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Spo{tovani,

v ~asu gospodarskega zastoja se soo~amo z novimi okoljskimi izzivi. Skupna skrb nas vodi k 
razmisleku o prihodnosti na{ega sveta.
Ohraniti biotsko raznovrstnost, skrbeti za ~isti zrak, ustvariti ~im manj odpadkov, spremeniti 
vzorec porabe in proizvodnje, postati snovno in energetsko u~inkovita družba so mo~ne, a neizbežne 
zahteve. 
Ob prihajajo~em novem letu vas zato vabim, da se skupaj pri~nemo obna{ati druga~e: {e bolj 
odgovorno, bolj ozave{~eno!
Sre~no 2011 !

Dr. Roko Žarni~
Minister za okolje in prostor 
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IZTEKA SE LETO BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Obele`evanje pomena biotske ra-
znovrstnosti temelji na zavedanju in 
skrbi, da je izginevanje `ivega sveta 
okoli nas tesno povezano tudi z nami. 
Poudarjanje pomena ohranitve biot-
ske raznovrstnosti za na{o skupno 
prihodnost je z mno`ico raznih de-
javnosti okvirilo leto{nje simbolno 
leto biotske raznovrstnosti kot izraz 
skupne skrbi za ohranitev `ivljenja 
na planetu. Izginevanje vrst je naglo, 
vendar ga lahko {e ustavimo, ~eprav 
nikoli ve~ ne bomo mogli obuditi ti-
stih, ki jih ni ve~! Poskus zaustavitve 
teh trendov je bil v desetletju, ki se 
kon~uje z iztekom leto{njega leta, 
neuspe{en. Zaveza o novem pristo-
pu k tem ciljem je ponovljeni poskus, 
ki gotovo ne bo la`ji od neuspe{nega 
dosedanjega. Prej te`ji! 
V razmerah sodobnega na~ina `ivlje-
nja so na{e vezi z naravo vedno bolj 
krhke in zato upadanja biotske ra-
znovrstnosti na osebni ravni ne za-
znavamo in ne razumemo kot nekaj 
usodnega. To je na{ temeljni pro-
blem. Verjetno si res ne `elimo na-
daljevanja trendov, da vsak teden z 
obli~ja planeta za vedno izgine ena 
vrsta, da je do danes izumrlo npr. `e 
ve~ kakor 30 % vseh vreten~arjev in 
da so sedanje razmere glede tega 
primerljive z izumiranjem dinozavrov 
pred 65 milijoni let. Ali se to res lah-
ko zgodi brez pravega zavedanja po-
mena `ivljenja izven ~love{ke dru`be 
in njihovega vpliva na na{ obstoj in 
kakovost `ivljenja? 
Gospodarski razvoj je tudi v Sloveni-
jo prinesel velike spremembe v sta-
nju biotske raznovrstnosti. Tudi pri 
nas se stanje v naravi slab{a. Nagla 
urbanizacija, kmetijska proizvodnja, 
pove~an motorni promet, nove ener-
getske potrebe so povezane s so-
dobnim gospodarskim napredkom. 
Vendar se moramo vpra{ati, ali je 
samo neomejen razvoj, ne glede na 
{tevilne negativne posledice, ki jih 
o~itno prina{a, tisto, kar nam zagota-
vlja prihodnost. 
Nedavno uspe{no zaklju~ena sve-
tovna konferenca o biotski raznovr-
stnosti v Nagoyi je lahko prelomnica 
v na{ih prihodnjih odlo~itvah in rav-

nanjih na svetovni, evropski in naci-
onalni ravni. Biotska raznovrstnost je 
~edalje bolj tr`no obravnavana, zlasti 
z uvajanjem njenega gospodarske-
ga pomena preko t. i. ekosistemskih 
storitev in drugih ekonomskih me-
hanizmov. Z ekonomsko, finan~no 
vrednostjo (ne~esa, kar je `e izvorno 
absurdno in te`ko materialno vredno-
titi) se verjetno odpira edina pot za 
razumevanje, kaj predstavlja ohranja-
nje naravnih procesov in brezkon~ne 
prepletenosti medsebojnih povezav, 
na katerih temelji in je od njih odvisno 
tudi na{e `ivljenje.
Tako kot drugod po svetu tudi pri 
nas z obele`evanjem leta biotske 
raznovrstnosti nismo ~arobno re{ili 
nakopi~enih problemov in s tem po-
vezanih te`av, ki jih imamo v odnosu 
do nje. Domi{ljavo bi bilo trditi, da 
smo z vsemi dogajanji, povezanimi 
s tem letom, vsaj nekoliko odpravili 
najve~je zadrege na tem podro~ju. 
[e vedno je veliko neuresni~enih 
pri~akovanj in nedose`enih ciljev. 
V gospodarski krizi, ki nas pesti, je 
{e te`je razumeti nujnost ohranjanja 
narave, saj se ukvarjamo le z lastnim 
ekonomskim pre`ivetjem. Progra-
mi varstva narave, od strate{kih do 
programov varstva nekaterih posa-
meznih vrst, ostajajo v veljavi in pred-
stavljajo dobro podlago za delovanje 
odgovornih tudi vnaprej. Zagotavlja-
nje potrebnih sredstev, npr. za par-
kovno politiko, je {e vedno neustre-
zno , kar bo v sedanjih razmerah zelo 
te`ko izbolj{ati. Za celotno podro~je 
varstva narave je v prora~unskih 
sredstvih dr`ave namenjen izredno 
skromen dele` 0,003 %, ne glede 
na velik pomen, ki ga ima ohranjena 
narava na gospodarske razmere v 
kmetijstvu, turizmu, zdravstvu in dru-
gih sektorjev. Izdatnej{e financiranje, 
ki bi nekoliko popravilo to razmerje, 
bi pomenilo tudi prispevek k lokal-
nim gospodarstvom in posameznim 
gospodarskim podro~jem (turizem, 
regionalni razvoj idr.). Ohranjena 
biotska raznovrstnost je seveda po-
memben razvojni potencial. Danes 
Natura obmo~ja, ki jih imamo najve~ 
med vsemi dr`avami ~lanicami EU 

zaradi dejanske pestrosti in bogastva 
narave, predstavljajo velik razvojni 
problem, zlasti zato, ker marsikje 
ne znamo ali ne zmoremo zastaviti 
druga~ne razvojne miselnosti. 
Za spremembo dosedanjih trendov, 
ki pove~ujejo pritiske na naravo, bo 
treba poleg doslednej{ega izvaja-
nja sprejetih programov in ve~jih 
finan~nih dele`ev za to podro~je {e 
bolj zavzeto uresni~evati na~elo sek-
torsko povezanega varstva narave. 
Naloge, ki jih imamo kot dru`ba pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti, 
ostajajo {e naprej odprte in na{a 
skupna skrb. Ali bomo v prihodnje 
uspe{nej{i pri svojem delovanju v tej 
smeri, bo pokazal ~as. Na{a skupna 
prihodnost je odvisna od nas, ljudi, 
ki bi se morali vedno bolj zavedati 
napa~nega na~ina `ivljenja in s tem 
povezanega razvoja. ^e je leto bi-
otske raznovrstnosti vsaj nekoliko 
prispevalo k dvigu tovrstnega zave-
danja ter za odtenek ve~jemu razu-
mevanju na{e odvisnosti od stanja 
biotske raznovrstnosti, potem je s 
tem doseglo svoj temeljni namen.

