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Koda in ime območja 
2004 

SI5000007 Banjšice 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000007 Banjšice 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

 V območje sta bili dodani vrsti planinski orel in beloglavi jastreb. Banjšice 
ležijo na selitvenem koridorji  med furlansko in kvarnersko kolonijo 
beloglavih jastrebov.  Planinski orel gnezdi na Sabotinu (SPA Vipavski rob), na 
Banjšicah ima prehranjevalni teritorij. Meje območja ostanejo 
nespremenjene, poudarjen pa bo varstveni cilj »čim manj motečih objektov v 
zraku«. 

SPA 2004   32,3 km2 SPA  2012  31,2 km2 IBA 2011 32,3 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meje SPA so bile usklajene z mejami SCI in prilagojene na natančnost 1:5000, 
razlike so nebistvene. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdni rob, kjer je usklajeno s SCI 
- gozdarski odseki 
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Koda in ime območja 
2004 

SI5000020 Breginjski Stol – Planja 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000020 Breginjski stol 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 
Razdelitev območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

 Disjunktni  predel Planje je priključen v bližje ležeči SPA Julijci. 

V območje so dodane nove vrste ujed. Območje je po kriteriju C5 določeno 
kot ozko grlo ujed, na selitvi ga preleti vsaj 3000 ujed. Sprememba poudarja 
varstveni cilj »čim manj motečih objektov v zraku«. Spomladanska selitev in 
športno padalstvo se časovno izključujeta, v jesenskem času pa potekata 



istočasno.  

(A) Območje je bilo malo povečano v predelu Malega stola zaradi rastišča 
ruševca, ki je nova vrsta v območju. 

SPA 2004  15,4 km2 SPA  2012  13,1 km2 IBA 2011 38,7 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

(B) Meja na severnem robu območja poteka po obstoječi meji. Širitev je bila 
predlagana zaradi beloglavega jastreba . Obstoječ  SPA vključuje vsa travišča, 
ki so prehranjevalni habitat beloglavega jastreba. Predele, ki niso vključeni v 
območje porašča gozd, gre za približno 100m širok pas na severni strani 
grebena in pa za povsem z gozdom poraščen vzhodni del grebena. Območje, 
ki ni vključeno v SPA  za beloglavega jastreba ni primeren prehranjevalni 
habitat, razpoložljivi varstveni mehanizmi Nature 2000 pa vrsti tudi v tem 
predelu omogočajo zagotavljanje ustrezne preletne poti do gnezdišča na 
Kvarnerskih otokih in do furlanske kolonije. Revizija SPA ne podaja 
obrazložitve zakaj bi vrsta potrebovala širši preletni pas kot druge ujede 
oziroma zakaj bi bil gozd na S robu grebena zanjo pomemben prehranjevalni 
habitat. 

(C) Širitev območja proti dnu doline zaradi selečih se ujed ni dovolj 
utemeljena. Ozko grlo predstavlja geografska oblika, ustrezno ležeč greben 
gore, ki pritegne seleče se ptice iz okolice. Po grebenu se seli več kot 85% 
vseh ujed (Denac K.  2010b).  Obstoječi SPA obsega vsa travnata pobočja in 
greben ozkega grla in z razpoložljivimi mehanizmi Nature 2000 (daljinski 
vpliv) v celoti omogoča zagotavljanje proste preletne poti.  Širitev območja v 
dolino bi pomenila vključevanje zelo obsežnih površin z nejasnimi ukrepi 
varstva, potencialne grožnje (npr. veternice, podalci) so prisotne na grebenu 
oz. na pobočju gore. 

(D) Kosec se pojavlja na treh geografsko ločenih območjih, javno dostopni so 
naslednji populacijski podatki: 

- na grebenu Breginjskega Stola, 1330 – 1670 m n.m., največja gnezditvena 
populacija 84 pojočih samcev v letu 2004 

- v okolici nižje ležečih vasi na pobočju Breginjskega stola (Breginj, Borjana, 
Potoki), 450 – 550 m n.m. Na območju je največ 9 gnezditvenih teritorijev. 
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Primerni habitati se zaraščajo, leta 2010 je bilo opazovanih samo še 6 
pojočih samcev. 

- ravninski predel Kobariško in Sterijsko blato, 250 m n.m., zadnji podatek 
je iz leta 2007 - 4 pojoči samci. Predel je intenziviran in izsušen, primeren 
habitat je skoraj povsem uničen. 

Najpomembnejši predel, to je greben Breginjskega Stola, je v celoti vključen 
v SPA.  Območje nižje ležečih vasi  je geografsko povsem ločeno od glavnine 
populacije.  Kot samostojno območje se ne bi uvrstilo med osem območij po 
kriteriju C6 niti ne bi izpolnilo kriterija D1 za vključitev vrste v PVO. Območje 
Kobariškega in Sterijskega blata je bilo v zadnjih letih intenzivirano v tej meri, 
da starejši podatki zanj niso več relevantni, novejši pregledi pa vrste tukaj 
niso potrdili. Povezava v enotno območje s prostorskega vidika in vidika 
varstvenih ukrepov ni utemeljena. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- gozdarski odseki 
- usklajen s SCI in državno mejo 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000015 Cerkniško jezero 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000015 Cerkniško jezero 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

V območje so dodane nove vrste ptic, vendar sprememba ne bo vplivala na 
varstvene cilje območja. 

