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Ključne pravne podlage s področja varstva narave, ki jih je treba upoštevati ob načrtovanju 

urejanja krajevnega pristanišča v Jernejevem kanalu, znotraj Krajinskega parka Sečoveljske 

soline (KPSS) in območja Natura 2000 

 

 
Občina Piran je decembra 2009 pridobila s strani Agencije RS za okolje delno vodno dovoljenje za 

ureditev pristanišča za posebne namene – krajevno pristanišče v Jernejevem kanalu s pogojem, da je 

treba v dveh letih od pravnomočnosti tega dovoljenja pridobiti gradbeno dovoljenje. S tem 
dovoljenjem se je pravica urejanja območja znotraj KPSS, s katerim upravlja koncesionar (podjetje 

Soline d.o.o.) prenesla na Občino. Pri načrtovanju posegov oz.urejanja pristanišča pa morajo 

projektanti oziroma investitor upoštevati naslednje pravne in upravljavske podlage s področja varstva 

narave in urejanja prostora: 

 

 

Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline  

 

Uredba o določitvi območij Natura 2000 

 

Načrt upravljanja KPSS (2011 – 2021) 

 

Prostorski akti  

 

Delno vodno dovoljenje  

 

Odlok o urejanju krajevnega pristanišča 

 

 
Povzetek omenjenih podlag je bil pripravljen s ciljem, da bi investitor, izdelovalci tehnične 

dokumentacije in del javnosti že v postopkih načrtovanja in urejanja pristanišča v kanalu Sv.Jerneja 

(ki leži znotraj KPSS in območja Natura 2000) razumeli in upoštevali posebne okoljske zahteve in 

standarde, ki jih je treba dosegati pri načrtovanju posegov v to območje. Pričujoči prispevek je bil 

narejen v sklopu izvajanja projekta MANSALT, katerega podpira Evropska unija prek programa 

LIFE+, ob sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, družbe Mobitel d.d. in 

podjetja Soline d.o.o. Cilj projekta je ohranitev biotske raznovrstnosti v KPSS. 

V okviru projekta LIFE+ je predvidena tudi obnova leve brežine kanala Sv.Jernej. Zaradi izvedbenih 

zahtev, predvsem pa tudi zaradi zagotavljanja varstva habitatnega tipa metličevje in estuarija kanala, je 

treba dela pri urejanju privezov oz.pristanišča na desni brežini (investitor: Občina Piran) in na levi 

brežini (investitor: podjetje Soline, s podporo LIFE+ MANSALT projekta) vsebinsko in terminsko 

uskladiti. To poročilo je pripravljeno prav zaradi usklajevanja zahtev varstva habitatov in vsrt v 

Jernejevem kanalu in posredovano Občini Piran.  

To poročilo bo del Tehnično-varstvenih navodil (Conservation Guidelines), ki bodo vsebovala 

podrobne tehnične usmeritve projektantom s ciljem zagotavljanja ugodnega ekološkega stanja 

habitatov in vrst v kanalu, kot to zahteva izpolnjevanje Ptičje in habitatne Direktive EU v območjih 

Natura 2000.  



 

a) Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline  
 

Območje Jernejevega kanala pristanišča leži v 2. območju Krajinskega parka Sečoveljske soline in 

zanj veljajo pravila, kot so opredeljena v Uredbi o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list 

RS, št. 29/2001). Za celotno območje KPSS veljajo naslednja določila varstvenega režima (Uredba o 

KPSS, člen 3.): 
 

V parku je prepovedano izvajati posege, opravljati dejavnosti ali ravnati na način, ki bi lahko 

škodljivo vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost v parku in spreminjal ali 

ogrožal njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost, zlasti pa: 

1. spreminjati vodni režim, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov iz 8. in 9. člena te uredbe; 

2. poslabševati kakovost vode in tal; 

3. izpuščati ali odvajati tehnološke ali komunalne odpadne vode, tekoče odpadke ali druge 

škodljive tekoče snovi; 

4. odlagati ali odmetavati odpadke; 

5. vznemirjati, ubijati ali odvzemati živali prosto živečih vrst in njihovih razvojnih oblik iz 

narave, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekoloških 

ali drugih opravičljivih razlogov; 

6. uničevati ali poškodovati gnezdišča ali habitate, kjer se živali prosto živečih vrst 

zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo; 