Mladen Berginc, MOP
mladen.berginc�gov.si 

Podzemski kra{ki svet 
Slovenije je biotsko 
izjemno pester zlasti 
zaradi endemi~nih vrst 
nevreten~arjev. Pomemben je 
tudi kot domovanje ogro`enih 
netopirjev 
foto: Primo` Presetnik
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Je leto 2010 za biotsko raznovr-
stnost prelomno?
Idejo o prevladi ~loveka nad naravo 
je predsednik republike dr. Danilo 
Türk nedavno ozna~il kot {kodljivo. 
Biosfera je neprecenljiva dedi{~ina, 
ki ne more postati izpraznjeni poligon 
za kratkoro~ne dejavnosti, zlasti ne 
za pohlep izbrancev, je dejal. Tako 
kot vsi drugi organizmi je ~lovek del 
te celovite mre`e `ivljenja in s svo-
jim delovanjem vpliva na procese v 
njej. Vendar je ob tem opozoril, da 
~lovek za razliko od drugih organiz-
mov s svojo uporabo tehnolo{kega 
razvoja povzro~a vedno hitrej{e in 
obse`nej{e spremembe. Pri tem se 
ne zaveda nepovratnih posledic rav-
nanja, s katerimi se za vedno uni~uje 
biotska raznovrstnost in povzro~a iz-
ginjanje vrst.
Zdru`eni narodi so pred desetle-
tjem zastavili cilj, da naj bi na svetov-
ni ravni zmanj{ali upadanje biotske 
raznovrstnosti. Cilj Evropske unije je 
bil {e ambicioznej{i: upadanje naj bi 
zaustavili. Od leta 1992 dalje je bilo 
na svetovni, evropski in dr`avni ravni 
sprejetih ve~ dokumentov z zaveza-
mi. Kot mejnik so postavili leto 2010. 
Podatki o stanju ka`ejo, da se hitrost 

izginjanja rastlinskih in `ivalskih vrst 
ter ekosistemov ni zmanj{ala, temve~ 
celo pove~ala. Na svetovni in evrop-
ski ravni podatki ka`ejo, da cilji niso 
dose`eni. Dr`ave podpisanih zavez 
torej niso uspele izpolniti.

Rezultati vrha v Nagoji
Evropski komisar za okolje dr. Janez 
Poto~nik je pred vrhom o biotski 
raznovrstnosti v Nagoyi opozoril, da 
si morajo svetovne vlade postaviti 
resno vpra{anje: »Po ~em nam bo 
ostal v spominu? Kot {e ena neiz-
polnjena obljuba kakor tista v Koben-
havnu? Ali kot preobrat, ko je svet 
resno spremenil smer?« Zgodba o 
neuspehu se sicer ni ponovila, poga-
jalci so v zadnji no~i vendarle uspeli 
skleniti kompromis. 
Konference v Nagoyi se je udele`ilo 
ve~ kakor 8000 delegatov iz 193 
dr`av, v zaklju~nih pogajanjih je so-
deloval tudi minister dr. Roko @arni}. 
Ta je na ministrskem delu konferen-
ce zastopal stali{~a Slovenije, ki so 
med drugim zagovarjala jasne cilje 
in kazalnike uspe{nosti strate{kega 
na~rta za obdobje 2010—2020, 
vklju~evanje problematike biotske 
raznovrstnosti v odlo~ilne sektorske 

politike in izkori{~anje in iskanje no-
vih virov za doseganje ciljev ohranja-
nja biotske raznovrstnosti. 
Na konferenci so dosegli tri klju~ne 
cilje: sprejeli so strate{ki na~rt do 
leta 2020 in dolo~ili 20 ciljev za 
ohranjanje narave in upo~asnitev iz-
umiranja vrst. Tako naj bi v prihodnjih 
desetih letih ukinili subvencije, ki {ko-
dujejo biotski raznovrstnosti. Najmanj 
za polovico naj bi zmanj{ali hitrost, s 
katero na planetu uni~ujemo naravne 
habitate, vklju~no z gozdovi.
Cilji dolo~ajo tudi, da bodo raz{irili 
zavarovana obmo~ja tako na kopnem 
kakor na morju ter zagotovili trajno-
stni ribolov. Tako naj bi 17 odstotkov 
obmo~ij na kopnem (sedaj je zava-
rovanih 10 odstotkov) ohranili tako, 
da bi jih opredelili kot zavarovana 
obmo~ja ali bi ji varovali z drugimi 
ukrepi. Na obalah in morjih naj bi se 
dele` takih obmo~ij pove~al za de-
setkrat (s sedanjega enega odstotka 
na 10 odstotkov). Ti ekosistemi naj 
bi predstavljali rezervoar biotske ra-
znovrstnosti. 
Razvite dr`ave so napovedale, da 
bodo namenile znatna finan~na 
sredstva kot pomo~ dr`avam tretje-
ga sveta.

Ris sodi med ogro`ene vrste v Evropi, tudi pri nas jih je zadnja leta vse manj Foto: Miha Krofel

AKTUALNO



december 2010

5okolje&prostor

Z ve~ kompromisi so sprejeli med-
narodni re`im za dostop do genskih 
virov in delitev koristi iz njihovega 
izkori{~anja (Nagojski protokol). O 
{tevilnih podobnostih tega protoko-
la se bodo pogajanja {e nadaljevala, 
te`ave utegnejo povzro~ati tudi ohla-
pna dolo~ila protokola. 
Po oceni predsednika dr`avnega 
zbora dr. Pavla Gantarja je uspe{en 
zaklju~ek konference v Nagoyi pra-
znik upanja za vse nas, saj naj bi do 
leta 2050 dosegli, da bo naravno 
bogastvo cenjeno, ohranjeno, ob-
novljeno in modro uporabljeno. Po 
njegovem mnenju v na{ edini dom 
prepogosto neizprosno posegamo, 
zato bo tudi v Sloveniji izklju~no go-
spodarski interes morala nadomestiti 
ekonomija ekosistemov. Ravnovesje 
in ohranjanje ekosistema je namre~ 
poro{tvo za kakovost `ivljenja.

Mednarodno leto v Sloveniji
Leto 2010 so Zdru`eni narodi raz-
glasili za mednarodno leto biotske 
raznovrstnosti, da bi ~love{tvo oza-
vestili o krizi biotske raznovrstnosti. 
V Sloveniji je bilo ve~ dogodkov, saj 
smo zabele`ili ve~ kakor 350 preda-
vanj, ekskurzij, delavnic, razstav, kon-
ferenc in posvetov o `ivi naravi. Veli-
ko ve~ino dogodkov so organizirale 
nevladne organizacije, zelo dejavni 
so bili tudi Prirodoslovni muzej Slo-
venije, Zavod RS za varstvo narave 
in Triglavski narodni park. Ministrstvo 
sodeluje z ve~ kakor 60 partnerji, 
med njimi so tudi tri mno`i~ne ne-
vladne organizacije: Planinska zveza 
Slovenije, Turisti~na zveza Slovenije 
in Zveza potro{nikov Slovenije. 
Dru{tva so po Sloveniji izvedla vrsto 
naravovarstvenih akcij: popisova-
li so ptice, odstranjevali grmovje z 
zara{~ajo~ega slanega travnika ob 
morju in s planin v gorah. Izdelovali 
so gnezdilnice, opazovali no~ne me-
tulje, prena{ali dvo`ivke, odstranjeva-
li invazivno vrsto rastlin, sanirali pot 
~ez barje, pripravljali poslastice za 
ptice. 
Biotski raznovrstnosti je bilo name-
njeno tudi {olsko tekmovanje iz zna-
nja biologije.
Dobro obiskane razstave so organi-
zirali dru{tvo Drobnovratnik, Zavod 
RS za varstvo narave, Gea, Moj Pla-
net in National Geographic Junior, 
ki so izpeljali tudi otro{ke nate~aje. 
Na temo ogro`enih vrst je s sodelo-