SPA 2004  33,6 km2 SPA  2012  33,5 km2 IBA 2011 33,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meje SPA so bile delno usklajene z mejami SCI in prilagojene na natančnost 
1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdni rob 
- kataster 
- enoten  stik z mejnimi  SCI in SPA 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000027 Črete 

Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Črete so najpomembnejše gnezditveno in selitveno območje za kostanjevko, 
gnezditveno območje za črnega škarnika, najpomembnejše selitveno 
območje za velikega škurha, rjavega lunja, pepelastega lunja, ribjega orla, 
selitveno območje in prezimovališče za veliko belo čapljo, drugo najboljše 
selitveno območje za žerjava v Sloveniji. 

V območje so vključena vodna telesa in gozd ter njive, ki povezujejo gozdne 
otoke, zato je območje sestavljeno iz dveh delov. Za zagotavljanje ugodnega 
stanja vrst bo potrebno ustrezno upravljanje z vodnim režimom ter čim manj 
motenj v območju. 

SPA 2004  --- SPA  2012  14,4 km2 IBA 2011 17,0 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meje severnega dela območja so bile usklajene z mejami SCI in prilagojene 
na merilo 1:5000. 
V južni del SPA niso vključene vse predlagane njive. Ključni habitat za vrste 
tega območja je ustrezno upravljana vodna površina in obalni habitati ter 
gozd. Vključitev intenzivnih njivskih površin kot prehranjevalnega habitata v 
IBA je nedosledna. V severni del območja njive sploh niso vključene, na 
južnem delu pa so obsežne. Meja ni pojasnjena z mejo habitata ali s podatki, 
zato smo tudi v južni del SPA vključili le toliko njiv, da so gozdni otoki 
povezani med seboj. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdni rob 
- kataster 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000028 Debeli rtič 

Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Debeli rtič je eno od treh območij določenih za vranjeka. Obsega predele 
morja kjer vrsta  prenočuje. Območja za ptice na morju do sedaj niso bila 
določena. Območje je novo, vendar je precejšen del območja je že zavarovan 
kot naravni spomenik Debeli rtič. 

SPA 2004  --- SPA  2012  0,9 km2 IBA 2011 0,9 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meja je bila prilagojena na merilo 1:5000 in usklajena s SCI. Morska meja, ki 
je v naravi težko določljiva, je bila poenostavljena. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- meja kopnega 
- morski kataster 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000022 Kozjansko – Dobrava – Jovsi 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000022 Dobrava - Jovsi 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Spremembe meje območja 
Razdelitev območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Celovita uskladitev območij SCI in SPA 

Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Prej kompleksno območje Kozjansko – Dobrava – Jovsi,  sestavljeno iz dveh 
ločenih delov, se je razdelilo na območje Dobrava – Jovsi in območje 
Kozjansko.  Meji območij SCI in SPA sta bili večinoma poenoteni. 

Ključni varovani vrsti območja sta kosec in srednji detel. Iz varstvenih ciljev 
SCI in SPA izhajajo enaki ukrepi varstva gozdov in travnikov. Povečanje SPA 
zato ne predstavlja novih obvez, poenostavlja pa upravljanje.  

SPA 2004  108,7 km2 SPA  2012  28,6 km2 IBA 2011 28,1 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Območje je bilo usklajeno z mejo SCI zaradi primerljivosti habitatov, ukrepov 
varstva in poenostavitve upravljanja. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
- gozdni rob 
- kataster 
- državna meja 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000004 Slovenske Gorice - doli 

Koda in ime območja 
2012 

--- 

Predlog IBA 2011 Doli Slovenskih Goric 
Tip spremembe Izbris območja 
Razlog spremembe Poenotenje kriterijev določitve območij 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Območje je bilo določeno zaradi zlatovranke. Določitev je bila že leta 2004 
utemeljena z minimalnim številom parov in podatki, ki so bili starejši kot za 
določitev ostalih območij. Dosledno upoštevanje kriterijev ne opravičuje 
določitve območja. 

SPA 2004  49,4 km2 SPA  2012  --- IBA 2011 49,8 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Dosledno upoštevanje kriterijev ne opravičuje določitve območja. 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000003 Reka - dolina 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000003 Dolina Reke 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Območje je povečano na habitate, ki so bili že leta 2004 za kosca 
najugodnejši, vendar v območje niso bili vključeni.  

Iz območja sta bili izbrisani vrsti vodomec in pisana penica, uvrščeni sta bili v 
drugi zanju ustreznejši območji. 

SPA 2004  16,5 km2 SPA  2012  18,7 km2 IBA 2011 22,5 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Habitati, ki za kosca niso ugodni ali so na njih že sprejeti načrti pozidave, niso 
vključeni v območje.  
Meje SPA so bile usklajene z mejami SCI in prilagojene na natančnost 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
- kataster 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000011 Drava 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000011 Drava 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

(B) Območje je proti zahodu povečano za gozdno območje Šturmov nos 
zaradi črne štorklje. Predel se prekriva z že obstoječim območjem SCI, 
povečanje ne prinaša novih obveznosti. 

(E) Območje se je malo povečalo ob strugi Dravinje zaradi gnezdišč vodomca 
in prehranjevalnih habitatov malih belih čapelj in zvonca. 

(F) Zahodno od Ormoža so bile v območje vključene njivske površine, 
gozdički,  mrtvi rokavi in struga Pesnice. Območje je pomembno predvsem za 
gosi, veliko belo čapljo in pribo. Vključene so bile minimalne površine njiv, ki 
povezujejo vodne površine. 

