gov.si/publikacije.htm.  


