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PRIPOMBE NA PREDLOG SPREMEMB PRILOG UREDBE O OBMOČJIH NATURA 2000
– MORSKA OBMOČJA SPA
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Dne 18.6.2015 je bil na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN)
(http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=683) objavljen predlog
sprememb prilog Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Dne 15.7.2015 je
DOPPS že podal predloge za spremembe v seznamih kvalifikacijskih vrst na obstoječih območjih Natura
2000, sedaj pa podajamo še predlog za vključitev novih morskih območij IBA, ki so bila identificirana v
okviru projekta SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141).
V letih 2011–2015 so v okviru projekta SIMARINE-NATURA, ki ga koordinira Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), potekale raziskave o razširjenosti in številčnosti sredozemskega
vranjeka (Phalacrocorax aristotelis demarestii) v slovenskem morju z namenom identifikacije novih
morskih območij IBA.
Raziskave, vključno z analizo podatkov in identifikacijo IBA, so bile zaključene v začetku februarja 2015,
območja IBA pa potrjena s strani BirdLife International 6.3.2015. Istočasno je DOPPS na ZRSVN in
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredoval strokovno poročilo o identifikaciji IBA, ki vsebuje
tudi predlog za razglasitev novih območij SPA. ZRSVN je poročilo pregledal in podal nekaj pripomb, v
skladu s katerimi je DOPPS poročilo dopolnil in vrnil na ZRSVN 21.4.2015.
MOP, ki v projektu SIMARINE-NATURA sodeluje kot pridruženi upravičenec (partner), se je ob prijavi
projektne naloge formalno zavezal, da bo še pred iztekom projekta (31.8.2015) pravno razglasil
območja SPA skladno z območji IBA, ki bodo identificirana tekom projekta (Declaration of support
A8/1). Postopki za razglasitev območij SPA, ki so predvideni v okviru projektnih akcij, za
implementacijo katerih je odgovoren MOP, do danes še niso stekli.
17.6.2015 smo na DOPPS po elektronski pošti prejeli informacijo o širitvi omrežja Natura 2000 in bili
obveščeni o predvidenem poteku nadaljnjega postopka (Bilten e Natura 2000, št. 168 / junij 2015), v
okviru katerega podajamo sledeči predlog:
Zaradi iztekajočega se projektnega roka in predvidoma dolgotrajnih formalnih postopkov za uveljavitev
sprememb Uredbe o Naturi 2000 predlagamo, da se območja SPA za sredozemskega vranjeka, ki so
bila predlagana v okviru projekta SIMARINE-NATURA, v omrežje Natura 2000 doda v okviru
predvidenega postopka za uveljavitev sprememb Uredbe o Naturi 2000 v jeseni 2015. Dokument, ki
vsebuje predlog in obrazložitev območij za vključitev je dostopen na povezavi:
http://simarine-natura.ptice.si/wp-content/uploads/2015/06/Opredelitev_mIBA_V1.3.pdf
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