SPA 2004  90,1 km2 SPA  2012  100,5 km2 IBA 2011 125,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

(A) Območje zahodno od Šturmovega nosu ni vključeno v SPA. Določeno je 
zaradi velikega žagarja, ki je NON-SPEC vrsta v porastu. Habitati v predelu 
alpske Drave sodijo med najbolj degradirane habitate, saj je reka povsem 
vklenjena v verigo hidroelektrarn, temu primerno so spremenjene tudi rečne 
brežine.  

(C ) Meja IBA je bila podrobno prilagojena terenu, večinoma na mejo SPA iz 
2004. Območja, ki so bila že na DOF 2006 pozidana,  niso vključena v SPA, ker 
so za ugodno stanje vrst nebistvena. 

(D) Njive in poseljena območja ob HE Zlatoličje niso bile dodane v SPA. Gre za 
robno intenzivno kmetijsko območje, ki obdaja celoten SPA. Nobena od 
varovanih vrst ni značilno vezana na omenjeni predel, pogostost pojavljanja 
nekaterih je lahko pogojena s smetiščem v bližini. Območje je fragmentirano 
s hitro cesto. Kanala HE Zlatoličje ima betonirane bregove brez obrežne 
zarasti in je primeren zgolj za začasno zadrževanje ptic. 

B 
A 

C 
D 
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(E )Iz območja so izvzeti hlevi perutnine Ptuj, ki so na tem mestu obstajali že 
leta 2004. 

 Začetni del kanala HE Formin ni vključen v SPA. Ima asfaltirane bregove in je 
primeren zgolj za začasno zadrževanje ptic. 

Gozdnat predel na robu Haloz ni dodan v SPA. Gnezdenje belorepca v tem 
predelu ni potrjeno, zato ni razloga za širitev območja. Gnezditev belorepca v 
celotnem območju ni ustrezno potrjena. Edino znano gnezdo je že nekaj let 
prazno. Zaradi motenj v nižinskih gozdovih vrsta najverjetneje gnezdi izven 
območja. Vrsta je zato v območje uvrščena s statusom stalno prisotna 
(permanent) in ne razmnožujoča (reproducing). 

(F) Zelo degradirano območje z intenzivno kmetijsko rabo ni vključeno v SPA. 
Nobena od varovanih vrst ni značilno vezana na omenjeni predel. 

(G) Gozd Kravjek, kjer naj bi gnezdil  belorepec, ni dodan v območje. Habitat 
zaradi motenj že nekaj let ni primeren za gnezdenje. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- reka 
- gozdni rob 
- ceste 
- kataster 
- državna meja 
- meja SCI 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000005 Dravinjska dolina 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000005 Dravinjska dolina 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Iz območja sta bili odvzeti vrsti sršenar in pivka, ki sta bili uvrščeni v druga 
zanju ugodnejša območja. 

SPA 2004  19,6 km2 SPA  2012  19,2 km2 IBA 2011 19,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meja je bila prilagojena na merilo 1:5000 in usklajena z mejo SCI. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- reka 
- gozdni rob 
- ceste 
- kataster 

  



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

SI50000029 Gluha loza 

Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Gluha loza je četrto najpomembnejše območje za belohrbtega detla v 
Sloveniji. Vrsta je vezana na mešan gozd z visokim deležem odmrlih in starih 
debelih dreves. 

Območje se v celoti prekriva z obstoječim območjem SCI Gorjanci – Radoha, 
ter conami bukovih gozdov, alpskega in bukovega kozlička in velikega 
studenčarja. 

SPA 2004  --- SPA  2012  14,4 km2 IBA 2011 16,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Vsi znani podatki o pojavljanju belohrbtega detla so vezani na območji Kobile 
in Pragozd Gorjanci. Območje je zarisano precej širše. Vključuje predele brez 
podatkov o pojavljanju vrste: dolino Pendirjevke, ki je bila pred kratkim 
posekana, gozdove v okolici Trdinovega vrha, kjer se intenzivno gospodari in 
predele zaraščajočih se košenic, ki so kvalifikacijski habitatni tip v 
prekrivajočem SCI. Območje smo zmanjšali na predele varovanih gozdov in 
gozdnih rezervatov, kjer je dolgoročno mogoče in smiselno zagotoviti 
ustrezen habitat.  Meje območja so bile usklajene z mejami gozdno 
gospodarskih odsekov, zaradi prepoznavanja v naravi in upravljanja, ki 
poteka v okviru teh meja. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdno gospodarski odseki 
- državna meja 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000009 Goričko 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000009 Goričko 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Območje se je povečalo zaradi vključitve dodatnih parov črne štorklje.  

(A) Novo vključeni gozdni predel okoli Bukovnice je tudi del SCI in krajinskega 
parka Goričko. 

(B) Pri Ledavskem jezeru sta v območje vključena gozdna otoka, kjer gnezdi 
črna štorklja . 

SPA 2004  366 km2 SPA  2012  402,0 km2 IBA 2011 408,4 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Razlike v meji med Prosenjakovci in Čičečko vasjo, Žlakami in Matajevo 
Grabo je predlagal in pojasnil DOPPS v Strokovnem predlogu za revizijo 
posebnih območij varstva… (2011). 

