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UVOD 
 
Dne 18.6.2015 je bil na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave 
(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). 
 
Omenjena Uredba se nanaša na območja Natura 2000, določena po dveh direktivah 
(Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih), vendar pa predlog sprememb prilog uredbe ne 
vsebuje nobenih popravkov območij, določenih po Direktivi o pticah (Special Protected Areas 
– SPA), zato jih s kratko obrazložitvijo podajamo v nadaljevanju. V vseh primerih naših 
predlaganih sprememb gre zgolj za spremembe seznamov kvalifikacijskih vrst (tabela 1) in 
velikosti populacij kvalifikacijskih vrst na posameznem SPA (tabela 2), ne pa za spremembe 
meja.

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=683


Tabela 1: Predlog sprememb seznamov kvalifikacijskih vrst ptic na posameznem SPA  
 

Ime SPA Predlog – vrsto se doda Velikost populacije 
Kriterij, ki ga vrsta 
izpolnjuje 

Obrazložitev 

Črete 
mala tukalica Porzana parva 1-3 pari D1 

svatovsko oglašanje zabeleženo vsako leto v obdobju 2013-2015 
(med popisi grahaste tukalice v okviru monitoringa SPA) (glej sliko 
1 spodaj) 

Goričko 

pogorelček Phoenicurus 
phoenicurus 

20-40 parov D4 

peto najboljše območje v Sloveniji (podatki pridobljeni v okviru 
projekta Upkač 2011-2014; Denac & Kmecl 2014), pri čemer je bilo 
drugo najboljše območje s spremembo Uredbe 2013 izbrisano 
(Slovenske gorice – doli) in je posledično vrsta relativno slabo 
pokrita z omrežjem Natura 2000 

zlatovranka Coracias garrulus 1 par D1 

vrsta stalno prisotna od 2012 (Denac & Kmecl 2014); 2013: 
neuspeli poskus gnezdenja (glej naš dopis z opisom poskusa 
gnezditve ZRSVN-ju z dne 20.8.2013), 2014: gnezditev s 5 
speljanimi mladiči (Domanjko & Gjergjek 2014, glej tudi naš dopis o 
poteku gnezditve in izvedenih varstvenih ukrepih ZRSVN-ju z dne 
23.9.2014), 2015: neuspeli poskus gnezdenja (vsaj en osebek se na 
območju lanskoletne gnezditve zadržuje od začetka maja do 
sredine julija, večkrat tudi svatuje); edino trenutno potrjeno 
slovensko gnezdišče te vrste 

Grintavci 
pivka Picus canus 20-30 parov D2 

populacijska ocena izdelana na podlagi podatkov v NOAGS (glej 
sliko 2 spodaj) 

Drava 

bela štorklja Ciconia ciconia 26 parov D1 

gre za pare, ki na območju bodisi gnezdijo bodisi se hranijo (gnezda 
v polmeru do 1500 m od meje SPA Drava); trenutno je v omrežje 
SPA zajetih manj kot 18% nacionalne populacije bele štorklje (28-
46 parov glede na SDF; nacionalna populacija pa je bila v obdobju 
1999-2010 187-239 parov) 

mlakarica Anas platyrhynchos 
15.000-30.000 
osebkov 

A4i, B1i, C3 
v Uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2004 je bila kvalifikacijska 
vrsta na podlagi podatkov v času prezimovanja (IWC 1995-1999), 
pri reviziji IBA 2011 je kot kvalifikacijska vrsta pomotoma izpadla 

Kras slegur 5-10 parov D4 
5. najboljše območje v Sloveniji, populacijska ocena izdelana na 
podlagi podatkov v NOAGS (glej sliko 3 spodaj) 



Sečoveljske 
soline 

rdečenogi martinec Tringa 
totanus 

2-5 parov D4 
podatke posreduje Iztok Škornik, naravovarstveni nadzornik v 
Krajinskem parku Sečoveljske soline 

Škocjanski 
zatok mala čigra Sternula albifrons 2-3 pari D1 

prvo gnezdenje najverjetneje 2012 (gnezdo ni bilo najdeno, vendar 
večkrat opazovana na kartirnih popisih); 2013: 1 par, 2014: 2 para, 
2015: 3-4 pari 

rdečenogi martinec Tringa 
totanus 

10-15 parov D4 
trenutno najboljše območje v Sloveniji; vrsta redno gnezdi od leta 
2011 (2011: 1 par, 2012: 2 para, 2013: 5 parov, 2014: 8 parov in 
2015: 9 parov) 

mali deževnik Charadrius 
dubius 

10-15 parov D4 

četrto najboljše območje v Sloveniji, za katerega pa sta trenutno 
opredeljena le dva SPA (Drava in Mura; Srednja in Spodnja Sava, 
kjer se vrsta tudi pojavlja, nista opredeljeni kot SPA); v NRŠZ redno 
gnezdi od 2007 (2007: 3 pari, 2008: 3 pari, 2009: 4 pari, 2010: 4 
pari, 2011: 5 parov, 2012: 5 parov, 2013: 8 parov, 2014: 12 parov in 
2015: 7 parov) 

Trnovski 
gozd 

planinski orel 1 par D1 
populacijska ocena izdelana na podlagi podatkov v NOAGS (glej 
sliko 4 spodaj) 

 
Predlagamo, da se kačarja Circaetus gallicus odstrani s seznama kvalifikacijskih vrst za SPA Škocjanski zatok, ker se je izkazalo, da se vrsta tam 
ne prehranjuje tako redno, kot je kazalo v času revizije IBA. 
 



 
Slika 1: Razširjenost male tukalice Porzana parva na zadrževalniku Medvedce 
 



 
Slika 2: Razširjenost pivke Picus canus v severnem delu Slovenije, med drugim tudi v Grintavcih 
 



 
Slika 3: Razširjenost slegurja Monticola saxatilis na Krasu 
 



 
Slika 4: Razširjenost planinskega orla Aquila chrysaetos v JZ Sloveniji, med drugim tudi v Trnovskem gozdu 
 
 
 



Tabela 2: Predlog sprememb velikosti populacij kvalifikacijskih vrst ptic na posameznem SPA 
 

Ime SPA Kvalifikacijska vrsta Predlagana velikost populacije Utemeljitev 

Kočevsko belohrbti detel 30-50 parov spremembo velikosti populacije utemeljujemo s podatki, 
pridobljenimi v okviru popisov za LIFE Kočevsko (dobljenih 
skoraj 40 parov, območje pregledano zelo temeljito; M. 
Perušek osebno dne 10.7.2015) 

Škocjanski zatok navadna čigra 50 – 120 parov populacija po letu 2012 močno narasla (2012: 28 parov, 
2013: 56 parov, 2014: 56 parov, 2015: 120 parov) 
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