vanjem Parnasa nastal igrani film za 
mlade Rde~i seznam. 
Na pobudo Zdru`enih narodov so se 
odzvali tudi mediji, revija Gea je tej 
temi namenila posebno pozornost, 
priloga Polet redno objavlja poljudne 
~lanke dr. Davorina Tometa, novinar 
Toma` Gerden je pripravil ve~ oddaj 
na Radiu Slovenija, Primorske novice 
so objavile posebno prilogo o naravi. 
Ob dnevu biotske raznovrstnosti 22. 
maja je bil osrednji dogodek za~etek 
mednarodnega festivala alpskega 
cvetja v Bohinju, ki sta ga organizirala 
Turizem Bohinj in Triglavski narodni 
park. Na znanstvenih in strokovnih 
sre~anjih so bili obravnavani ris, bi-
ologija podzemlja, saproksilni hro{~i, 
biotska raznovrstnost podzemlja in 
organizmi kot `ivi sistemi. 
Spletna stran www.biotskarazno-
vrstnost.si o mednarodnemu letu je 
doslej zabele`ila ve~ kakor 12.000 
obiskov, predloge strokovnjakov, 
kako lahko pomagamo naravi, so 
povzeli tudi drugi portali.
Invazivne tujerodne vrste sodijo med 
eno klju~nih gro`enj biotski raznovr-
stnosti, zato je ministrstvo za okolje 
in prostor s sodelovanjem Mestne 
ob~ine Ljubljana izvedlo delavnico za 
ob~inske uprave in javna podjetja in 
vzpostavilo novo spletno stran. 

Na spletni strani Invazivne tujero-
dne vrste rastlin in ̀ ivali so fotogra-
fije in opisi 20 vrst rastlin — med njimi 
tudi japonski dresnik, veliki pajesen, 
pelinolistna ambrozija — ter 22 vrst 
`ivali, med njimi signalni rak, {panski 
lazar, tigrasti komar. Objavljena so 

priporo~ila za ravnanje in odgovori na 
vpra{anja. Pri rastlinah je navedeno, 
na kaj moramo biti pri odstranjevanju 
{e posebej pozorni, da ne ogrozimo 
svojega zdravja ali vrste ne raz{irimo 
{e bolj. Predstavljeni so vzroki za 
naselitev invazivnih vrst v Sloveniji 
in vplivi, ki jih imajo na na{o naravo, 
zdravje in gospodarstvo, ter predpisi, 
ki jih je Slovenija doslej `e sprejela. 
Naslov spletne strani je www.mop.
gov.si/si/delovna_podrocja/narava/
invazivne_tujerodne_vrste_rastlin_
in_zivali.

Urad za komuniciranje in ministrstvo 
za okolje in prostor sta z razpisom 
finan~no podprla projekte nevladnih 
organizacij. Dejavna sta bila tudi Za-
vod za {olstvo Slovenije in Urad za 
UNESCO.

mag. Breda Ogorelec, MOP
breda.ogorelec�gov.si

@lezava nedotika je invazivna 
tujerodna rastlina 
foto: Branka Hlad

AKTUALNO

Mo~virski cekin~ek: Vla`ni travniki so dom ogro`enim rastlinam, 
metuljem in pticam. Foto: Slavko Polak
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Oktobra je za~el veljati Zakon o 
ume{~anju prostorskih ureditev 
dr`avnega pomena v prostor (ZU-
PUDPP). Pripravljati smo ga za~eli 
spomladi 2009, pobudo zanj pa sta 
dala ministrstvo za promet in mini-
strstvo za gospodarstvo. Investitorji 
in drugi udele`enci postopkov pri-
prave dr`avnih prostorskih na~rtov 
(DPN) so menili, da je te postopke, 
predpisane v zakonu o prostor-
skem na~rtovanju (ZPNa~rt), treba 
pospe{iti in omogo~iti hitrej{o izved-
bo investicij, s tem pa dose~i tudi 
bolj{e ~rpanje evropskih sredstev. 
Ob zavedanju, da tedaj obstoje~i 
postopki priprave DPN pogosto niso 
potekali optimalno, in ob dejstvu, da 
uspe{na izvedba teh postopkov ni 
odvisna le od enega zakona, tem-
ve~ od aktivnega delovanja vseh 
udele`enih v teh postopkih (ki je 
praviloma izdatno urejeno v {tevilnih 
podro~nih predpisih), smo najprej 
izvedli anketo. Z njo smo od investi-
torjev, nosilcev urejanja prostora in 
druge strokovne javnosti sku{ali pri-
dobiti njihova mnenja glede pomanj-
kljivosti zakonske ureditve in njenega 
izvajanja, predvsem pa predloge za 
druga~no ureditev.
Na podlagi odzivov smo pripravili 
razli~ico zakona z naslovom Zakon 
o ume{~anju prometne, energetske 
in vodne infrastrukture v prostor 
in jo januarja letos podali v medre-
sorsko obravnavo ter javno pred-

stavitev. Glavni o~itek glede tega 
zakona je bil, da posega v obstoje~i 
sistem prostorskega na~rtovanja, saj 
dolo~a poseben postopek priprave 
DPN le za nekatere prostorske uredi-
tve dr`avnega pomena, in sicer zgolj 
za objekte in linijska omre`ja. Druge 
prostorske ureditve dr`avnega po-
mena naj bi se {e naprej na~rtovale 
po ZPNa~rt. Na podlagi teh pripomb 
smo pripravili dopolnjeno besedilo 
zakona, ki je zajemalo vse prostor-
ske ureditve dr`avnega pomena in 
ga tako pripravljenega (in preime-
novanega) ponovno medresorsko 
uskladili.
Glavnino zakona predstavlja posto-
pek priprave DPN, osrednja novost 
pa je njegova dvofaznost in uskla-
ditev s postopkom CPVO (celovita 
presoja vplivov na okolje) in PVO 
(presoja vplivov na okolje). V prvi fazi 
gre za na~rtovanje ter primerjavo in 
vrednotenje razli~ic, ki se zaklju~i z 
vladno potrditvijo izbrane razli~ice. 
V tej fazi se izvede tudi postopek 
CPVO. V naslednji fazi pride do 
podrobnej{ega na~rtovanja izbrane 
razli~ice, v kateri se izvede tudi PVO. 
To pomeni, da se za razliko od do-
sedanje ureditve `e na ravni pripra-
ve DPN pridobi tudi okoljevarstveno 
soglasje. S tem je izpolnjen bistveni 
pogoj za mo`nost pridobitve evrop-
skih sredstev. Zato zakon kot novost 
uvaja tudi dovoljenje za umestitev 
teh objektov v prostor, s katerim 
uredba kot splo{ni akt konkretizira 
investitorja, ki lahko nato pristopi k 
pridobivanju teh sredstev. Novost 
v zakonu je tudi druga~e zastavlje-
ni za~etek postopka. Pobudnik ima 
bistveno ve~jo vlogo kakor doslej. 
Ve~ji je tudi poudarek na bolj uskla-
jenem delovanju nosilcev urejanja 
prostora v vseh fazah priprave DPN; 
s posebnim poudarkom na prostor-
ski konferenci kot stalnemu usklaje-
valnemu delovnemu telesu pobudni-
ka, koordinatorja (torej direktorata za 
prostor) in dr`avnih nosilcev urejanja 
prostora.
ZUPUDPP poleg postopka priprave 
DPN ureja tudi nekatera vpra{anja 