Disjunktno območje za črno štorkljo pri Lemerju  ni  vključeno vključeni v 
SPA. Slovenska populacija črne štorklje je z SPA pokrita 60%, kar je glede na 
njeno pojavljanje brez zgostitev zadostno. 

Meja območja je bila prilagojena na merilo 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- državna meja 

 

  

A 
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Koda in ime območja 
2004 

SI5000024 Kamniško -  Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000024 Grintovci 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

(A) Območje se je razširilo ob dolini Kamniške Bistrice zaradi malega 
muharja. To je eno izmed treh območij za to vrsto v Sloveniji, ob Kamniški 
Bistrici in pritokih se pojavlja z zelo veliko gostoto. Naseljuje strma pobočja 
poraščena z vlažnim bukovim gozdom. 

(B) V območje je bil vključen gozd S od Velike Planine zaradi rastišč divjega 
petelina. 

(C) Območje se je povečalo za na gozdne predele med Matkovim kotom, 
Logarsko dolino in Robanovim kotom zaradi gozdnega jereba. 

(D) V Makekovi in Ravenski kočni je bila meja območja natančneje izrisana po 
plastnici, prej je bila postavljena na mejo gozdno gospodarskega odseka. 

(E) Pri Golteh je območje razširjeno zaradi sokola selca. 

(F) V območje je vključen predel Plešivca zaradi divjega petelina in ruševca.  

Območje Grintavcev  obsega predvsem gorski svet nad določeno nadmorsko 
višino, zato je zelo členjeno in delno nepovezano.  

SPA 2004  232,8 km2 SPA  2012  319,6 km2 IBA 2011 313,5 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

(A) Meja je bila umaknjena stran od aktivnega kamnoloma v Stahovici. 
Natančna meja je bila mestoma zaradi lažjega določanja na terenu, ki nima 
izstopajočih geografskih značilnosti ter zaradi lažjega načrtovanja ukrepov 
varstva, prilagojena na meje gozdno gospodarskih odsekov. 

(B) Travniški predeli  velike Planine niso vključeni, ker niso ključni za 
ohranjanje divjega petelina. 

(C ) Meja zaradi lažjega upravljanja deloma prilagojena meji gozdno 
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gospodarskih odsekov. 

(E ) Smučišče Golte ni vključeno v območje SPA, gre za urejeno turistično 
območje nastalo že pred letom 2004, ki ni ključnega pomena za ugodno 
stanje varovanih vrst. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- ceste 
- gozdno gospodarski  odseki 
- državna meja 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000001 Jelovica 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000001 Jelovica 

Tip spremembe Brez sprememb 
Razlog spremembe  
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Območje ostaja nespremenjeno. 

SPA 2004  98,0 km2 SPA  2012  97,7 km2 IBA 2011 97,9 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Razlike med SPA in IBA so minimalne zaradi natančnejše opredelitve meje na 
merilo 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

-  gozdno gospodarski odseki 
 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000019 Julijske Alpe 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000019 Julijci 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 
Priključitev dela drugega območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

(A) Območje Planje je prej pripadalo v SPA Breginjski stol, sedaj pa je 
povezano v SPA Julijci, ki je bližje. 

(B) Novo vključeni predel Kaninskih podov sodi med najboljša območja za 
belko v Sloveniji. 

(C ) Polovnik,  (D) Javoršček in ostala južna pobočja (E)  so vključena 
predvsem zaradi beloglavega jastreba. 

(F) Območje Bohinjskega jezera je izvzeto iz SPA Julijci, vrste zaradi katerih je 
bilo do sedaj uvrščeno, so bile prestavljene v druga zanje ugodnejša 
območja. 

SPA 2004  845,5 km2 SPA  2012  886,8 km IBA 2011 892,0 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

(G) Območje smučišča Kanin ni vključeno v SPA, gre za obstoječe turistično 
območje. 

Beloglavi jastreb je na vseh območjih voden kot gnezditvena populacija C6 s 
populacijskimi ocenami kvarnerske in furlanske populacije. Ker na slovenskih 
SPA ne gnezdi, temveč se samo redno pojavlja, se iste ocene spremenijo iz 
statusa razmnožujoča (reproducing) v status stalno prisotna (permanent) 
vrsta. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- gozdno gospodarski odseki 
- državna meja 
Zaradi velikosti območja, je bila meja le delno prilagojena na merilo 1:5000, 
ni usklajena z mejo SCI. 
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Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000030 Karavanke 

Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Območje obsega najpomembnejše habitate belke in ruševca v Karavankah. 
91% območja se prekriva z obstoječim istoimenskim SCI Karavanke. Ukrepi 
varstva, to je ohranjanje gorskih travišč ter rastišč ruševca ne pomenijo 
dodatnih obvez. 

SPA 2004  --- SPA  2012  44,3 km2 IBA 2011 60,8 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

IBA Karavanke je utemeljen predvsem s kriterijem A3 za evrazijski 
visokogorski biom.  Evrazijski visokogorski biom je močno zastopan že tudi v 
območjih Julijci in Grintavci in ni kriterij za območja SPA. S kriterijem C6 je 
območje utemeljeno za belko, ki ima tukaj 10% slovenske populacije, ostala 
populacija pa je vključena v SPA Julijci in Grintavci ter za ruševca , ki ima na 
območju 15% slovenske populacije, več kot polovica slovenske populacije pa 
je vključena v SPAje. Določanje dodatnih visokogorskih območij ni ključno za 
ohranjanje varovanih vrst, zato smo SPA Karavanke zmanjšali približno na 
polovico na meje obstoječega Natura območja po habitatni direktivi, tako da 
je vanj še vedno vključene 94% cone za belko in 66% cone za ruševca. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- gozdno gospodarski odseki 
- plastnice 
- državna meja 
Zaradi velikosti območja je meja le delno prilagojena na merilo 1:5000. 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000013 Kočevsko – Kolpa 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000013 Kočevsko 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Iz območja je bilo predvsem odvzeto več varovanih vrst, ki so bile 
premeščene v zanje primernejša območja. 

