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Ljubljana,  24. maj  2011 
 
 
V okviru Zelenega tedna 2011 Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v 
sodelovanju z okoljevarstvenimi organizacijami med 25. in 27. majem v središču 
Ljubljane pripravlja pestro ulično dogajanje. Z dogodki, ki potekajo pod geslom 
"Biotska raznovrstnost – v tem smo skupaj", bomo opozorili na pomen varovanja 
okolja, še posebej pestrosti rastlinskih in ţivalskih vrst ter gospodarne rabe virov v 
Evropski uniji in Sloveniji.  
 
Na stojnici, ki bo v Ljubljani postavljena od srede, 25. maja, do petka, 27. maja 2011 med 
10. in 17. uro na Bregu pri Novem trgu, se bodo predstavljale okoljevarstvene organizacije 
in nekateri projekti največjega programa Evropske unije za financiranje okoljskih projektov 
LIFE+, ki se izvajajo v Sloveniji.  
 
Na stojnici bodo obiskovalci lahko spoznali ogroţeno evrazijsko vidro (LUTRA, Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine) in različne tipe mokrišč v Sloveniji (LIFE+ projekt WETMAN – 
Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji), bogato biotsko raznovrstnost 
Krajinskega parka Sečoveljske soline (LIFE+ projekt MANSALT) ter Krajinskega parka 
Ljubljansko barje, seznanili se bodo z varovanjem narave v Triglavskem narodnem parku in 
izvedeli več o svetovni dediščini v Regijskem parku Škocjanske jame, predstavili pa jim 
bomo tudi oskrbo s pitno vodo v Ljubljani (LIFE+ projekt INCOME).  
 
Poleg tega bomo vrteli evropsko kolo sreče, ki bo tokrat okoljsko obarvano, v dopoldanskem 
času pa pripravljamo tudi animacijski program za otroke in predavanje "Narava ţivi tudi 
ponoči" za srednješolce (LIFE+ projekt Life at Night).  
 
 
V četrtek, 19. maja, se je v okviru Zelenega tedna stojnica "Biotska raznovrstnost – v tem 
smo skupaj" sicer ţe predstavila v Novi Gorici, v Mariboru pa bo postavljena v četrtek, 2. 
junija. Skupaj se bo tako na stojnici po Sloveniji med 19. majem in 2. junijem predstavilo šest 
organizacij, ki delujejo na področju varovanja okolja, in štirje projekti največjega programa 
Evropske unije za financiranje okoljskih projektov LIFE+, ki se izvajajo v Sloveniji. 
 

* * * 
 
Zeleni teden je največja letna konferenca o evropski okoljski politiki, ki poteka v Bruslju. 
Letošnji, ţe enajsti Zeleni teden je posvečen gospodarni rabi virov in poteka od 24. do 27. 



maja. Dogajanje v Bruslju vsako leto privabi več kot 3400 udeleţencev iz politike, industrije, 
akademskega sveta, nevladnega sektorja in medijev. V okviru konference bo letos 
organiziranih več kot 40 strokovnih dogodkov, predstavilo pa se bo tudi 50 organizacij in 
projektov. Številni dogodki pa potekajo tudi drugod po Evropi. 
 
LIFE+ je evropski finančni instrument za okolje s proračunom v višini 2,143 milijarde EUR za 
obdobje 2007–2013. Poteka v okviru treh stebrov: narava in biotska raznovrstnost, okoljska 
politika in upravljanje ter informacije in komunikacija.  
 
Slovenija je od leta 2000, odkar sodeluje v programu LIFE, pridobila 18 projektov v vrednosti 
26 milijonov evrov za projekte na področju varovanja okolja ter ohranjanja biotske 
raznovrstnosti skupaj z omreţjem naravovarstvenih območij Natura 2000.  
 