7. spreminjati naravno vegetacijo; 

8. lov in športni ribolov; 

9. vnašati rastline ali živali tujerodnih vrst; 

10. odkopavati ali zasipavati zemljišča, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja 

biotske raznovrstnosti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov iz 8. in 9. člena te uredbe; 

11. postavljati obore ali druge objekte za gojitev kopenskih živali; 

12. prirejati športne, kulturne in druge javne prireditve; 

13. šotoriti ali kuriti; 

14. snemati avdio – video posnetke, razen v soglasju z upravljavcem parka; 

15. uporabljati agrokemična sredstva za gojenje in varstvo rastlin; 

16. izvajati vojaške aktivnosti. 
 

Za drugo območje KPSS, v katerem leži Jernejev kanal, pa velja še podrobnejši varstveni režim 

(Uredba o KPSS, člen 5.):  
 

 (1) V drugem območju parka je poleg prepovedi iz 3. člena te uredbe prepovedano še: 

1. uničevati, poškodovati ali odnašati mikrobno odejo, ki prekriva dno solinarskih bazenov in 

objekte in naprave, namenjene izvajanju tradicionalnega solinarstva (v nadaljnjem besedilu: 

solinarska infrastruktura); 

2. povzročati eksplozije in vibracije, razen zaradi obnove in vzdrževanja infrastrukturnih in 

drugih objektov, namenjenih izvajanju tradicionalnega solinarstva ali namenjenih varovanju 

naravnih vrednot; 

3. uporabljati motorna plovila v Jernejskem potoku gorvodno od parcele št. 7680, k.o. 

Portorož, in v Drnici gorvodno od parcele št. 3453/1 (vrtljivi most), k.o. Sečovlje, razen v 

primerih, določenih s predpisom iz 16. člena te uredbe; 

4. izvajati množične turistične, rekreativne in športne dejavnosti. 

(2) V drugem območju parka je dovoljeno uporabljati vozila in plovila v skladu s pogoji, 

določenimi z načrtom upravljanja parka. 



   

 
 

b) Uredba o določitvi območij Natura 2000 
 

 
Območje Jernejevega kanala je del območja Natura 2000, in sicer kot del Posebnega varstvenega 

območja (SPA) SI5000018 – Sečoveljske soline in Potencialno posebno ohranitveno območje 

SI3000239 - Kanal Sv.Jernej (Uredba o posebnih varstvenih območjih – območja Natura 2000 (Uradni 

list RS. Št.94/2004).  

 

 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) določa tista ekološko 

pomembna območja, ki so na ozemlju Evropske unije (EU) pomembna za ohranitev ali 

doseganje ugodnega stanja ptic (posebna območja varstva) in drugih živalskih ter rastlinskih 

vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (posebna ohranitvena območja) in predstavljajo 

posebna varstvena območja, ki tvorijo evropsko ekološko omrežje Natura 2000; to so 

območja, katerih ohranjanje je v interesu EU. 

 

S tem predpisom je v slovenski pravni red prenesen del Direktive o habitatih in del Direktive 

o pticah.  

 
Direktiva o habitatih v drugem odstavku 6. člena nalaga državam članicam od dneva pristopa k 

Evropski uniji, da preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, 

za katere so bila območja Natura 2000 določena, če bi tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo na 
cilje te direktive.  

Ta določba velja za predloge posebnih varstvenih območij, določenih v skladu s kriteriji in postopkom 

iz Direktive o habitatih (5. odstavek 4. člena), in za območja, določena v skladu z Direktivo o pticah 
(7. člen Direktive o habitatih). 

 

Varstvene usmeritve na Natura 2000 območjih je potrebno upoštevati pri urejanju prostora in 

rab naravnih dobrin. Pred posegi na zavarovanih območjih, posebnih varstvenih območjih in 

potencialnih posebnih ohranitvenih območjih je potrebno opraviti presojo sprejemljivosti 

planov, programov, načrtov ali prostorskih in drugih aktov.  

 

Na Natura 2000 območjih se izvaja monitoring kazalcev, in sicer prednostno za tiste 

rastlinske in živalske vrste, zaradi katerih je bilo območje opredeljeno. Na teh območij se 

izvaja prilagojena raba naravnih dobrin in upravljanja voda, ki se določi v programih 

upravljanja območij, ki jih sprejme vlada.  