Varstveni cilji območja ostanejo nespremenjeni. 

SPA 2004  978,5 km2 SPA  2012  980,7 km2 IBA 2011 985,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Predeli IBA, ki so bili že 2004 izločeni iz SPA niso ključni za ohranjanje 
varovanih vrst in zato niso bili priključeni območju SPA. 
Meji območij SPA in SCI sta bili v veliki meri poenoteni, odpravljeno je bilo 
tudi prekrivanje treh območij pri izviru Rinže, kar poenostavlja upravljanje 
območja in podatkov. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- ceste 
- gozdni rob 
- državna meja 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000022 Kozjansko – Dobrava - Jovsi 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000033 Kozjansko 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razdelitev območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Prej kompleksno območje Kozjansko – Dobrava – Jovsi  sestavljeno iz dveh 
ločenih delov se je razdelilo na območje Dobrava – Jovsi in območje 
Kozjansko. Območje Kozjansko ostaja v prejšnjih mejah, ki se večinoma 
prekrivajo tudi z mejami Kozjanskega parka. 

V območje so na novo dodane vrste velika uharica, veliki skovik in sršenar, ki 
pa ne spreminjajo varstvenih ciljev zavarovanega območja. 

SPA 2004  108,7 km2 SPA  2012  80,4 km2 IBA 2011 278,0 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Razlike v meji  med SPA in IBA je predlagal in pojasnil DOPPS v Strokovnem 
predlogu za revizijo posebnih območij varstva… (2011). 

Podrobna meja je bila usklajena z mejo SCI. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdni rob 
- ceste 
- državna meja 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000012 Krakovski gozd – Šentjernejsko polje 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000012 Krakovski gozd – Šentjernejsko polje 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

(A) Na severnem delu so v območje vključeni peskokopi, ki so gnezdišče 
čebelarja.  To je najboljše območje za čebelarja v Sloveniji. 

(B) V območje priključena reka Krka od Otočca do izliva v Savo zaradi 
vodomca. To je drugo najpomembnejše območje za vodomca v Sloveniji. 
Vrsta na Krki dosega največjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. 

(C ) Območje je v JZ delu povečano zaradi črnočelega srakoperja, ki  je v 
Sloveniji kritično ogrožen. To je najboljše območje za črnočelega srakoperja v 
Sloveniji. 

Nekateri predeli so iz območja izvzeti zaradi natančnejših novih podatkov o 
pojavljanju vrst. 

SPA 2004  62,16 km2 SPA  2012  83,7 km2 IBA 2011 95,3 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

V SPA niso bili vključeni predeli za črnočelega srakoperja, kjer ni javno 
dostopnih podatkov o pojavljanju vrste v zadnjih 15 letih. Velik del izvzetega 
območja je bil že v kmetijski rabi 2002 označen kot njive, ki niso primeren 
habitat za vrsto. 
Podrobna meja je bila usklajena z mejo SCI. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- reka 
- ceste 
- kataster 
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Koda in ime območja 
2004 

SI5000023 Kras 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000023 Kras 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

V območje sta bili dodani varovani vrsti planinski orel in beloglavi jastreb. 
Vrsti ne vplivata na nove meje območja, poudarjen pa bo varstveni cilj čim 
manj motečih objektov v zraku. 

(A) Območje je razširjeno v dolino Raše in  

(B)  po dolini Reke do Vrem zaradi gnezdišč velike uharice. Kras je eno izmed 
dveh območij, kjer ima vrsta izrazite zgostitve. Območje je zarisano tako, da 
je zajeto jedro zgostitve. 

(C) V območje sta dodana Čebulovica in Selivec zaradi novih podatkov o 
kačarju. Kras je najboljše območje za kačarja v Sloveniji. 

(D) Območje je bilo povečano na Kraškem robu zaradi vrtnega strnada. 
Številčnost vrtnega strnada izrazito upada. Dodana so bila območja z 
ekstenzivno kmetijsko rabo z namenom, da se omogočijo dodatni finančni 
mehanizmi (LIFE, potencialni vrstno omejeni novi KOP ukrepi…) za ohranjanje  
te vrste. 

(E) Območje je povečano s predelom ekstenzivne kulturne krajine z naselji v  
zaledju Sežane, ki je pomembno predvsem za vrtnega strnada, hribskega 
škrjanca, veliko uharico in skovika. 

(F) Na JV delu območja so bili iz SPA izločeni obsežni  predvsem gozdnati 
predeli zaradi natančnejših podatkov o pojavljanju vrst. Predel  V od Slavnika 
proti Matarskem podolju ni izločen, ker  je pomemben za rjavo cipo, 
hribskega škrjanca, podhujko in kačarja.  

