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SLOVENIJA 
 
Usposabljanja za komunikatorje 
V sklopu projekta Komunikacijska podpora Naturi 2000 poteka izobraževanje in usposabljanje za komuniciranje 
Nature 2000, ki je namenjeno komunikatorjem iz ključnih organizacij, udeležujejo pa se ga tudi predstavniki 
parkov in nevladnih organizacij, ki v izvajanje projektov Natura 2000 vključujejo komunikacijske aktivnosti. Prvo 
srečanje z naslovom »Organizacija in izvajanje Nature 2000 v Sloveniji« konec marca je bilo namenjeno 
strokovnim vsebinam ter predstavitvi ključnih organizacij in njihovih nalog v okviru Nature 2000.  
 
Aprila sta na Pohorju in v Postojni potekali srečanji z naslovom »Komuniciranje – kaj,  kdaj, kje, komu, kako, 
zakaj?«. Namenjeni sta bili spoznavanju temeljnih načel in pravil komuniciranja, razlikovanjem med različnimi 
oblikami komuniciranja, pripravam, načrtovanju, izvajanju in merjenju komunikacijskih aktivnosti. Pomemben del 
srečanja je predstavljalo delo v skupinah na praktičnih primerih, predvsem pripravi komunikacijskih načrtov in 
razpravi o dosedanjih izkušnjah komunikatorjev.  
 
Izobraževanje in usposabljanje se bo nadaljevalo tudi maja. Namenjeno bo pridobivanju komunikacijskih veščin in 
dodatnemu delu na praktičnih primerih. Sicer pa bodo izvajalci ob zaključku projekta pripravili tudi priročnik za 
komunikatorje. 
 
Tečaj za varuhe kalov 
Novogoriška enota Zavoda RS za varstvo narave je že lani v okviru projekta 1001 kal - 1001 zgodba o življenju 
(delno sofinanciran s strani Evropske unije, program INTERREG IIIA SLO-I) izvedla tečaj za varuhe kalov. 
Zaključilo ga je 25 tečajnikov. Pozitivne izkušnje in povpraševanje po znanju o kalih so bili povod za izvedbo 
novega tečaja. Namenjen je vsem, ki bi radi izvedeli kaj več o kalih in življenju v njih ter bi znali skrbeti za ta 
vodna okolja.  
 
Predavanja in ogledi kalov bodo ob petkih popoldan, med 16. in 19. uro. Začeli bomo 11. maja v osnovni šoli v 
Kostanjevici na Krasu, kjer bomo prisluhnili uvodnemu predavanju o kalih na Primorskem, njih pomenu nekdaj in 
danes. 18. maja se bomo zbrali v osnovni šoli v Tomaju, kjer bomo spoznavali biologijo in ekologijo kalov. 25. 
maja bomo v Kobjeglavi (kulturni dom) odkrivali kale kot del naše kulturne dediščine, 1. junija pa bomo v Danah 
pri Divači spoznavali teorijo in prakso obnavljanja kalov. Udeležba je brezplačna. Predavali bodo strokovnjaki 
Zavoda za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centra za kartografijo favne in flore 
ter Zavoda za gozdove Slovenije. Predavanja bomo dopolnili s terenskimi ogledi in praktičnim delom ob kalih.  
 
Rok za oddajo prijavnic je 9. maj. Prijavnico in podrobnejše informacije najdete na spletni strani 
http://1001kal.kras-carso.com/index.php?vsebina=Varuhi. Lahko pa informacije dobite tudi v pisarni projekta: Igor 
Maher, Sveto 60, 6223 Komen, 05 766 8432, 051 331463, igor.maher@guest.arnes.si. 
 
Igor Maher, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica (igor.maher@guest.arnes.si) 
 
Predavanje o Naturi 2000 tudi za najmlajše 
Ob letošnjem Dnevu Zemlje je novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave na podružnični osnovni 
šoli Podnanos pripravila predavanje o Naturi 2000 v Trnovskem gozdu in na Nanosu. Biologinja Irena Kodele 
Krašna z ZRSVN je v sliki in besedi predstavila posebnosti teh dveh območij, ogrožene rastlinske in živalske 
vrste, ki so tu našle svoje domovanje, ter njihova življenjska okolja. Otroci so z navdušenjem prisluhnili zelo 
doživeti predstavitvi, saj so med drugim lahko slišali tudi čisto pravo ptičje petje. 
 