v zvezi s pridobivanjem zemlji{~ in 
pravic na njih, kakor npr. pridobiva-
nje podatkov o lastnikih, imenovanje 
skrbnika za poseben primer, uvedbo 
razlastitvenega postopka. Ob pripra-
vi zakona je bilo namre~ ugotovljeno, 
da je treba izbolj{ati ne le postopke 
prostorskega na~rtovanja, temve~ 
in predvsem tudi postopke v zvezi 
s pridobivanjem zemlji{~. Zakon v 
tem delu prina{a nekaj novih re{itev 

v primerjavi z obstoje~im podro~nim 
predpisom. Nove re{itve posegajo v 
obstoje~e predpise le toliko, kolikor 
je nujno potrebno, re{itve, ki so se iz-
kazale kot dobre, pa zakon prevzema. 
Ob pripravi zakona se je ponudila 
prilo`nost, da uredimo tudi vpra{anje 
ocenjevanja vrednosti zemlji{~, ki jih 
dr`ava pridobiva za potrebe izvedbe 
v DPN predvidenih objektov. Kljub 
dejstvu, da to ocenjevanje izvajajo 
strokovnjaki, namre~ prihaja do veli-
kih odstopanj v ocenjenih vrednostih. 
Zaradi racionalne izrabe javnih sred-
stev je bilo nujno, da se to podro~je 
uredi druga~e. Zakon tako prina{a 
tudi nova pravila za ocenjevanje 
vrednosti nepremi~nin, pri ~emer 
upo{teva podatke iz mno`i~nega 
vrednotenja nepremi~nin in med-
narodne standarde ocenjevanja. V 
prihajajo~em letu bo za ta namen 
oblikovana in predpisana posebna 
metodologija.

Luka Ivani~, MOP, luka.ivanic�gov.si

Foto: Peter Frantar, 
Sokol, ARSO

Foto: Albert Kolar
Sokol, ARSO
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ZAKON O UME[^ANJU PROSTORSKIH UREDITEV DR@AVNEGA POMENA V 
PROSTOR
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Ministrstvo je v leto{njem septembru 
pripravilo regionalna posvetovanja 
o na~rtu upravljanja voda skladno z 
vodno direktivo. Skupaj z udele`enci 
smo iskali re{itve za pripravo 
u~inkovitega in izvedljivega na~rta 
upravljanja voda in doseganje dobre-
ga stanja voda do leta 2015. Osem 
regionalnih posvetovanj je potekalo 
v naslednjih pore~jih: Mura, Savi-
nja, So~a, jadranske reke z morjem, 
Drava, zgornja Sava, srednja Sava in 
spodnja Sava. Rezultati posameznih 
delavnic so objavljeni na spletni stra-
ni www.skrbimozavode.si. 

Sre~anje interesov
Delavnic se je udele`ilo 261 
udele`encev. Med njimi so bili 
naj{tevil~nej{i predstavniki ob~in, 
gospodarskih dru`b, nevladnih or-
ganizacij, predstavniki kmetijstva in 
energetike, regionalne organizacije 
in izpostave dr`avnih ustanov. Dobra 
zastopanost razli~nih interesnih sku-
pin, povezanih z upravljanjem voda, 
je prinesla tudi dobre rezultate – tako 
vsebinsko kakor lokalno podrobneje 
opredeljene. 

Klju~ne vsebine delavnic 
V vsakem pore~ju so bile uvodoma 
predstavljene dobre izku{nje upra-
vljanja voda v posameznem pore~ju 
– skupno kar 33 primerov. Nato so 
predstavniki ministrstva predstavili 
strokovne podlage za na~rt upravlja-
nja voda, pomen sre~evanja intere-
sov in mo`nosti izvenprora~unskega 
financiranja projektov v zvezi z upra-
vljanjem voda. Udele`enci so glede 
na~rta upravljanja voda prispeva-
li svoj strokovni in osebni pogled 
na potrebne prednostne ukrepe v 
pore~jih, opredelili so tiste, ki bi mo-
rali sodelovati pri upravljanju voda, 
podali so klju~ne probleme in na~in 
njihovega re{evanja. 

Ugotovljeni problemi upravlja-
nja voda v lokalnih okoljih
Udele`enci so v skupinskem delu 
predlagali re{itve in na~in re{evanja 
za 60 problemov, ki so jih izpostavili 
v upravljanju pore~ij. Med njimi so: 
prelaganje pristojnosti med razli~nimi 
organizacijami, koncesije in financi-
ranje, informiranje, izobra`evanje in 

ozave{~anje, celovito upravljanje z 
vodami, negospodarna raba vode, 
zagotovitev poplavne varnosti, ureja-
nje vodotokov, nadzor odvzema vode 
in naplavin (prod), varovanje virov pi-
tne vode (v izrednih dogodkih in raz-
merah), nepriklju~enost manj{ih na-
selij na javno kanalizacijsko omre`je 
in ~istilne naprave, oblikovanje vpli-
vov spremembe rabe prostora na 
kakovost in koli~ino vode in spre-
mljanje rek, nevzdr`evani vodotoki 
zaradi Nature 2000, materialna ne-
zadostnost vodnega gospodarstva — 
zagotovitev ve~ dr`avnih, evropskih 
in ob~inskih sredstev, pomanjkljivost 
javnih zbirk podatkov, varovanje virov 
pitne vode in izvajanje re`imov na vo-
dovarstvenih obmo~jih ter ohranjanje 
manj{ih virov kot rezervnih virov, ure-
janje hudournikov in povirij, urejanje 
ekolo{kega kmetovanja, kmetijstvo — 
prekomerna uporaba fitofarmacevt-
skih sredstev, podeljevanje energet-
ske koncesije, pove~anje {portnega 
turisti~nega ribolova, izgradnja ribjih 
stez in prehodov za vodne organiz-
me, dolo~anje namakalnih obmo~ij, 
poplavne karte/naselitev poplavnih 
obmo~ij, pomanjkljiva oskrba prebi-
valcev s pitno vodo, vpliv spremem-
be rabe zemlji{~ na vodni re`im, 
omejevanje prometa na obmo~ju 
alpskega sveta, odpadne vode iz 
kmetijstva, vodne izgube na vodovo-
dnih sistemih. Vklju~evanje ukrepov v 
predlog na~rta lahko spremljate prek 
pregledovalnika Na~rt upravljanja 
voda: http://gis.arso.gov.si/atlaso-
kolja/profile.aspx?id=NUV_AXLArso

Prednostni ukrepi po mnenju 
udele`encev delavnic

Na podlagi strokovnih podlag in 
mnenj so udele`enci delavnic med 
najpomembnej{e prednostne ukre-
pe za zagotavljanje dobrega stanja 
voda do leta 2015 uvrstili: odvaja-

nje in ~i{~enje komunalne odpadne 
vode, zagotavljanje oskrbe prebival-
cev s pitno vodo, varstvo pred {ko-
dljivim delovanjem voda, vzdr`evanje 
vodotokov, zavarovanje virov pitne 
vode, spremljanje in odstranjevanje 
tujerodnih rastlinskih vrst, dopolnitev 
ob~inskih pravnih in upravnih po-
stopkov, prilagoditev izvajanja ribo-
gojske prakse.
Vsem, ki so se vklju~ili v dejavnosti 
za pripravo na~rta upravljanja voda, 
se na ministrstvu iskreno zahvalju-
jemo. Izvajanje ukrepov iz na~rta 
bomo prvi~ preverjali leta 2012, 
u~inkovitost in uspe{nost pa leta 
2015. To bo tudi dobra podlaga za 
pripravo naslednjega na~rta upravlja-
nja voda za obdobje 2015—2021.
Ve~: www.skrbimozavode.si.

dr. Irena Rejec Brancelj, MOP
irena.rejec-brancelj�gov.si

REGIONALNE DELAVNICE ZA NA^RT UPRAVLJANJA VODA

Moderator Bojan @nidar{i~ 
je opravil veliko nalogo – od 

priprave procesa, vodenja 
delavnic do poro~il. 