 

 

 

Vlada RS je v skladu z določili resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 

(UL RS 2-3/2006) pripravila Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 

za obdobje 2007 – 2013.  

 
Osnovni namen operativnega programa je določiti izvajanje obveznosti varstva posebnih varstvenih 
območij - območij Natura 2000, ki jih nalagata Sloveniji Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. S 

tem bo Slovenija dosegala enega od ciljev Evropske Unije, to je, zagotavljanje ugodnega stanja 

ohranjenosti evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. 



 

Z operativnim programom se podrobneje opredeljuje varstvene cilje in ukrepe na območjih Natura, 

pristojne sektorje in odgovorne nosilce za izvajanje varstvenih ukrepov.  

 

Za območje Natura 2000 Sečoveljske soline so v Operativnem programu določeni naslednji 

varstveni cilji:  

 

- Rekreacijske dejavnosti, vključno s sprehajanjem, se usmerja na območja, ki so vsaj 

300 m odmaknjena znanih gnezdišč beločelega deževnika, še posebej v obdobju 
gnezditve,  to je med 1. aprilom in 15. julijem. 

 

- Rekreacijske dejavnosti se vsaj za 300 m odmakne od znanih gnezdišč male čigre, še 
posebej v obdobju gnezditve, to je med 15. majem in 15. julijem. 

 

- Rekreacijske dejavnosti, vključno s sprehajanjem, se vsaj za 300 m odmakne od 

znanih gnezdišč navadne čigre, še posebej v obdobju gnezditve, to je med 15. 
aprilom in 15. junijem. 

 

- V notranji coni polojnika se v polmeru 300 m okoli znanih gnezdišč od 1. aprila do 

15. julija zagotavlja mir, vključno s prekinitvijo vseh oblik rekreacijskih dejavnosti. 

 

- V notranji coni rjave cipe se z ukrepi varstva narave zagotovi območja, ki jih porašča 
redko, nizko rastlinje (npr. suhi solinski bazeni). 

 

- V notranji coni HT 1130 se določi mirne cone, na katerih se omeji dostop od 1. 
marca do 30. septembra. Na nasipih se ne načrtuje novih izletniških poti. 

 
 
 

 

 
 

 

 



c) Načrt upravljanja KPSS (2011 – 2021) 
 

 

V sprejemanju na Vladi Republike Slovenije je načrt upravljanja za območje KPSS, ki med drugim 
vsebuje naslednje vsebine, ki se nanašajo posebej tudi na območje kanala Sv.Jernej.  

 

Med cilji upravljanja je: 

 

– ohranitev cca 16 ha sestojev metličja (Spartinion maritimae) (1320) ter cca 22 ha 

habitatnega tipa v izlivu rek, estuarijih (1130) in trstičju ob Dragonji ob upoštevanju 

naslednjih usmeritev za upravljanje: 

 

–  Naloge in aktivnosti se praviloma izvajajo zunaj vegetacijske sezone. 

 

–  Na območjih zgostitve rastlin in živali se ne izvajajo ravnanja, ki bi lahko kakor koli 

slabo  vplivala nanje, pri čemer se upoštevajo časovne in prostorske značilnosti  

oblikovanja teh območij.   

 

– Z upravljanjem notranjih voda se med drugim preprečuje dostop onesnažene vode iz 

kanalov, v katerih so privezana plovila ali v katere se iztekajo zaledne vode (kanali 

Grande/Drnica in Sv. Jernej) in Dragonja. 

 

– Motorna plovila se uporabljajo v kanalu Sv. Jernej dolvodno od mostu pri vhodu na Leri 

(od parcele št. 7680, k. o. Portorož),  

 

– Za vožnjo po parku se ne uporabljajo vodni skuterji.  

 

– Hitrost vožnje vodnih plovil je največ 2 milje/uro.  

 

– Plovila se v parku ustavljajo le ob pomolih, pristanih ali privezih ter se ne sidrajo. 

 

– Plovba v parku je praviloma mogoča od sončnega vzhoda do ure po sončnem zahodu.  

 

– Na plovilih v parku se ne prenočuje in se ne izvajajo ravnanja, s katerimi bi se povzročalo 

kakršno koli onesnaževanje okolja z odpadki, odplakami, hrupom ali svetlobo. Plovil v 

parku ni dovoljeno servisirati ali popravljati, razen na območju popravljalnic, ki imajo za 

to pridobljena ustrezna dovoljenja.  

