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PISNI OPOMIN EVROPSKE KOMISIJE
ZARADI POMANJKLJIVE DOLOČITVE

NATURA 2000 OBMOČIJ PO DIREKTIVI
O PTICAH (junij 2007)

6 mesecev za podrobnejšo preučitev 
teh podatkov in skladnost določitve 

območja z ornitološkimi merili
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Kronologija
• pisni opomin junij 2007
• pozvali ZRSVN za strokovne podlage za odgovor 

Vlade in pripravili odgovor
• odgovor Vlade (23. 8. 2007):

– območja, ki jih bo RS vključila v Naturo 2000 (po postopku iz 
ZON) – mejna Mura, Kras, Krakovski gozd

– dodajanje vrst v obstoječa območja
– 6 mesecev za podrobnejšo preučitev teh podatkov in 

skladnost določitve območja z ornitološkimi merili.
• ustanovili strokovni odbor, ki pripravlja  strokovni 

pregled vseh območij, za katere Komisija meni, da 
izpolnjujejo merila, pa jih Slovenija ni vključila v 
Naturo 2000 (kriterij so kvalifikacijske vrste) –
predvidoma jeseni 2008
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Usklajevanja z občinami

• prednostno usklajevanje z občinami na 
območju, kjer so že argumenti za 
razširitev Nature (Kras, Krakovski 
gozd):
– Divača
– Hrpelje Kozina
– Sežana
– Šentjernej
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STROKOVNI
PREDLOG 

2004
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SPREJETA
NATURA 2000
PO USKLAJEVANJU
Z OBČINAMI
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PISNI OPOMIN EVROPSKE KOMISIJE
OBRAZLOŽITEV RAZLIKE 
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Obveznosti za območja, ki 
se usklajujejo s Komisijo
• do odločitve, ali območje strokovno ustreza 

merilom SPA ali ne:
– država zagotavlja, da se stanje za kvalifikacijske 

vrste ne slabša
• Možnosti:

– poseg se lahko izvede ob predhodni presoji
– se počaka do odločitve

• sproščanje EU sredstev vezano na potrdilo, 
da je bila opravljena presoja

• zagotavljanje finančne varnosti za investitorje
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