Ne glede na zahtevne teme 
smo na delavnicah u`ivali v 

re{evanju nalog

Bilten je tokrat bogatej{i, 
prilo`ene so pravkar izdane 
splo{na in pore~ne publikacije o 
izvajanju na~rta upravljanja voda 
v Sloveniji, ki jih je ministrstvo 
za okolje in prostor pripravilo v 
`elji, da vsebine na~rta ~im bolj 
pribli`a naj{ir{i slovenski javnosti.  
@elimo si, da jih ~im ve~krat vza-
mete v roke!
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Svetlobno onesna`enje je okoljski 
problem, ki se ga {ele za~enjamo 
zavedati. V zadnjih desetletjih se 
zunanja razsvetljava zelo hitro {iri in 
strokovnjaki ocenjujejo, da v Evropi 
na novo osvetlimo pribli`no 1 km2 
povr{ine na dan. Osvetljevanje seve-
da potrebujemo, vendar se pogosto 
ne zavedamo, da ima svetloba tudi 
svojo temno plat. Nepravilno in preti-
rano osvetljevanje mo~no spreminja 
naravno no~no okolje, kar negativno 
vpliva na ljudi in druga bitja. 
^eprav k svetlobnemu onesna`enju 
v veliki meri prispeva cestna razsve-
tljava, predstavlja osvetlitev objektov 
kulturne dedi{~ine prav poseben 
problem. Samo v tem primeru je na-
mre~ dovoljeno osvetljevanje od spo-
daj navzgor, saj name{~anje svetilk 
na zgodovinske stavbe pogosto ni 
primerno. Ker obi~ajne svetilke niso 
posebej prilagojene za ta namen, 
gre velik del svetlobe mimo fasade v 
nebo, kjer je nih~e ne potrebuje. 

Osvetljevanje cerkva in no~ne 
`ivali
Slovenija je znana kot de`ela {tevil-
nih cerkva – in ve~ina je osvetljenih. 
Predstavljajo velike svetle to~ke v 
pokrajini, ki privla~ijo no~ne `u`elke 
iz bli`nje in daljne okolice. Nekate-
re `u`elke za~nejo v soju lu~i brez 
konca kro`iti okrog vira svetlobe in 
so zato lahek plen plenilcem, druge 
na svetlobi otrpnejo in prenehajo z 
aktivnostjo. V obeh primerih se ne 
prehranjujejo in ne razmno`ujejo, 
kar povzro~i zmanj{evanje njihove 
{tevil~nosti. @u`elke so opra{evalci 
rastlin in pomemben ~len v pre-
hranjevalni verigi, zato ima njihovo 
izginjanje dolgoro~no lahko zelo 
zaskrbljujo~e posledice. 
Zaradi osvetljevanja cerkva imajo 
te`ave tudi netopirji. Spomladi se na 
podstre{jih in v zvonikih samice ne-
topirjev zberejo v velike porodni{ke 
kolonije, kjer skupaj vzgajajo mladi~e. 
^e so izletalne odprtine njihovih 
zato~i{~ osvetljene, se na lov ne 
odpravijo ob mraku, ampak veliko 

pozneje, kar skraj{a ~as, primeren 
za prehranjevanje. Manj hrane za 
samice pomeni tudi manj hrane za 
njihove mladi~e, saj so prve tedne 
popolnoma odvisni od materinega 
mleka. Podhranjeni mladi~i pa imajo 
manj{e mo`nosti za pre`ivetje svoje 
prve zime.

Naravi prijazna razsvetljava
Projekt »@ivljenje pono~i — 
zmanj{evanje negativnih vplivov 
osvetljevanja objektov kulturne 
dedi{~ine in izbolj{anje naravo-
varstvenega statusa no~nih `ivali« 
posku{a najti primerne tehni~ne 
re{itve za ustreznej{e osvetljevanje 
kulturne dedi{~ine. Za~el se je sep-
tembra 2010 in bo trajal do februarja 
2014. Vrednost projekta je ocenjena 
na nekaj manj kakor 600.000 EUR, 
od tega 50 % prispeva Evropska ko-
misija v okviru programa Life+, 20 % 
ministrstvo za okolje in prostor, 30 % 
pa projektni partnerji s podporo do-
natorjev. Vklju~enih je {est partner-
jev: podjetje Euromix d. o. o., Dru{tvo 
Temno nebo Slovenije, Univerza v 

Ljubljani, Dru{tvo za prou~evanje in 
ohranjanje metuljev Slovenije, Slo-
vensko dru{tvo za prou~evanje in 
varstvo netopirjev in produkcijska 
hi{a Baza Media 2.1. 
Glavni cilj projekta je dolgoro~no 
zmanj{ati negativne u~inke, ki jih 
povzro~a osvetljevanje cerkva, in s 
tem izbolj{ati naravovarstveni sta-
tus in biotsko raznovrstnost no~nih 
`ivali. Oblikovali bomo nov tip reflek-
torja, ki bo prilagojen obliki stavbe in 
bo zmanj{al nepotrebno svetenje v 
nebo. Z novimi reflektorji bomo za-
menjali obstoje~o razsvetljavo 26 
slovenskih cerkva in spremljali, kako 
se na razli~ne intenzitete in barve 
svetlobe odzivajo netopirji in no~ni 
metulji. Na podlagi teh izku{enj 
bomo v sodelovanju z Unescom in 
Icomosom razvili tehni~ne smerni-
ce za naravi prijazno in energetsko 
u~inkovito osvetljevanje kulturne 
dedi{~ine, ki bodo {ir{e uporabne za 
osvetljevanje razli~nih vrst stavb, ne 
le cerkva. Nova razsvetljava ne bo le 
bolj prijazna no~nim `ivalim, ampak 
tudi manj potratna – pri~akujemo, da 
bomo zmanj{ali stro{ke elektrike za 
najmanj 30 %. Zelo pomemben del 
projekta je tudi ozave{~anje javnosti 
o negativnih posledicah svetlobne-
ga onesna`enja in mo`nih re{itvah 
tega problema. Na~rtujemo ve~ 
predavanj po vsej Sloveniji, organi-
zirali bomo posvete s predstavniki 
ob~in in Cerkve, pripravili seminar 
za u~itelje in terenske delavnice za 
otroke, posneli dokumentarni TV film 
in radijske reporta`e ter izdali infor-
mativne publikacije.
S projektom `elimo narediti prvi 
korak k mednarodni standardizaci-
ji osvetljevanja kulturne dedi{~ine, 
ki bo bolj energetsko u~inkovita in 
manj mote~a za no~ne `ivali. 26 cer-
kva, ki jih bomo v okviru projekta pra-
vilno osvetlili, bo zgled za nadaljnje 
re{evanje te problematike v Sloveniji 
in Evropi.

dr. Mojca Stojan Dolar, 
vodja projekta

mojca.stojan�arnes.si

PROJEKT @IVLJENJE PONO^I BO UREDIL NARAVI PRIJAZNO OSVETLITEV 
SLOVENSKIH CERKVA

Pri osvetljevanju cerkva gre 
pogosto ve~ina svetlobe 
naravnost v nebo
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CENTER ZA UPRAVLJANJE S SUšO V JUGOVZHODNI EVROPI (DMCSEE) V 
SLOVENIJI – KAKO DO TRAJNEGA DELOVANJA?