 

– Plovila se v parku ne spuščajo v vodo, razen na za to urejenih in v naravi označenih 

mestih. 

 

  
  

 

 
 

 

 
 

   



d) Prostorski akti 
 

Občina Piran je leta 2005 sprejela Odlok o lokacijskem načrtu Seča – polotok (Uradne objave 

Primorske novice, št. 35/2005), ki v 21.členu določa ukrepe za varstvo narave, kot sledi:  
 

  
    
  Predvideni so naslednji ukrepi za varstvo naravnih vrednot Krajinskega parka Sečoveljske soline: 

 

  

  -          upoštevati je potrebno usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih 

območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedenih v strokovnem gradivu Naravovarstvene 

smernice za lokacijski načrt Seča – polotok (ZRSVN, OE Piran, avgust 2003; dopolnitve, junij 

2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Piran. 

 

  

  Pri tem je potrebno še posebno upoštevati naslednje ukrepe: 

 

  

  -          vsi posegi na območju Kanala sv. Jerneja se izvajajo na način, ki ne ogroža sestojev metličja 

(Spartinion maritimae, habitatna direktiva EU, Uredba vlade o habitatnih tipih, NATURA 2000) na 
desni brežini kanala, posebno v razširitvi na ustju kanala, kjer so sestoji najbolj ohranjeni (v idejnem 

projektu rekonstrukcije ceste Ribič-Seča so okvirno označena območja zaščitenega metličja), 

 

  

  -          pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je 
negativen vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši (v primeru, da se 

ne da izogniti posegu v metličje, se metličje premakne vzdolžno), 

 

  

  -          čas izvajanja posegov se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin,   

  -          pred izvedbo načrtovanih posegov se izvede popis in kartiranje habitatnih tipov na desni 
brežini Kanala sv. Jerneja ter se pridobljene podlage upošteva pri zakoličbi ceste oz. pri določanju 

mikrolokacij oz. načina izvedbe posegov. 

 

  

  Podrobnejše usmeritve za varstvo naravne vrednote Seča – polotok: 

 

  

  -          na območju polotoka (še posebej na rtu) se posegi in dejavnosti izvajajo tako, da se ohranja 

obstoječi obseg in ekološke značilnosti trstišč, 

 

  

  -          gradbena dela se izvajajo v zimskem času, 

 

  

  -          pri izvedbi temeljev za urejanje ceste Ribič-Seča je potrebno na vodni strani čimbolj omejiti 
poseg, temelj naj se betonira kontaktno, tako da ostane območje metličja čimmanj prizadeto. Izkop se 

izvaja v vzdolžni smeri, podobno kot pri izvedbi izkopa za jarke, 

 

  

  -          na razširitvi kanala ob Ribiču (laguna) se ohranja plitvost morja (plitvina – plitvi usedlinski   



nanosi in struktura morskega obrežja), 

 

  -          pomoli in komunalni privezi se načrtujejo in gradijo tako, da je možno nemoteno plimovanje 

morja, 

 

  

  -          prepovedano je izpuščanje odplak s plovil, zasidranih v kanalu, 

 

  

  -          poglabljanje kanala in razplaniranje usedlin se izvede pod pogoji in s soglasjem upravljavca 

Krajinskega parka Sečoveljske soline, 

 

  

  -          pred začetkom del (obnova ceste ipd.) se pri določitvi mikrolokacij posegov zagotovi 
sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in upravljavca Krajinskega parka Sečoveljske soline. Med 

gradnjo se zagotovi naravovarstveni nadzor. 

 

 
 



 

 

e) Delno vodno dovoljenje in Odlok o urejanju krajevnega pristanišča 
 

 

Občina Piran je oktobra 2010 sprejela Odlok o pristanišču Piran kanal Sv. Jerneja in koncesiji za 

gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja (Uradne objave Primorske 

novice, št. 18/2010). 

