
NATURA 2000 ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je s partnerji, med 
katerimi je bil tudi Park Škocjanske jame, v okviru projekta NATURA 2000 za boljšo 
kakovost življenja, krajše poimenovanega NATURA PRIMORSKE, od začetka leta 2006 
do sredine 2008 izvedlo obsežen sklop strokovnih, izobraževalnih ter interpretativno-
promocijskih aktivnosti, namenjenih dolgoročnemu varstvu območij Natura 2000 in 
drugih območij naravnih vrednot v upravičeni regiji ter s tem tudi celovitejšemu 
trajnostnemu razvoju čezmejnega območja ob slovensko-italijanski meji.  
 
Projekt je bil namenjen oblikovanju primerov dobre prakse pri povezovanju ohranjanja 
narave z usmerjanjem trajnostnega razvoja podeželja in iskanjem novih razvojnih možnosti. 
K varstvu omrežja Natura 2000 je DOPPS po strokovni plati pripomoglo z izdelavo 
upravljalskih smernic za varovane vrste ptic, podprtih z nekaterimi nujno potrebnimi 
ekološkimi raziskavami ter z vzpostavitvijo aktivne mreže skrbnikov območij. S promocijskimi 
in izobraževalnimi aktivnostmi ter interpretacijo smo partnerji naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost območij Natura 2000 približali ciljnim skupinam in tako prispevali k dvigu 
naravovarstvene zavesti ter odgovornejšemu odnosu do narave.  
 
Glavni rezultati projekta: 
- Na podlagi pripravljenih metodologij za načrtovane popise ptic so zaposleni DOPPS 

popisali velikega skovika, čuka in vrtnega strnada. Pridobljeni podatki popisov so bili 
obdelani, analizirani ter pripravljena zaključna poročila o popisih ptic. Poleg tega je bila 
izvedena raziskava o vplivu električnih daljnovodov na številčnost velike uharice na 
Krasu, izveden pašni poskus ter pripravljene usmeritve za primerno pašo na Krasu.  

 
- V sodelovanju s partnerji so bile izdelane Upravljalske smernice za ptice suhih travnikov 

za 3 območja Natura 2000: Kras, Banjšice ter Trnovski gozd – južni rob in Nanos. 
DOPPS in Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica sta poskrbela za izvedbo 
izobraževalnih delavnic za kmetijske svetovalce, predavanja za kmete, izdelavo 
priročnika za kmete s priporočili in praksami za upravljanje s suhimi travišči ter zloženke 
o primernem upravljanju. DOPPS je vzpostavilo tudi mrežo skrbnikov območij Natura 
2000, ki so usposobljeni za spremljanje stanja na teh območjih.  

 
- V Škocjanskem zatoku in na Pliskini poti na Krasu smo namestili ciljnim skupinam 

prilagojeno interpretacijsko opremo. Pripravljene so bile ustrezne vsebine o habitatih in 
pticah ter izdelane in postavljene interpretacijske table. V Škocjanskem zatoku je bila s 
tlakovanjem preko krožne učne poti do opazovališč urejena fizična označitev za slepe ter 
s tem omogočena samostojna orientacija slepih v rezervatu, skupine s posebnimi 
potrebami (slepi in gluhi) pa so že popeljali na prilagojene oglede rezervata.    

 
- DOPPS je izdal zloženko o pticam prijaznem športnem plezanju v stenah Kraškega roba 

v slovenskem, italijanskem, angleškem in nemškem jeziku ter izdelal posebno spletno 
stran z informacijami za plezalce (http://www.ptice.si/projekti/nprimorske/). 

 
- V naravnem rezervatu Škocjanski zatok je DOPPS po obnovi razervata aktivno pričel z 

izvajanjem izobraževalnega programa, v času projekta pa je bilo izvedenih kar 55 
naravoslovnih dni, na katerih si je rezervat ogledalo preko 1500 otrok. Mladi so se po 
dolgem času lahko družili in nabirali znanje na zimskem taboru mladih ornitologov 
februarja 2007. Pouk v naravi je bil popestren s preprostimi izobraževalnimi pripomočki, 
igrami in interpracijskimi materiali, otroci in učitelji pa se lahko poslužujejo tudi 
izobraževalnih iger na spletni strani rezervata (link: http://www.skocjanski-
zatok.org/index.php?idv=942&g=). 



 
- Poskrbeli smo tudi za promocijo območij Natura 2000 lokalni, širši slovenski in 

mednarodni javnosti. Potujoča razstava o območjih Natura 2000 za ptice je prepotovala 
celotno upravičeno regijo v Sloveniji, obiskovalci in drugi interesenti pa lahko del naravnih 
bogastev regije in Slovenije spoznavajo tudi v publikacijah z naslovom »Lepota in 
bogastvo mokrišč v severovzhodnem Jadranu« in »Življenje med nebom in zemljo« v 
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, ki smo jih izdali v okviru projekta. Za 
izobraževanje in promocijo so na voljo tudi plakati o tipičnih pticah mokrišč, suhih 
travnikov in gozda v upravičeni regiji. V info točki Parka Škocjanske jame so bili 
postavljeni 4 panoji s predstavitvijo NR Škocjanski zatok oz. severno-jadranskih mokrišč. 
Adriawet kotički, katerih namen je vzajemna promocija severno-jadranskih mokrišč v 
informacijskih središčih partnerjev v Sloveniji in Italiji, so bili vzpostavljeni pri vseh 
aktivnih partnerjih mreže upravljavcev. Z namenom iskanja razvojnih možnosti na 
območjih Natura 2000 sta bili izdelani dve tržni strategiji, in sicer strategija trženja za NR 
Škocjanski zatok in strategija razvoja ornitološkega in naravoslovnega turizma. 

 
Več o projektu – povezava na www.skocjanski-zatok.org
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