PROJEKTI

Ranljivost gospodarstva, predvsem 
kmetijstva, na vpliv su{e je v Jugo-
vzhodni Evropi v primerjavi s sose-
dnimi regijami visoka. Zaradi tega 
se je na pobudo izvr{nega sekre-
tariata Konvencije Zdru`enih naro-
dov o degradaciji tal — dezertifikaciji 
(UNCCD) in ob pomo~i Svetovne 
meteorolo{ke organizacije 13 dr`av 
s tega podro~ja odlo~ilo vzpostavi-
ti enoten pristop do re{evanja tega 
problema in se dogovorilo, da bodo 
organizirali center za upravljanje s 
su{o v JV Evropi (DMCSEE). Slove-
nijo in Agencijo RS za okolje (ARSO) 
so na glasovanju v @enevi septembra 
2007 izbrali za sede` centra. V prvi 
fazi delovanja je bilo predvideno, da 
za~nemo posamezne dejavnosti s 
ciljem vzpostavitve trajnih dejavnosti, 
namenjenih predvsem spremljanju 
stanja namo~enosti in kmetijske su{e 
v regiji ter oblikovanju metod za prila-
gajanje in bla`enje posledic su{e.
Od leta 2007 smo vzpostavili spletno 
stran DMCSEE(http://www.dmcsee.
org) in razvili prve meteorolo{ke na-
prave za sledenje razvoja su{e v regi-
ji. Pripravili smo predloge in na~rte za 
strokovne raziskave v zvezi s prilaga-
janjem in bla`enjem su{e, izvedli smo 
tudi mre`enje in{titucij v Sloveniji in v 
tujini (npr. Joint Research Centre v 

Ispri, Italija) ter iskali mo`nosti za do-
datno financiranje DMCSEE. 
Tako smo prijavili projekt TCP (Tran-
snational Cooperation Program) s 
ciljem, da vzpostavimo temelje za 
center za upravljanje s su{o v JV 
Evropi, ki bo koordiniral razvoj in upo-
rabo orodij in politik za upravljanje s 
su{o z namenom izbolj{anja pripra-
vljenosti in zmanj{evanja njenih ne-
gativnih vplivov. Projekt bo vpeljal in 
nadaljeval pridobivanje manjkajo~ih 
regionalnih podatkov o stanju in 
vplivu su{e na obmo~ju. Z uporabo 
skupne metodologije pri analizi su{e 
in vrednotenju njenih vplivov bomo 
pridobil regionalno primerljive rezul-
tate, ki bodo omogo~ili bolj{i pre-
gled nad stanjem su{e predvsem na 
podro~jih, ki so neposredno odvisna 
od razpolo`ljivosti vode (npr. kmetij-
stvo, energetika in turizem). 
Vodilni partner pri projektu TCP je 
ARSO. Izvajanje traja od aprila 2009 
do marca 2012. Sodeluje 15 par-
tnerjev iz 9 dr`av, skupna vrednost 
projekta je 2,2 mio EUR. Ve~ infor-
macij o projektu je na naslovu: http://
www.dmcsee.eu/. 
Od strokovnih ciljev projekta TCP 
je trenutno najve~ dejavnosti name-
njenih regionalni izdelavi orodij za 
sledenje su{e, kartiranju in modeli-
ranju ranljivosti zaradi su{o ter oce-

ni tveganja. 
Zaradi dokaj 
preprostega 
izra~una smo 
za prvi po-
skus sledenja 
razvoja su{e 
v regiji izbrali 
indeks SPI 
(standardizi-
rani indeks 
padavin), ki 
temelji zgolj 
na podatkih 
o koli~ini pa-
davin. Kot 
vir podat-
kov smo za 
za~etek upo-
rabili podatke 

o padavinah svetovnega centra za 
klimatologijo padavin (GPCC), ki 
izdeluje mese~ne analize padavin v 
pravilni mre`i to~k, kar je pri pripravi 
kart zelo uporabno. Analize padavin 
za obdobje 1951—2000 so izvedli 
v okviru projekta VasclimO, njihove 
analize pa so dostopne na spletni 
strani www.dmcsee.org, kjer so do-
stopni tudi izra~uni SPI za pretekla 
obdobja. Na sliki 1 je narisana karta 
SPI za april 2009. Iz slike je razvidno, 
da pomlad ni obetala ugodnega ra-
zvoja, saj je bila razpolo`ljivost vode v 
precej{njem delu regije (rde~a barva 
na sliki) kriti~na. Na sre~o je bilo vre-
me v poletju 2009 ugodnej{e. 
Mo`na alternativa zbiranju in obdelavi 
merjenih podatkov, s katerimi so v re-
giji velike te`ave, je uporaba modelov 
za simuliranje vremena na omejenem 
obmo~ju, ki se obi~ajno uporabljajo 
pri napovedi vremena za natan~nej{i 
opis vremenskega dogajanja. Tako 
pripravljamo orodje, ki bo uporabi-
lo tak{en model, s katerim bomo 
izra~unali modelske statistike za ob-
dobje 1989—2010 z uporabo tako 
imenovanih ponovnih analiz evrop-
skega centra za srednjero~ne napo-
vedi vremena. Primerjava rezultatov 
modela, dobljenih s poganjanjem na 
aktualnih podatkih, z modelskimi sta-
tistikami je dober pokazatelj razvoja 
su{e v ~asu, ~e primerjamo veli~ine, ki 
opisujejo stanje razpolo`ljivosti vode. 
Pomemben cilj projekta je tudi 
obve{~anje javnosti. Maja 2010 smo 
za~eli izdajati bilten za JV Evropo 
(http://www.dmcsee.org/en/dro-
ught_bulletin/). Podrobnej{i bilten 
stanja vodne bilance izdajamo tudi 
za Slovenijo. Biltene za leto 2010 
si lahko ogledate na spletni strani 
Meteo-portala ARSO: http://meteo.
arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/
wb/currentyear/.