 
Pomembnejša določila tega Odloka, ki se nanašajo na varstvo narave, so opisana v naslednjih členih: 

 

-člen 5.:  

 
Na območju pristanišča je prepovedano: 

 

-             vplutje ali privez plovilom, ki presegajo predpisano dolžino in  ugrez plovila, razen če to 
upravljavec iz objektivnih razlogov posebej dovoli,  

 

-             izvajati dejavnosti, ki niso vezane izključno na privez plovil (razen vplutja in izplutja), 
 

-             barvanje in popravila plovil, razen v za ta namen posebno določenem objektu (popravljalnica 

plovil), 

 
-             pretakanje goriv, 

 

-             odmetavanje odpadkov v morje in na kopno, 
 

-             zasipavanje (s kakršnim koli materialom) obalnega pasu, 

 
-             izlitje onesnaženih kalužnih voda v morje in druga podobna dejanja, 

-             bivanje oz. prenočevanje na plovilih,  

 

 
-člen 12.: 

 

Poleg drugih obveznosti, določenih z zakonom in tem odlokom, so uporabniki pristanišča dolžni še: 
 

-             privezati plovilo in na območju pristanišča uporabljati plovilo tako, da v pristanišču ne 

povzroči škode pristaniškim objektom in napravam ter drugim plovilom, 

 
-             vzdrževati svoje plovilo tako, da je vedno sposobno za varno plovbo, da ne ogroža drugih 

plovil v pristanišču in drugega premoženja oziroma oseb, ter tako, da ne kvari videza 

pristanišča, 
 

-             uporabljati plovila v skladu s pogoji, določenimi z načrtom upravljanja Krajinskega parka 

Sečoveljske soline, iz tega dokumenta izhajajočimi varstvenimi usmeritvami, ki jih bo izdelal 
upravljavec KPSS in se ravnati v skladu s pravili Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske 

soline. 

 

Plovilo sme biti na območju pristanišča privezano ali zasidrano samo na kraju, ki je določen s 
pogodbo o privezu za plovilo ali ki ga neposredno določi koncesionar. 

 

 



-člen 18. 

 

 
Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer 

tako, da v celoti upošteva obveznosti, ki so navedene v izdanem vodnem dovoljenju oziroma vodni 

koncesiji. Koncesionar mora pri izvajanju vodne pravice in izvedbi pristanišča upoštevati varstvene in 
razvojne usmeritve in varstvene režime. 

 

Projekt in podrobnejši opisi objektov in naprav, ki jih mora koncesionar zgraditi, so sestavni del 
razpisne dokumentacije. 

 

 

 

 

Izvajanje akcij v okviru projekta LIFE+ MANSALT v KPSS in urejanje 

krajevnega pristanišča v Jernejevem kanalu 
 

KPSS je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki 

ima veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednost. KPSS je torej krajinski park, hkrati pa 

tudi del območja Natura 2000, ki povezuje območja ohranjanja narave v EU in so bila 

oblikovana, da bi zagotavljala preživetje najbolj dragocenim evropskim živalskim in 

rastlinskim vrstam in habitatom. Soline je pomagal sooblikovati človek in človek jih zato 

mora tudi vzdrževati. Obnova nasipov v okviru projekta LIFE+ je namenjena zagotavljanju 

nadzora nad vodnim režimom, ki je bistven za živi svet solin. Ob tem je treba dela izvajati na 

tradicionalen način, ki ohranja tudi krajinske posebnosti območja.  

 

Ena od akcij projekta LIFE+, katerega sofinancira Evropska unija, je tudi obnova kamnitega 

nasipa in zidu ob desni brežini Jernejevega kanala, torej na brežini, ki leži nasproti območja 

urejanja krajevnega pristanišča v tem kanalu.  

 

V KPSS smo mnenja, da bi dela na levi in desni brežini morala potekati istočasno, hkrati pa 

mora biti posebna pozornost namenjena ohranjanju ugodnega ekološkega stanja za habitate v 

tem kanalu, predvsem za sestoje metličevja (Spartina) in za plitvi del estuarija kanala.  

 

V ta namen pozivamo investitorja in projektanta urejanja krajevnega pristanišča, da se pred 

načrtovanjem posegov zglasi pri upravljavcu KPSS, da se dogovorimo o nujnih pogojih, ki jih 

je treba med deli upoštevati, da se ekološko stanje omenjenih habitatov ne bi slabšalo. V ta 

namen boo izdelane posebne smernice (Conservation Guidelines) na osnovi katerih bo možno 

tudi v prihodnje zagotavljati ugodno stanje habitatov in vrst ob sobivanju človeka v 

Jernejevem kanalu.  

 

 

 


