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Prva pripravljalna komunikacijska delavnica  
Prvih šest komunikacijskih skupin (Blato, Boč, Dobrava in Jovsi, Murska šuma in mrtvice Mure, Nanoščica in 
Žusterna) se je 10. in 17. aprila udeležilo dvodnevne pripravljalne delavnice. 28 udeležencev iz Zavoda RS za 
varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko-gozdarskega zavoda se je spoznalo s 
komunikacijskim delom projekta Natura 2000 in svojo vlogo v njem. Pripravili so tudi interni del SWOT analize in 
osnutke komunikacijskih načrtov za svoja območja.  
Poročilo o delavnici lahko dobite pri Bredi Ogorelec (breda.ogorelec@gov.si). 
 
Sestanek Projektnega sveta 
Projektni svet projekta Natura 2000, ki ga sestavljajo mag. Radovan Tavzes, Mladen Berginc in dr. Andreja 
Čerček Hočevar, se je 2. aprila sestal na svojem drugem sestanku. Koordinatorica projekta Vesna Kolar 
Planinšič je članom projektnega sveta poročala o napredku pri izvajanju projekta. Svet je poročilo sprejel. 
Seznanila jih je tudi s predlogoma potencialnih območij evropskega pomena - pSPA in pSCI (nalogi 4 in 7), ki ju 
je izdelala oziroma korigirala strokovno-tehnična skupina ob pomoči zunanjih sodelavcev. 
Za podrobnejše infromacije lahko pišete Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Dostop do CIRCE 
V predhodni številki biltena eNatura 2000 smo objavili naslov na CIRCA-SI, kjer se nahajata oba predloga 
potencialnih območij evropskega pomena. Dostop do teh dokumentov je možen samo s posebnim geslom. Velik 
del članov projektne skupine to geslo že ima, vseeno pa kar nekaj sodelavcem, predvsem komunikatorjem, 
dostop še ni zagotovljen. Kdor želi pregledovati delovne dokumente, ki so na CIRCA-SI, naj pošlje elektronsko 
sporočilo Petru Skobernetu  
(peter.skoberne@gov.si) in dobil bo šifro za dostop. Za vse nevšečnosti, ki ste jih morda imeli, se vam 
opravičujemo. 
 
Poziv za metulje 
Agencija RS za okolje je izpeljala javni poziv za izdelavo naloge, s katero bi dopolnili podatke o metuljih. Žal s 
strani potencialnih izvajalcev za to področje ni bilo izkazanega interesa, saj agencija ni prejela nobene ponudbe 
oz. kakršnegakoli odziva.  
Več informacij o tem lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si). 
 
Prva seja Strokovnega odbora 
Minister Kopač je v začetku aprila s sklepom tudi formalno potrdil oblikovanje Strokovnega odbora  projekta 
Natura 2000, o katerem smo poročali že v predhodni številki. Člani so se sestali na prvi seji 22. aprila. 
Razpravljali so o predlogih potencialnih območij evropskega pomena - pSPA in pSCI. Dogovorjeno je bilo, da 
člani odbora pripravijo  pripombe in jih pošljejo vodstvu projekta najkasneje do 15. maja. Nato se bo Strokovni 
odbor ponovno sestal in skupaj pretehtal prispele pripombe.  
Za natančnejše informacije lahko pišete Mladenu Bergincu (mladen.berginc@gov.si). 
eNapovednik 
9. maj 2003 - Srečanje komunikatorjev s strokovno-tehnično skupino, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 
Dunajska 48, Ljubljana, velika sejna dvorana v kletni etaži, od 10. do 14. ure 
 
8. in 15. maj 2003 - Druga pripravljalna komunikacijska delavnica 
 

*   *   * 
eNatura 2000 je odraz našega skupnega dela pri projektu Natura 2000. 

Če imate informacije, za katere bi želeli, da jih poznajo vsi člani 
projektne skupine, nam jih lahko posredujete in objavili jih bomo. 

Svoje prispevke pošljite urednici e-biltena Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si). 
Če e-biltena ne želite prejemati, prav tako pišite na isti naslov. 
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