Več informacij: irena.kodele-krasna@zrsvn.si  
 
Povezovanje slovenskih in italijanskih Natura 2000 območij 
Javni zavod Park Škocjanske jame je preko projekta Interreg III A začel s sodelovanjem z zavarovanimi območji, 
ki so vključena tudi v območja Natura 2000 v našem zamejstvu v Italiji. Gre za sodelovanje med Regijskim 
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parkom Škocjanske jame, dolino Glinščice (občino Dolina) ter Doberdobskim in Prelosnim jezerom (občina 
Doberdob), kjer je Park Škocjanske jame kot nosilec projekta izvedel izobraževanje »kraških« prostovoljnih 
naravovarstvenih nadzornikov, izdelal skupno zgibanko treh Natura območij ter ureditev info točke v info centru 
Parka Škocjanske jame, kjer so predstavljena vsa zavarovana območja v Sloveniji ter v Alpah in zamejstvu. 
 
Tomaž Zorman (tomaz.zorman@psj.gov.si, rosana.cerkvenik@psj.gov.si) 
 
Čistilna akcija na Volčekah 
Lovska družina Grmada je v sodelovanju s celjsko območno enoto Zavoda RS za varstvo narave v soboto, 21. 
aprila, organizirala čistilno akcijo na Volčekah, ki so del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Odstranili 
smo 20 m3 najrazličnejših odpadkov, ki so že vrsto let onesnaževali to zelo občutljivo območje mokrotnih 
travnikov.  
 
Ime Volčeke domnevno izvira iz imena trave – volka, ki je značilna vrsta mokrotnih travnikov. Območje Volčeke, 
ki se razprostira med Celjem in Proseniškim, pa je visoko naravovarstveno ovrednoteno območje in ima status 
naravne vrednote državnega pomena, ekološko pomembnega  območja in potencialnega območja NATURA 
2000.  
 
Reka Ložnica in njeni pritoki, ki tečejo skozi območje, zagotavljajo visok nivo vlage v tleh in tako na teh mokrotnih 
travnikih najdemo vlagoljubne rastlinske združbe. Zaradi splošnega pomanjkanja podobnih življenjskih prostorov 
v evropskem merilu, so Volčeke tudi pomembno gnezdišče različnih vrst ptičev in počivališče ter območje 
prehranjevanja za mnoge ptice selivke. Med ogroženimi živalmi so tu tudi še dvoživke, kačji pastirji, v potoku 
Ložnica pa evropsko ogrožena vrsta, ukrajinski potočni piškur. Nedvomno pa v Sloveniji ne poznamo območja, 
kjer bi hkrati živelo toliko evropsko ogroženih vrst metuljev modrinov.  
 
Več informacij: tanja.kosar@zrsvn.si  
 
Drugi otroški slikarski ex-tempore v NR Škocjanski zatok 
Medtem ko Naravni rezervat Škocjanski zatok počasi dobiva svojo končno podobo, smo Svetovni dan voda, 22. 
marec, obeležili z 2. otroškim slikarskim Ex – tempore, ki ga je organizirala OŠ Elvira Vatovec v sodelovanju z 
Mestno občino Koper, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvom likovnih pedagogov 
Primorja in Obalnimi galerijami Piran. Ex-tempora, z naslovom “Naša naravna dediščina”, se je udeležilo 45 
učencev iz 10 osnovnih šol Primorsko-Kraške regije. Po končanem likovnem ustvarjanju je strokovna komisija 
likovna dela ocenila in razglasila 3 enakovredne nagrade. Sledila je otvoritev razstave in podelitev nagrad, ki je 
potekala na OŠ Elvire Vatovec Prade. Nagrade so prejeli: Valentina Pucer – OŠ Šmarje, Nina Vidmar – OŠ 
Dutovlje, Rebeka Nikolič – OŠ Dragomirja Benčiča Brkina iz Hrpelj.  
 