mag. Andreja Su{nik, MOP-ARSO
andreja.susnik�gov.si, Jo`ef Ro{kar, 

MOP-ARSO, jozef.roskar�gov.si
Slika 1. SPI za april 2009 (mese~na skala). Padavin je so bilo v tem 
mesecu precej manj od povpre~ja v prete`nem delu JV Evrope.
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Evropski teden zmanj{evanja 
odpadkov 
Lani je Evropska komisija s pod-
poro programa LIFE+ za~ela z ak-
cijo ozave{~anja Evropski teden 
zmanj{evanja odpadkov (ETZO), ki 
je letos potekal od 20. do 28. no-
vembra. Namen ETZO, ki se mu je 
letos prvi~ pridru`ila tudi Slovenija, je 
ozave{~anje o pomenu zmanj{evanja 
odpadkov in sodelovanje pri 
zmanj{anju koli~ine odpadkov po vsej 
Evropi. V tem tednu naj bi dr`ave ~la-
nice EU izpostavljale na~ela nove 
okvirne evropske direktive 2008/98/
EC o ravnanju z odpadki, v kateri sta 
bistveni dve novosti: prepre~evanje 
nastajanja odpadkov ter odpadki so 
surovine, ki jih je mogo~e ponovno 
uporabiti. 
V Slovenije je ETZO koordiniralo mi-
nistrstvo za okolje in prostor. Letos 
smo tako potrdili akcije dvajsetih or-

ganizatorjev, ki so se odzvali na na{ 
poziv. Njihove akcije so spodbuja-
le k nujnosti zmanj{evanja koli~ine 
odpadkov in poudarjale pomen 
prepre~evanja njihovega nastajanja, 
u~ile potro{nika nakupovati (npr. 
odlo~itev za proizvode za ve~kratno 
uporabo in s skromnej{o embala`o 
ali brez nje, idr.), opozarjale na to, da 
imajo lahko proizvodi »drugo `ivlje-
nje«, spodbujale k darovanju stvari, ki 
jih ne potrebujemo ve~, izdelava kom-
posta, idr. Neposredno je bilo v akcije 
vklju~enih ve~ kakor 6000 ljudi. 
Na ministrstvu za okolje in prostor smo 
organizirali tri akcije, in sicer z vodilno 
mislijo: Odpadki niso smeti. Skupaj 

s kulturno ekolo{kim dru{tvom Sme-
tumet smo organizirali fotografski 
nate~aj in zaprosili, da nam na spletni 
naslov avtorji po{ljejo fotografijo iz-
delka iz predmetov ali materialov, ki bi 
kon~ali v enem od ko{ev za odpadke 
(prejeli smo 150 fotografij), v Ljublja-
ni na GZS smo za izvajalce obvezne 
ob~inske gospodarske javne slu`be 
zbiranja komunalnih odpadkov orga-
nizirali ozave{~evalno delavnico, v 
skupnih prostorih ministrstva za oko-
lje in prostor smo nalepili nalepke, ki 
nas bodo opozarjale na zmanj{evanje 
odpadkov v skupnih prostorih, na lju-
bljanskih mestnih avtobusih pa je bilo 
predvajano reklamno sporo~ilo, ki so 
ga posebej za to prilo`nost posneli v 
Bruslju. 
ETZO je pomemben predvsem zato, 
da se kot prebivalci Evropske unije 
seznanimo s preprostimi ukrepi, ki jih 
lahko izvajamo v vsakdanjem `ivljenju 
kot prispevek za zmanj{evanje odpad-
kov. Sporo~ilo ETZO je: Vsak ukrep 
{teje! Vsak mora sodelovati! Vsa-
ko posamezno gospodinjstvo lahko 
zmanj{a koli~ino odpadkov s povsem 
preprostimi ukrepi, npr. pri nakupu 
pazimo na rok uporabe, izbiramo iz-
delke za ve~kratno uporabo ali z dol-
gim rokom trajanja, brez nepotrebne 
ali s povratno embala`o, ne kupujmo 
vsaki~ novih modelov, ampak premi-
slimo o uporabni vrednosti izdelkov, 
ki jih `e imamo doma, in podobno. 
Prav tako se je pomembno zavedati, 
da odpadki nastajajo ob vsaki na{i 
dejavnosti, povsod, kjer smo: doma, v 
{oli, v podjetju. Torej: klju~ re{itve je v 
vsakem od nas, v na{em odnosu do 
okolja, v katerem `ivimo, saj odpadki 
ne nastajajo sami od sebe. 
Na spletni strani ministrstva: www.
mop.gov.si si lahko ogledate strip z 
naslovom Invazija Megako{ev.
 
Sprejeta donavska strategija
8. oktobra so se v Bukare{ti sestali 
voditelji podonavskih dr`av na vrhu 
EU in v okviru dodonavske strategije 
sprejeli bukare{tansko deklaracijo.
Vrha se je udele`il tudi minister Roko 
@arni} in v svojem govoru pouda-
ril: »Donavska strategija je okoljsko 
usmerjena, hkrati pa upo{teva potre-
bo po gospodarskem razvoju v regiji. 

S tem imam v mislih, da lahko ima 
strategija v prihodnje pomembno vlo-
go pri upo{tevanju okoljskih vpra{anj 
v gospodarskih gibanjih. Menim, da 
je sinergija med okoljem in razvojem 
mogo~a in potrebna. Regionalne 
strategije so pravilen pristop za odziv 
na svetovne gospodarske in podneb-
ne probleme.
Slovensko predsedovanje medna-
rodni komisiji za varstvo reke Do-
nave je bilo v letu 2010 usmerjeno 
na vklju~itev na~rta upravljanja s 
pore~jem reke Donave kot okoljske-
ga stebra donavske strategije EU. Z 
upo{tevanjem vsebin na~rta v strate-
giji je bil narejen pomemben korak k 
razumevanju u~inkovitosti ~ezmejne-
ga in regionalnega sodelovanja«
Donavska strategija povezuje dr`ave 
v regiji v skupni viziji na podro~ju 
upravljanja z vodami za izvajanje sku-
pnih ~ezmejnih projektov, izbolj{anje 
poplavne varnosti, zmanj{evanje 
tveganj (su{e, poplave), prilagajanje 
podnebnim spremembam in celovite 
medsektorske prometne, energet-
ske, kmetijske in prostorske re{itve. 
Cilji donavske strategije so:
1. bolj{a povezanost Podonavja 

(krepitev prometne, energetske in 
turisti~ne infrastrukture ter sodelo-
vanja med prebivalstvom),

2. varovanje okolja v Podonav-
ju (za{~ita vodnih virov, manj{a 
ogro`enost pred poplavami, ohra-
nitev biotske raznovrstnosti),

3. pospe{evanje razvoja in blaginje 
v Podonavju (izobra`evanje, razi-
skave, informacijska tehnologija, 
podpora malim in srednje velikim 
podjetjem),

4. krepitev Podonavja (boj proti krimi-
nalu, krepitev upravne povezanosti).

Strategija prekinja razpr{eno sektor-
sko delovanje (okolje – promet — re-
gionalni razvoj — kmetijstvo) in s svojo 
vizijo tudi po letu 2014 na~rtno pove-
zuje delovanje razli~nih sektorjev na 
podro~ju vlaganj v ~ezmejne projek-
te. Tako krepi trajnostni razvoj in ve~a 
konkuren~nost tega dela Evrope.
Strip, rezultate nate~aja in spletno 
foto galerijo si lahko ogledate na:
http://www.mop.gov.si/si/splosno/
cns/novica/article/1994/7790/af-
4295b9e3/. 