SPA 2004  498,45 km2 SPA  2012  588,6 km2 IBA 2011 595,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Podrobni meji SPA in SCI sta večinoma usklajeni.  
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(G) Predel na severu območja ni vključen, ker analiza kmetijske rabe in 
GERKov kaže, da prevladujejo trajni nasadi . Njive, ki jih  vrtni strnad 
potrebuje za prehranjevanje, so v tem predelu preskromno zastopane, da bi 
upravičevale povečanje območja. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- ceste 
- državna meja 
Zaradi velikosti območja je bila podrobna meja le delno prilagojena na merilo 
1:5000. 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000014 Ljubljansko barje 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000014 Ljubljansko barje 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Ljubljansko barje šteje med najpomembnejša območja za ptice v Sloveniji. 
Meje IBA so bile 2003 določene tako, da celovito zajemajo habitate 
varovanih vrst, SPA pa je bil brez strokovnih utemeljitev zmanjšan. 
Ljubljansko barje je bilo 2008 razglašeno za krajinski park. 

V območje so vrnjeni veliki izrezani predeli: 

(A) Podlipska dolina, 

(B) Blatna Brezovica in Bevke, 

(C ) glinokopne jame pri Vrhniki, 

(D) Rakova jelša, 

(E ) travišča med Lavrico in Škofljico, 

(F) travišča  pri Igu in Iški Loki. 

(G) Travišča pri Podpeškem jezeru so vključena na novo zaradi stalnega 
pojavljanja kosca. 

(H) Novi predlog SPA, kjer je smiselno, tudi podrobno usklajuje meje SCI, SPA 
in krajinskega parka. 

SPA 2004  114,1 km2 SPA  2012  125,0 km2 IBA 2011 126,7 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

(B) Ožja območja naselij niso primeren habitat za C6 vrste, meja naselja je 
bila zmanjšana na mejo zazidalnega območja. 
Drobne razlike med SPA in IBA so posledica podrobnega usklajevanja meje 
med območji SPA, SCI in KP, ki je smiselno zaradi upravljanja in komunikacije. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
- gozdni rob 
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- kataster 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000010 Mura  

Koda in ime območja 
2012 

SI5000010 Mura 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

(A) Območje je podaljšano ob strugi Mure med Ceršakom in Gornjo Radgono 
zaradi vodomca. Tako je zajeta še tretjina populacije vodomca, ki ima na 
Muri največjo populacijo v Sloveniji. 

(B) Razširitve ob strugi med Ceršakom in Gornjo Radgono so dodane za 
gozdne vrste: srednjega detla, črno štorkljo in belovratega muharja. 
Razširitve se večinoma prekrivajo s SCI. 

(C) Območju je disjunktno priključen tudi gozd Arda, kjer je gnezdišče črne 
štorklje. 

(D ) Med Gornjo Radgono in Bistrico je meja območja natančno prilagojena 
habitatom, tako da so ti celovito vključeni v območje. Vključena so vodna 
telesa in gozdovi ob Muri. Vodna telesa so pomembna zaradi vodomca, 
čapljice in male tukalice. Kolikor je bilo zaradi celovitosti območja še mogoče, 
so bile iz območja izločene njive in poseljene površine.  

(E )Naselje Srednja Bistrica je bilo izločeno iz območja. 

(F) V območje sta dodana večja gozdna predela Dobrovniški log in Črni log 
zaradi zagotavljanja ustreznega habitata za črno štorkljo, srednjega detla in 
belovratega muharja. 

SPA 2004  113 km2 SPA  2012   147,0 km2 IBA 2011 157,5 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

(G) Gramoznica pri Lutvercih ni vključena v območje, ker je jedro populacije 
vodomca vezano na strugo in mrtve rokave Mure. Ni ustrezne utemeljitve in 
podatkov, ki bi izkazovali pomen tega disjunktnega predela za zagotavljanje 
ugodnega stanja vodomca in čapljice na območju. 

(H) Njive na robu območja opredeljene samo kot prehranjevališče velike bele 
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čaplje niso vključene v SPA. Veliko njivskih površin je v območju že zaradi 
členjenosti terena z mrtvimi rokavi in gozdovi. Pri robnih njivah ni mogoče 
jasno opredeliti , kje se konča ustrezen prehranjevalni habitat, zato z njimi ni 
smiselno povečevati območja. 

(I) Pri Vučji vasi je meja postavljena na mejo cone za črno štorkljo, njive za 
veliko belo čapljo niso vključene iz istega razloga kot pri (H). 

(J) Njive opredeljene za veliko belo čapljo niso vključene v območje. Cona za 
pisano penico se ne zmanjša bistveno. 

(K) Samo na približno tretjini tega predela je primeren habitat  za pisano 
penico. Vrsta je vezana na sukcesijski stadij zaraščajočih se kmetijskih 
površin, ki ga je mogoče zagotavljati tudi drugod v območju. Predel ni 
vključen, ker je ustreznega habitata za pisano penico premalo. 

Manjše razlike v poteku meje izvirajo iz poenotenja mej SCI in SPA. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- reka 
- gozdni rob 
- ceste 
- kataster 
- državna meja 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000017 Nanoščica - porečje 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000017 Nanoščica 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Iz območja sta izbrisani varovani vrsti vodomec in pisana penica, ki sta 
uvrščeni na druga zanju ugodnejša območja. 