Tadeja Oven in Bojana Lipej (bojana.lipej@dopps-drustvo.si) 
 
Film in delavnica, posvečena narcisam 
Narcisni travniki so simbol Planine pod Golico. Kranjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave je o njih 
posnela dokumentarni film »Narcise brez kraja, narcise vsepovsod«, ki ga bomo predstavili 25 aprila ob 16.30 na 
Planini pod Golico v gostilni Pr'Čop. Vzporedno pa bo potekala tudi delavnica »Kaj lahko naredimo za narcise«.  
 
Projekt »Ohranjanje narcisnih travnikov in biotske pestrosti v Karavankah«, pri katerem sodelujemo tudi s 
partnerjem iz Avstrije,  podpira Kneževina Monako.   
 
Več informacij: metod.rogelj@zrsvn.si
 
Ob ribniku Vrbje spet živahno 
Ob svetovnem dnevu Zemlje so v informacijskem središču ob ribniku Vrbje odprli razstavo fotografij Milana 
Vogrina, na ogled bo do 6. maja. Hkrati so 22. aprila, na »dan odprtih vrat« na ribniku Vrbje organizirali 
brezplačen ogled Ekološke učne poti z opazovanjem ptic. 
 
Marjana Kopitar, Občina Žalec" (marjana.kopitar@zalec.si) 
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EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE 
 
Nova območja Nature 2000 v Italiji 
Na spletnih straneh dežele Furlanije Julijske krajine so kartografsko prikazana nova kraška območja Nature 2000. 
Območja so se bistveno povečala februarja letos. 
 
Pregled območij po habitatni direktivi (siti d'importanza comunitaria - S.I.C) je na: 
http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/contenuto/ricerche/SchedaSIC.asp?id=4000204. Pregled območij 
po direktivi o pticah (zone di protezione speciale - Z.P.S.) je na: 
http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/contenuto/ricerche/SchedaZPS.asp?id=4000207. Na voljo so 
vam prikazi v pdf in dwg formatu. 
 
Sara Bensi, občina Zgonik (sara.bensi@com-sgonico.regione.fvg.it) 
 
Strokovno srečanje za pripravo na 12. sestanek SBSTTA 
Nemški zvezni urad za varstvo narave (BfN) in Mednarodna akademija za varstvo narave na otoku Vilm 
(Nemčija) že vrsto let organizirata pripravljalne delavnice za sestanke strokovnega posvetovalnega telesa 
Konvencije o biološki raznovrstnosti (Pomožno telo  za znanstveno,  tehnično in tehnološke svetovanje  - 
Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological Advice - SBSTTA). Namen je izključno strokovna 
razprava o izbranih vsebinah SBSTTA brez pogajanj in uradnih stališč.  
 
Izbrane teme in pripadajoče dokumente SBSTTA12 so predstavili posamezni strokovnjaki, sledila je kratka 
razprava in delo po skupinah, kjer so se oblikovala stališča, spremembe in predlogi za dopolnitve dokumentov 
SBSTTA12. Zaključki so neobvezni, so le pripomoček za pripravo stališč držav za SBSTTA in se ne bodo 
koordinirali znotraj EU. Kljub temu je v navadi, da se države obvestijo o stališčih in se s tem izognejo kasnejšim 
težavam.  
Delavnica je sijajna priložnost seznaniti se ne samo s podrobnostmi posameznih dokumentov, ampak tudi s 
tokom dogajanja (zgodovino), kontekstom in verjetnimi problemi. Pomembna je tudi navezava stikov z ljudmi, ki 
sodelujejo v CBD procesu. 
 
Letošnje srečanje je bilo na otoku Vilm od 10. do 13. aprila. Delavnice se je udeležilo okoli 50 predstavnikov 
držav, mednarodnih organizacij in Evropske komisije. Iz Slovenije smo sodelovali: Jana Kus (predstavitev teme 
'ekosistemski pristop', spremljanje tem: GBO, MEA), Martina Mlinarič (spremljanje tem: klimatske spremembe, 
biogoriva) in Peter Skoberne (spremljanje teme GSPC, GBO). Delavnica je pomemben dogodek v procesu 
priprav na predsedovanje. 
 
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)  
 
 
BRANJE 
 
Gradiva za komunikatorje 
Predstavitve s posveta za komunikatorje Organizacija in izvajanje Nature 2000 v Sloveniji ter vrednotenje le-tega 
so dostopni na: http://www.natura2000.gov.si/projektivec/moduli/modul1.htm, gradiva za komunikatorje pa na dnu 
osnovne strani projekta: 
http://www.natura2000.gov.si/projektivec/komunikacijska_podpora.htm. 
 