 
 
Kontakt za medije glede Zelenega tedna na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji: 
Nataša Šip 
Tel: 01 252 88 08, GSM: 051 610 403 
natasa.sip@ec.europa.eu  
 
Več informacij:  
http://www.greenweek2011.eu/ 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_sl.htm 
http://ec.europa.eu/environment/index_sl.htm 
 
 
 
Kratka predstavitev vseh organizacij in projektov, ki se bodo v okviru Zelenega tedna 
predstavili na stojnici "Biotska raznovrstnost – v tem smo skupaj" po Sloveniji: 
 
Projekt LIFE+ "Life at Night (Ţivljenje ponoči)" 
Ko govorimo o vplivu človekovega delovanja na naravo, običajno pomislimo le na posledice, 
ki so vidne podnevi. Vendar narava ţivi tudi ponoči in človek z vedno intenzivnejšim 
osvetljevanjem posega tudi v nočno ţivljenje ţivali. Life+ projekt Ţivljenje ponoči (Life at 
Night) si prizadeva najti primerne tehnične rešitve za naravi prijazno in energetsko učinkovito 
osvetljevanje objektov kulturne dediščine. Glavni cilj projekta je dolgoročno zmanjšati 
negativne učinke, ki jih povzroča osvetljevanje cerkva in s tem izboljšati naravovarstveni 
status in biotsko raznovrstnost nočnih ţivali, kot so netopirji in nočni metulji, za katere je 
prekomerno osvetljevanje še posebej moteče. 
 
www.lifeatnight.si 
 
 
Projekt LIFE + "INCOME" 
Namen projekta INCOME je vzpostavitev postopkov za učinkovito upravljanje z 
onesnaţenimi vodonosniki s ciljem dolgoročne zaščite vodnih virov mesta Ljubljana ter 
varnejše oskrbe s pitno vodo. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov 
onesnaţevanja in ukrepe za izboljšanje stanja. Projekt je financiran iz evropskega 
finančnega mehanizma LIFE+, financirata ga tudi Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za 
okolje in prostor. V projektu sodelujejo slovenski in nemški partnerji: JP VODOVOD-
KANALIZACIJA, kot vodilni partner, Geološki zavod Slovenije, Geografski inštitut Antona 
Melika ZRC SAZU, Agencija RS za okolje, Tehnična univerza iz Darmstadta in Geo-Log iz 
Braunschweiga. 
 
www.life-income.si 
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http://www.greenweek2011.eu/
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/environment/index_sl.htm
http://www.lifeatnight.si/
http://www.life-income.si/


Projekt LIFE+ "Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – 
WETMAN" 
Cilj projekta LIFE+ - narava z naslovom Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v 
Sloveniji - WETMAN je revitalizacija šestih slovenskih mokrišč, ki so hkrati opredeljena tudi 
kot območja Natura 2000. To so pilotna območja: Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, 
Planik, Vrhe in Gornji kal. Predstavljajo različne tipe mokrišč (visoka in nizka barja, mrvice, 
kali, mokrotni in poplavni travniki), ki v preteklosti niso bila neustrezno vzdrţevana.  
 
 
Projekt LIFE + »MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah« 
Projekt MANSALT Človek in narava v Sečoveljskih solinah je namenjen ohranjanju biotske 
raznovrstnosti na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Glavni cilj projekta je 
ohranitev biotske raznovrstnosti v krajinskem parku Sečoveljske soline. Ker je ţivi svet v 
solinah v veliki meri odvisen od vodnih razmer, bo večina finančnih sredstev projekta 
namenjena sanaciji več desetletij slabo vzdrţevanih nasipov.  
 
http://www.kpss.si/ 
 
 
Triglavski narodni park 
Triglavski narodni park je poimenovan po simbolni gori Triglav (2864 m) in spada med 
najstarejše parke v Evropi, saj prvi poskusi zavarovanja segajo v leto 1906. Obsega skoraj 
84 tisoč hektarov in pokriva skoraj celoten del Vzhodnih Julijskih Alp. Poleg varovanja 
narave, ki je osnovni cilj narodnega parka, je naloga Triglavskega narodnega parka ohranitev 
izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, ki se odraţajo v kristalno čisti vodi, globokih soteskah, 
ostankih pragozdov, bogatem planinskem cvetju in značilnem ţivalskem svetu ter izjemni 
kulturni in zgodovinski dediščini. Poslanstvo parka je tudi izobraţevanje in ozaveščanje, 
opravljanje strokovnih, razvojnih in raziskovalnih nalog. 
 
