Končno poročilo o izvajanju
programa Modra zastava
za leto 2017

LET
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V skladu z letnim planom programa MODRA ZASTAVA smo v letu 2017 realizirali
naslednje naloge:
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1.

Objava razpisa MZ 2017/2018 za naravna kopališča ob morski obali ter
obrežjih notranjih stoječih voda, na podlagi veljavnih mednarodnih
kriterijev FEE: Razpis smo poslali vsem pristojnim občinam in upravljalcem
kopališč. Razpis smo že sedmo leto zapored izvajali izključno elektronsko
preko portala www.e-blueflag.org, ki je plod domače izdelave.

2.

Analiza in obdelava oddanih e-prijav za MZ 2017 in priprava strokovnega
predloga za Nacionalno komisijo MZ: Na podlagi prejetih vlog za pridobitev
Modre zastave 2017 in na podlagi informacij glede analize kopalne vode s
strani ARSO – Agencije RS za okolje, je nacionalna koordinacija pripravila
poročilo za Nacionalno komisijo za Modro zastavo 2017.

3.

Odločanje Nacionalne komisije MZ o kandidatih za MZ 2017:
• V letošnjem letu je potekal v Sloveniji že triindvajseti razpis za Modro
zastavo.
• Nacionalna komisija za Modro zastavo je izrekla pozitivno mnenje o vseh
petnajstih prijavljenih kandidatih: dvanajst (12) za naravna kopališča, tri (3)
za marine.

4.

Priprava in pošiljanje poročila za MZ 2017 Nacionalne komisije za MZ in
zahtevane dokumentacije Mednarodni koordinaciji za Modro zastavo
in Mednarodni žiriji za Modro zastavo: Ta aktivnost je vsebovala predvsem
polnjenje strani in baze podatkov organizacije FEE na podlagi odločitve
Nacionalne komisije za MZ o prejemnikih MZ 2017 (za marine 2017/2018)
http://www.blueflag.global. Naknadno pa je bilo potrebno Mednarodno
komisijo tudi seznaniti s podrobnostmi in poslati dodatno dokumentacijo
naključno izbranih kandidatov.

5.
5.

V letošnjem letu je DOVES v okviru majskega sejma Internautica celovito
predstavljal tudi vse ostale programe organizacije FEE: Zeleni ključ, Ekošola,
Mladi poročevalci za okolje, Znanje o gozdovih in Modro zastavo.

Društvo DOVES-FEE Slovenia in Uprava RS za pomorstvo sta v letošnjem letu delila
velik razstavni prostor in promovirala svojo dejavnost, še posebej pa izpostavljala
projekt »Varuj morje, bodi zvezda!«, ki je bil zaradi trajnostno naravnanih vsebin
v povezavi z ohranjanjem zdravega morskega ekosistema in obrežja nagrajen kot
najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017, in sicer po izboru mednarodne žirije
“ Adriatic Boat of the Year Award. Projekt “Živeti z morjem” je na pobudo Ministrstva
za infrastrukturo – Uprave RS za pomorstvo ter Ministrstva za okolje in prostor (MOP)
povezal vse ključne ustanove in strokovnjake s področja varstva narave, med njimi
tudi Društvo DOVES-FEE Slovenia.

Slika 1: Zgibanka »Varuj morje, bodi zvezda!«
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Izvedli smo tudi tradicionalno svečano podelitev Modrih zastav v okviru otvoritve
sejma.

Slika 2: Sejem Internautica in sodelavci DOVES-a na razstavnem prostoru

Slika 3: Skupna podelitev Modrih zastav v sodelovanju s programom Ekošola
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6.
6.

Prisotni smo bili na svečanem odprju Centralne portoroške plaže, kjer smo
si ogledali kopališče in dvignili Modro zastavo.

Slika 4: Otvoritev naravnega kopališča Centralna plaža Portorož upravljalca Okolje Piran

7.
7.

V kopalni sezoni smo promovirali projekt »Varuj morje, bodi zvezda!« in
program Modra zastava tudi preko socialnega omrežja Facebook.

Slika 5: Promocija Modre zastave in projekta »Varuj morje,
bodi zvezda!« na socialnem omrežju Facebook
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8.

Izvedba kontrolnih pregledov kopališč. Opravili smo tudi kontrolne
preglede vseh dobitnikov Modrih zastav in pripravili ustrezna poročila za
upravljalce s priporočili. Prav tako smo v letošnjem letu v sodelovanju z
hrvaško organizacijo skupaj izvedli nekaj kontrolnih pregledov v Istri in na tak
način tudi izmenjali določene dobre prakse.

9.
9.

V tej kopalni sezoni, se je v avgustu zgodil tudi neljubi incident glede
točkovnega onesnaženja naravnega kopališča Vile Park na Bernardinu.
V zglednem sodelovanju upravljalca kopališča s pristojnimi službami ter
Okoljem Piran, se je sprejelo številne ukrepe, ki so na ustrezen način obveščale
uporabnike kopališča in splošno javnost ter v relativno hitrem času stanje tudi
sanirali. Modro zastavo smo začasno – dokler kvaliteta kopalne vode ni bila
spet odlična in kopališče spet odprto - tudi sneli.

10.
10.

Prenovili smo spletno stran program Modra zastava, ki je dosegljiva na
istem naslovu kot je bila prejšnja www.modrazastava.si

11.
11.

Izdali smo priročnik za upravljalce naravnih kopališč in marin.

Slika 6: Priročnik za upravljalce kopališč in marin
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12.
12.

Udeležba na srečanju nacionalnih koordinatorjev programa Modra
zastava 2017 – Izrael.

13.
13.

Priprave na razpis za Modro zastavo 2018. Vezano na ponovno skrajšanje
rokov oddaje prijave za razpis Modra zastava 2018, smo začeli s pripravami na
nov razpis.

Poročilo pripravil:
mag. Boris Šušmak
Nacionalni koordinator
programa Modra zastava
Portorož, 4. oktober 2017
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www.modrazastava.si