O upravljanju rjavega medveda 
Predstavitve s strokovnega srečanja na Mašunu 19. in 20. aprila so na: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_okolje/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/velike_zve
ri/upravljanje_z_rjavim_medvedom/.  
 
Prenovljeni parkovni spletni strani 
Park Škocjanske jame je pravkar temeljito prenovil svojo spletno stran, vabijo vas na: http://www.park-
skocjanske-jame.si/slo/
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Spletne strani je prenovil tudi Triglavski narodni park: http://www.tnp.si/.  
 
O zmanjševanju biotske raznovrstnosti 
Problem zmanjševanja biotske raznovrstnosti v EU / The problem of biodiversity loss in the EU - Evaluation of the 
EU Efforts Toward the Achievement of the Objectives of the Convention on Biological Diversity, 2010 and Beyond 
(gradivo za Komisijo za okolje Evropskega parlamenta) (pdf, 19 strani): 
http://www.ieep.eu/publications/pdfs//ep_briefing_on_biodiversity_communication.pdf.  
 
 
NAPOVEDNIK 
 
25. april: naravovarstveno predavanje Mednarodna trgovina z zavarovanimi rastlinskimi in živalskimi vrstami 
(predava Andrej Arih) v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Organizator: NAC Naravoslovni center Tolmin 
(gregor.podgornik@gmail.com).  
 
25. april: predstavitev dokumentarnega filma: Narcise brez kraja, narcise vsepovsod, ob 16.30 na Planini pod 
Golico v gostilni Pr'Čop. Organizira: Kranjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave 
(metod.rogelj@zrsvn.si) 
 
25-26 april: Priložnosti za EU financiranje varstva narave / European Funding Opportunities for Nature 
Conservation, Varšava, Poljska. Organizator: Eurosite. Informacije in prijava: 
http://www.eurosite.org/article.php3?id_article=479.  
 
10-11 maj: mednarodna delavnica Upravljanje z obiskom in prometom v gorskih območjih, Gozd Martuljek. 
Organizira: CIPRA. Več: www.cipra.org/prihodnost, informacije: dusan.prasnikar@cipra.org.  
 
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
 
18. maj: posvet: Povezovanje zavarovanih območij – iskanje razvojnih priložnosti znotraj območij zavarovanja, 
Grosuplje. Organizator: Center Grajski vrt Boštanj. Prijave: info@grajski-vrt.si ali tina.mikus@gmail.com do 14. 
maja 2007.  
 
31. maj: mednarodni seminar Kakovost okolja in prostora: kako lahko turizem ustvarja dodano vrednost za alpske 
skupnosti / La qualità dell'ambiente e del territorio: come il turismo può creare valore aggiunto per le comunità 
alpine", Chiavenna, Italija. Organizator: CIPRA. V italijanskem in nemškem jeziku. Informacije: 
francesco.pastorelli@cipra.org. 
 
12-14. junij: usposabljanje Good Practice in Stakeholder Participation with a focus on the natural  environment 
(dodaten termin).  Več na: www.dialoguematters.co.uk
 
30. junij: rok za prijave na magistrski študij Upravljanje zavarovanih območij, v Celovcu, Avstrija. Več na: 
http://www.mpa.uni-klu.ac.at/index.php/plain/about.  
 
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. 
 

* * * 
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NARAVA NA KRATKO 
 
Strokovno srečanje o upravljanju z rjavim medvedom 
Na Mašunu je bilo 19. in 20. aprila strokovno srečanje, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Evropske komisije, 
raziskovalci in WWF. Program srečanja in vse prestavitve so na: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_okolje/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/velike_zve
ri/upravljanje_z_rjavim_medvedom/.  
 
Komisija o tezah za zakon o Triglavskem narodnem parku 
Na Ministrstvu za okolje in prostor se bo 25. aprila na svoji 13. seji sestala Strokovna komisija za pripravo novega 
Zakona o Triglavskem narodnem parku. Obravnavala bo teze osnutka Zakona o TNP. 
 

* * * 
 
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.  
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