http://www.tnp.si/ 
 
 
Regijski park Škocjanske jame 
Škocjanske jame so edinstven naravni pojav, delo reke Reke. Leta 1986 so bile Škocjanske 
jame z okolico vpisane v sezname svetovne dediščine, od 1999 v Ramsarska mokrišča in od 
2003 na MAB območja, vse pri Unescu, s čimer je tudi svetovna strokovna javnost priznala 
pomen tega območja kot edinstvenega. Kot tipično in najbolj značilno naravno kraško 
območje svetovnega pomena ga je nujno ohraniti našim zanamcem. 
 
http://www.park-skocjanske-jame.si/  
 
 
Krajinski park Ljubljansko barje 
Krajinski park Ljubljansko barje je krajinski park, ki zajema Ljubljansko barje in ima veliko 
ekološko, biotsko in krajinsko vrednost. Na tem območju so se ohranile številne rastlinske in 
ţivalske vrste in njihovi ţivljenjski prostori, ki so v sodobni Evropi ţe prava redkost. Krajinski 
park je bil ustanovljen leta 2008. 
 
http://www.ljubljanskobarje.si/ 
 
 
Krajinski park Strunjan 
Strunjanski zaliv in njegova okolica skrivata mnoge zaklade naravne in kulturne dediščine. 
Zdravo okolje, pristni običaji, čudoviti razgledi in pestrost ţivalskega in rastlinskega sveta 
ponujajo veliko moţnosti za aktivno uţivanje v naravi. Sprehodi med vinogradi in solinskimi 
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polji, obisk romarskega samostana s petstoletno tradicijo, prebiranje kamenčkov na obali ali 
tiho opazovanje ptic s pečine nad zalivom sv. Kriţa so samo nekatere od moţnosti 
vzpostavljanja stika s prostorom Krajinskega parka Strunjan. 
 
www.parkstrunjan.si 
 
 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna, nevladna in 
naravovarstvena organizacija, ustanovljena leta 1979, ki z naravovarstvenimi aktivnostmi, 
raziskavami, izobraţevalnimi in publicističnimi dejavnostmi skrbi za varovanje ptic in njihovih 
habitatov. DOPPS pri uresničevanju svojega poslanstva sodeluje s številnimi nevladnimi in 
vladnimi organizacijami, naravovarstveniki in drugimi strokovnjaki. 
 
www.ptice.si in http://www.facebook.com/group.php?gid=204131472075. 
 
 
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine 
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine od ustanovitve leta 1998 deluje izključno v 
okvirih varstva narave in okolja. Jedro raziskovalno-razvojne dejavnosti, po katerem je zavod 
dobil ime in zaščitni znak, je oblikovano okrog močno ogroţene evrazijske vidre (Lutra lutra). 
Dejavnosti organizacije med drugim obsegajo tudi presoje vplivov na okolje, monitoring 
ţivalskih populacij, projektiranje in svetovanje ter izobraţevalno in publicistično dejavnost. Po 
zaslugi Inštituta LUTRA je vidra danes v Sloveniji prepoznavna ţivalska vrsta z Evropske 
habitatne direktive in simbol ohranjenih sladkovodnih habitatov. Evropska komisija je leta 
2004 odobrila financiranje 4-letnega projekta LIFE – Natura Ohranjanje populacije vidre na 
Goričkem – faza 1 (AQUALUTRA), ki ga je zasnovala Lutra in prijavila občina Gornji 
Petrovci. 
 
www.lutra.si, www.aqualutra.si  
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