DOGAJALO SE JE 

Foto: Arhiv MOP

Mini denarnica je eden izmed 
nagrajenih izdelkov nate~ja Odpadki 
niso smeti (avtorja avtorja Miha 
Fende in Sta{a Likozar Fende)

DOGAJALO SE JE
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OKOLJE SE SPREMINJA: 
PODNEBNA SPREMEN-
LJIVOST SLOVENIJE IN 
NJEN VPLIV NA VODNO 
OKOLJE
Iz{la je publikacija Agencije RS za 
okolje z naslovom Okolje se spremi-
nja: podnebna spremenljivost Slo-
venije in njen vpliv na vodno okolje. 
V njej 20 strokovnjakov s podro~ja 
okolja obravnava pere~o temo pod-
nebnih sprememb in njihovih posle-
dic na okolje. Posebna pozornost 
je namenjena povezavi med vodnim 
okoljem in podnebjem. 
Potreba po prilagajanju na podneb-
ne spremembe je ena osrednjih tem 
knjige, saj je prilagajanje podlaga 
za zagotavljanje varnej{e prihodno-
sti. V opisu spremljanja podnebja v 
preteklosti je poudarek na kakovo-
stnem enotnem nizu podnebnih po-
datkov, ki je klju~en za analizo pod-
nebja. Podrobneje so obravnavane 
ekstremne razmere, kakor so su{e 
in poplave. Velik problem predsta-
vljajo spremembe hidrolo{kih raz-
mer in spreminjanje padavinskega 
re`ima. Ogro`ena pa so tudi obalna 
obmo~ja. Poseben del je namenjen 
podnebnim storitvam in kmetijstvu, 
ki je mo~no ranljivo zaradi su{e, prav 
tako pa tudi zaradi pretirane mo~e. 
Opisani so {koda in ukrepi po neur-
jih v letu 2009 na pore~jih Save in 
Drave. Zadnje poglavje s projekcija-
mi podnebnih sprememb prikazuje, 

koliko vemo o prihodnjem podnebju. 
Poudarjamo, da se razmere v na{em 
okolju spreminjajo in da se bomo na 
spremembe morali prilagajati. Zgolj 
na kakovostnih podatkih in znanstve-
nih spoznanjih utemeljeni pravo~asni 
prilagoditveni ukrepi so lahko trajno-
stni in u~inkovito zmanj{ajo ranljivost 
zaradi izrednih in {kodljivih vremen-
skih ter podnebnih dogodkov. 
Vezni ~len med prispevki je posredno 
sporo~ilo, da je Zemlja ena sama in 
da je potrebno s prilagajanjem za~eti 
~im prej, ~e ne ̀ elimo, da se nam ~as 
»prehitro izte~e«. 

VODE V SLOVENIJI
Ocena stanja voda za obdobje 
2006-2008 po dolo~ilih okvirne 
direktive o vodah

Agencija RS za okolje je deset let po 
sprejetju direktive o vodah (Direktiva 
2000/60/ES Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 23. oktobra 2000), 
ko se za~enja obdobje prvega na~rta 
upravljanja voda, pripravila publika-
cijo, ki predstavlja rezultate ocene 
stanja voda v Sloveniji. Po dolo~ilih 
omenjene direktive so v publikaciji za 
obdobje 2006-2008 podani rezultati 
ocene kemijskega in ekolo{kega sta-
nja povr{inskih voda ter koli~inskega 
in kemijskega stanja podzemnih 
voda. Ocenjeno je tudi stanje voda 
na obmo~jih s posebnimi zahtevami 

varovanja voda.
V publikaciji so izpostavljeni proble-
mi stanja povr{inskih in podzemnih 
voda, ki bodo v prihodnje terjali po-
sebno pozornost. Pri povr{inskih vo-
dah je izpostavljeno slabo ekolo{ko 
stanje na 38 % ocenjevanih vodnih 
teles, zmerno stanje Blejskega jeze-
ra, evtrofikacija vodnih zadr`evalnikov 
vzhodne Slovenije in slabo kemijsko 
stanje morja zaradi tributilkositrovih 
spojin. Pri podzemnih vodah so kljub 
splo{ni oceni dobrega koli~inskega 
stanja omenjeni nekateri lokalni tren-
di zni`evanja gladin podzemnih voda 
in lokalno ob~asno pomanjkanje pi-
tne vode v su{nih mesecih, izposta-
vljeno pa je slabo kemijsko stanje 
podzemnih voda v Savinjski, Dravski 
in Murski kotlini. 
Publikacija podaja celovit in zgo{~en 
pregled stanja slovenskih voda, ki 
predstavlja izhodi{~e na~rtovalnemu 
procesu na podro~ju upravljanja 
voda v Sloveniji.

OPRAVI^ILO 
V prej{nji {tevilki biltena smo 
v prispevku Sredozemski dan 
obale omenjali dober odziv civil-
ne dru`be na obele`evanje tega 
dneva. Pri na{tevanju nevladnih 
organizacij smo pomotoma iz-
pustili Dru{tvo za opazovanje in 
prou~evanje ptic Slovenije, ki 
je bil pomemben partner pri iz-
vedbi dogodka. Za napako se 
opravi~ujemo.



12 okolje&prostor

PUBLIKACIJE / NAPOVED december 2010

KOLEDAR DOGODKOV

Izdaja: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana 
Barbara Šubic, tel: (01) 478 7305, barbara.subic�gov.si
Vsebinska priprava: Dragica Bratani~, s.p. 
Uredni{ki odbor: Barbara Šubic, Breda Ogorelec, Alenka Manfreda, Jelena Torbica, Verica Vogrin~i~ 
Priprava in tisk: Medium d.o.o. 
Naklada: 1500 
Tiskano na stoodstotno recikliranem papirju. 
Bilten je objavljen na: www.mop.gov.si/si/publikacije/bilteni/
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Razpis Interreg IVC
1. decembra 2010 je bil objavljen 4. javni razpis programa INTERREG IVC. Razpisni pogoji in razpisna dokumentacija 
so na voljo na spletni strani programa http://i4c.eu/fourth_call.html. Vloge na javni razpis je potrebno oddati do 1. aprila 
2011.
Predvidoma je to zadnji razpis programa INTERREG IVC za programsko obdobje 2007-2013. 
Javni razpis je odprt za vsa vsebinska podro~ja programa. 
V odobrenih operacijah iz prvih treh razpisov so bila podpovpre~no zastopana naslednja vsebinska podro~ja: 
•	 v prioriteti 1: ekoinovacije in zelene tehnologije, podpora malim in srednje velikim podjetjem v lu~i finan~ne in ekonom-

ske krize (npr. dostop do financiranja, o`ivitev poslovanja po neuspelih poslih), ve{~ine in razvoj ~love{kih virov pri 
premagovanju finan~ne in ekonomske krize;

•	 v prioriteti 2: prepre~evanje in ravnanje z odpadki, biotska pestrost in ohranjanje narave ter kakovost zraka, kultur-
na dedi{~ina in krajina.

Projekti na zgoraj navedenih podro~jih ne bodo avtomatsko dobili ve~je {tevilo to~k.

»www.skrbimozavode.si« 
Ministrstvo je pripravilo osnutek nacionalnega dokumenta –Na~rt upravljanja voda za obdobje 2009–2015, in sicer za 
vodni obmo~ji Donave in Jadranskega morja. Na~rt upravljanja voda je sestavni del izvajanja vodne direktive v Sloveniji, 
njen cilj pa je dobro stanje vseh voda do leta 2015, zato je treba zagotoviti ohranjanje vodnih ekosistemov, varstvo vodnih 
virov za pitje in prepre~evanje onesna`enja z nevarnimi snovmi iz kmetijskih virov in iz komunalnih odpadnih voda. 
Eden pomembnih vidikov priprave na~rta je tudi sodelovanje z javnostjo. V ̀ elji, da strate{ki nacionalni dokument ~im bolj 
pribli`amo naj{ir{i slovenski javnosti, smo pripravili spletno stran: www.skrbimozavode.si.

KJE, KDAJ KAJ

Bruselj, 20. december Zasedanje Sveta EU za okolje

Brdo pri Lukovici, 15. december Konferenca o trajnostni mobilnosti v slovenskih ob~inah (www.focus.si)

Leto 2011
MEDNARODNO LETO GOZDOV, osrednja tema: Gozdovi za ljudi (www.leto-
gozdov.si)

2. februar 2011
SVETOVNI DAN MOKRI[^, osrednja tema: Gozdovi za vodo in mokri{~a (www.
ramsar.org)