SPA 2004  19,4 km2 SPA  2012  19,3 km2 IBA 2011 22,1 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Območje ostane v mejah SPA 2004, ki obsegajo glavnino populacije kosca.  
Ob ustreznem upravljanju je območje dovolj veliko za 30-40 parov koscev, 
ugodno stanje vrste je treba zagotoviti z ustreznim upravljanjem in ne s 
širjenjem območja. 
Meja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdni rob 
- ceste 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000016 Planinsko polje 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000016 Planinsko polje 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Iz območja je izbrisan vodomec, ki je  uvrščen na druga zanj ugodnejša 
območja. 

SPA 2004  10,42 km2 SPA  2012  10,42 km2 IBA 2011 10,42 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meja območja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdni rob 
- cesta 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000006 Pohorje 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000006 Pohorje 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Meje IBA Pohorje so bile 2003 določene tako, da so celovito zajemale 
habitate varovanih vrst, SPA pa je bil brez strokovnih utemeljitev zmanjšan. 
Razvojne perspektive Pohorja so bile opredeljene in usklajene v projektu 
NATREG. Nova meja območja je usklajena z razvojnimi perspektivami, 
obenem pa zagotavlja tudi celovitost območja za ohranjanje ptic. Iz območja 
so izvzeti predeli obstoječe turistične infrastrukture. 

SPA 2004  172,4 km2 SPA  2012  186,9 km2 IBA 2011 197,3 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Predeli obstoječe turistične infrastrukture niso vključeni v območje, ker ne 
predstavljajo ključnih habitatov za ohranjanje ugodnega stanja varovanih 
vrst. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdno gospodarski  odseki 
- ceste 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000026 Posavsko hribovje – ostenje 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000026 Posavsko hribovje  

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Spremembe meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

(A) Zaradi sokola selca se povečuje območje nad dolino Sopote. Območje je 
že del SCI. Posavsko hribovje je najpomembnejše območje za sokola selca v 
Sloveniji.  

(B) Območje se povečuje ob dolini Gračnice za črno štorkljo, ki ima tukaj peto 
najpomembnejše območje v Sloveniji. 

SPA 2004  26,8 km2 SPA  2012  35,3 km2 IBA 2011 36,1 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Za črno štorkljo je bil v območje vključen samo predel, kjer je potrjena 
gnezditev. 
Meja območja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdno gospodarski odseki 
- kataster 

 

  

B 

A 



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

--- 

Predlog IBA 2011 Renški glinokopi 
Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

--- 

SPA 2004  --- SPA  2012  --- IBA 2011 0,2 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Renški glinokopi so novo predlagano peto območje za čapljico Ixobrychus 

nminutus (C6, ocena 4-6 parov). Na seznamu območij sledi obstoječe 
območje Drava (D1, ocena 2-7 parov). Območji sta po velikosti populacij 
primerljivi. Drava je veliko območje (čez 100km2), kjer je zagotavljanje 
ugodnega ohranitvenega stanja lažje kot na 0,2km2 velikem antropogeno 
nastalem habitatu. Trenutno za vrsto ugodna sukcesijska faza habitata in 
posledično velika gostota vrste v tako majhnem habitatu nista zadosten 
razlog za izbor območja, ki mora zagotavljati predvsem dolgoročno 
ohranjanje ugodnega stanja vrste. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

--- 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000016 Sečoveljske soline 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000016 Sečoveljske soline 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Seznam varovanih vrst na območju se je spremenil, vendar pa varstveni cilji 
in posledični ukrepi varstva ostajajo nespremenjeni. 

SPA 2004  9,7  km2 SPA  2012  9,7 km2 IBA 2011 13,9 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Območje se ne poveča na morje, ker so glede na orto foto posnetke vsa 
prenočišča vranjeka (školjčišča) že zajeta v območju. 

V območje ni bil dodan gozdič pri kanalu Sv. Jerneja, ki  je prenočišče malih 
belih čapelj. Podobnih gozdičev je v okolici več in verjetnost, da se bodo 
čaplje ob spremembi kakšnega dejavnika preselile na drugo mesto, je zelo 
velika. Ohranjanje gozdiča ni bistveno za zagotavljanje ugodnega 
ohranitvenega stanja vrste na območju. 

Meja območja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
- državna meja 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000002 Snežnik - Pivka 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000002 Snežnik - Pivka 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Snežnik – Pivka šteje med najpomembnejša območja za ptice v Sloveniji. 
Meje IBA so bile 2003 določene tako, da celovito zajemajo habitate 
varovanih vrst, SPA pa je bil brez strokovnih utemeljitev zmanjšan. V 
območje so vrnjeni veliki izrezani predeli v okolici Postojne, Prestranka, Pivke 
in Ilirske Bistrice oziroma vključijo dodatni habitati za kotorno, beloglavega 
jastreba, hribskega škrjanca, pisano penico in kačarja. 

SPA 2004  485,2 km2 SPA  2012  549,5 km2 IBA 2011 551,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

V območje niso vključena naselja Jurišče, Petelinje, Trnje, Klenik in že leta 
2004 vzpostavljeno turistično območje Sviščaki. Omenjeni predeli niso 
primeren oz. pomemben habitat vrst s kriterijem C6. 

Meja območja je bila usklajena z SCI in podrobno prilagojena na merilo 
1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
- gozdni rob 
- kataster 
- državna meja 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

--- 

Predlog IBA 2011 Spodnja Sava 
Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

--- 

SPA 2004  --- SPA  2012  --- IBA 2011 19,2 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Območje je bilo predlagano za SPA brez upoštevanja dejstva, da bo 
gramoznica Vrbina popolnoma uničena z izgradnjo HE Brežice. Urejanje 
ustreznih dovoljenj za projekt je praktično zaključeno, postopkov ni mogoče 
vrniti v ponovno presojanje vplivov.  

Podatki za nekatere vrste s kriterijem C6 ne podpirajo dovolj trdno celotnega 
območja. 

Kvakač Nycticorax nycticorax je v zadnjem desetletju v Sloveniji potrjeno 
gnezdil le v gramoznici Vrbina, ki bo potopljena, in na SPA Ljubljansko barje. 
Ocenjena gnezditvena populacija 5-10 parov se ne ujema z javno dostopnimi 
viri, ki navajajo 2-5 parov. 

Razpoložljivi javno dostopni podatki opazovanj črnega škarnika Milvus 

migrans ne potrjujejo rednega pojavljanja vrste na območju, kar ne zadošča 
za določitev območja po kriteriju C6. 

Za  vodomca Alcedo athis je to peto najboljše območje po kriteriju C6 s 13 
pari. Vrsta se vključi po kriteriju C6 v območje Goričko s 7-12 pari, ki je bilo 
predlagano kot prvo območje po kriteriju D1. 

Navadna čigra Sterna hirundo je Non-SPEC vrsta omejena predvsem na 
gramoznico Vrbina. 

Razlaga prilagoditve --- 



meje na 1:5000 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

--- 

Predlog IBA 2011 Srednja Sava 
Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

--- 

SPA 2004  --- SPA  2012  --- IBA 2011 9,6 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Edina vrsta, ki naj bi na predlaganem območju Srednja Sava izpolnjevala C 
kriterije je veliki žagar, Non SPEC vrsta v ekspanziji, ki ni na prilogi I Direktive 
o pticah. Gnezdeča populacija vrste je ocenjena na 30-50 parov. Javno 
dostopni podatki za to območje navajajo največjo gnezdečo populacijo 21 
parov, kar ne dosega mejne vrednosti 36 osebkov za kriterij C3 za velikega 
žagarja. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

--- 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

--- 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000031 Strunjan 

Tip spremembe Novo območje 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Novo območje vključuje soline, laguno in morje. Določeno je za črnoglavega 
galeba, vranjeka in malo belo čapljo. Strunjanske soline z okolico sodijo med 
najboljša območja za te vrste v Sloveniji. Območje je v celoti določeno 
znotraj meja krajinskega parka Strunjan. 

SPA 2004  --- SPA  2012  1,9 km2 IBA 2011 4,3 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

IBA vključuje tudi kulturno krajino, kjer se prehranjuje črnoglavi galeb. Meja 
prehranjevalnega habitata ni značilno omejena z mejo parka, zato tega dela 
nismo vključili v SPA. 
Meja območja je bila usklajena s SCI in podrobno prilagojena na merilo 
1:5000. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
- obala 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000008 Škocjanski zatok 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000008 Škocjanski zatok  

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

V območje se je dodalo večje število varovanih vrst, kar pa ne vpliva na 
ukrepe varstva, ki se že izvajajo. 

SPA 2004  1,2 km2 SPA  2012  1,2 km2 IBA 2011 1,2 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Podrobna meja SPA se je uskladila z novo predlagano mejo naravnega 
rezervata Škocjanski zatok. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- ceste 
-novo predlagana meja naravnega rezervata 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000025 Trnovski gozd 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000025 Trnovski gozd 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Razpoložljivi podatki so bili ponovno ovrednoteni glede na boljše poznavanje 
terena. Območje je bilo zmanjšano na zahodnem delu (A), povečano pa na 
Govcih (B). Celokupna površina območja se je zmanjšala za 10 km2. 

Nove varovane vrste ne bodo spremenile obstoječih ukrepov varstva. 

SPA 2004  115,3 km2 SPA  2012  105,3 km2 IBA 2011 105,2 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Meja je bila prilagojena na merilo 1:5000 in na meje gozdno gospodarskih 
odsekov zaradi lažjega upravljanja. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- gozdno gospodarski odseki 
- ceste 
- kataster 

 

  



Koda in ime območja 
2004 

SI5000021 Trnovski gozd - južni rob in Nanos 

Koda in ime območja 
2012 

SI5000021 Vipavski rob 

Tip spremembe Spremembe varovanih vrst 
Sprememba meje območja 

Razlog spremembe Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 
Opis in utemeljitev 
sprememb, ki vplivajo 
na ukrepe varstva ali 
obseg območja 

Vipavski rob je glede na velikost zajete populacije drugo najpomembnejše 
območje za hribskega škrjanca v Sloveniji. V Vipavski dolini dosega vrsta 
največje gnezditvene gostote v Sloveniji, zato je območje povečano na 
kmetijske površine v dolini. 

V območje je kot varovana vrsta dodana velika uharica. 

SPA 2004  103,7 km2 SPA  2012  133,0 km2 IBA 2011 171,3 km2 

Grafični prikaz 
sprememb 
 
 
 
 
 

 
Razlaga razlik med IBA 
in SPA 

Hribski škrjanc je vrsta s statusom LC (najmanj ogrožena vrsta, vrsta zunaj 
neposredne nevarnosti). V SPA v Sloveniji je vključene najmanj 60% 
populacije. Vrsta je zvezno razširjena, meja predlaganega območja ni tudi 
meja habitata, zato smo mejo prilagodili na območje SCI. 

Razlaga prilagoditve 
meje na 1:5000 

- kataster 
- ceste 
- gozdni rob 

 


