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Prva delavnica o vzpostavitvi in upravljanju morskih območij Natura 2000 za 
sredozemskega vranjeka v Sloveniji 
 
Koper, Pretorska palača, 27.11.2012 
 
 
Zapisniki popoldanskih delavnic 
 
Dokument predstavlja zapisnike štirih skupin deležnikov, ki so na delavnici obravnavale različne teme, 
povezane z vzpostavitvijo in upravljanjem novih morskih območij Natura 2000 za sredozemskega 
vranjeka v Sloveniji. Dokument ne odraža stališč izvajalcev projekta SIMARINE-NATURA, niti ne 
predstavlja skupnih stališč delovnih skupin. Popoldanske delavnice so bile namenjene izmenjavi 
informacij, mnenj in izkušenj med različnimi deležniki, ki bodo v pomoč izvajalcem projekta pri pripravi 
ustreznih varstvenih usmeritev na novih območjih Natura 2000.  
 
Zapisnike so prispevali moderatorji delavnic. Zbrala in uredila: Urša Koce 
 
Ljubljana, 12.12.2012 
 
 
1. Priprava varstvenih usmeritev za nova morska območja Natura 2000  

 
moderatorka: Urša Koce (DOPPS); ursa.koce@dopps.si 
sodelujoči: 
Barbara Vidmar (ZRSVN) 
Andrej Bibič (MKO) 
Tilen Genov (Morigenos) 
 
 
Ključni deležniki pri pripravi varstvenih usmeritev za nova morska območja Natura 2000 
 

- DOPPS pripravi varstvene usmeritve, predlog pregleda ZRSVN 
- Drugi deležniki (udeleženci delavnic v okviru projekta, drugi zainteresirani) pregledajo 

dokument pred oddajo na ZRSVN in prispevajo pripombe 
 
Temeljni evropski in nacionalni predpisi ter drugi podporni dokumenti za pripravo varstvenih 
usmeritev za območja Natura 2000 
 

- posebni predpisi ne obstajajo 
- priporočila: EUROSITE 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm 
 
Obstoječi nacionalni dokumenti z varstvenimi usmeritvami za območja Natura 2000 
 

- OPAN: Operativni načrt upravljanja z območji Natura 2000; dobro pokriva kopenska območja 
Natura 2000; http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/zakonodaja/141-
natura.pdf 
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- NUMO: Načrt upravljanja z morskim okoljem, ne vključuje konkretnih varstvenih usmeritev za 
območja Natura 2000, se pa z njimi povezuje 
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/okvirna_direktiva_o_morski_strategiji/ 

 
Koraki v procesu priprave varstvenih usmeritev za nova morska območja Natura 2000 
 

- Opredeliti varstvene cilje za populacijo sredozemskih vranjekov v Sloveniji 
- Izhajati je treba iz potrebe po ohranjanju populacije, ne varstvu posameznih osebkov 
- Opredeliti in ovrednotiti dejavnike ogrožanja; ločiti med dejanskimi in potencialnimi dejavniki 

ogrožanja 
- Pri pripravi varstvenih usmeritev je potrebno upoštevati dejavnost človeka – prisotnost 

vranjeka je tesno vezana na človekove dejavnosti pri nas 
- Pri pripravi varstvenih usmeritev upoštevati tudi morebitne varstvene usmeritve za morske 

sesalce (veliko pliskavko) 
 
 
 
2. Vplivi Natura 2000 območij na lokalne skupnosti – SWOT analiza  

 
moderatorka: Bia Rakar (DOPPS); bia.rakar@dopps.si 
sodelujoči: 
Dejan Putrle (KPS) 
Andreja Poklar (MOK) 
Ivana Štrkalj (MOK) 
Tina Centrih (Morigenos) 
opravičeni: 
Iztok Škornik (KPSS) 
Jasna Softić (Občina Piran) 
 
SWOT:  
S – strengths (močne točke) 
W – weaknesses (šibke točke) 
O – opportunities (priložnosti) 
T – threats (grožnje) 
 
 
Karakteristike novih morskih območij Natura 2000 za vranjeka in njihovi možni učinki na družbene in 
gospodarske razmere v regiji, kot jih vidijo lokalne skupnosti 
 
Močne točke 

- nova območja Natura2000 se bodo v veliki meri najbrž prekrivala z območji obstoječih 
rezervatov  

- povečan obseg ekoturizma na območjih v zadnjih letih 
- obstoječi potniški ladijski promet omogoča prihod turistov na območje 
- sredozemski vranjek postaja karizmatična vrsta (priljubljen pri ljudeh) 
- vranjeki najštevilčnejši ravno v višku turistične sezone  

Šibke točke 
- prestroge omejitve pri pridobivanju soglasij v območjih Natura 2000 
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- nejasne smernice za upravljanje območij Natura 2000 in neizkušen kader na področju 
upravljanja z območji (težave s postopki za pridobivanje soglasij, pomanjkanje ustreznih 
načrtov za upravljanje) 

- Natura 2000 ne prinese dodatnih točk, ki bi jih rabili pri prijavah na razpise 
- vtis, da so območja Natura2000 zgolj pozitivna in da ne prinašajo omejitev; le te obstajajo in 

država ne sprejema pravilnih ukrepov, ni ekonomskega prispevka, ki bi podpiral sonaravno 
gospodarjenje na območjih Natura 2000 

- napačna komunikacija/pomanjkanje komunikacije in/ali sodelovanja med lokalnimi 
skupnostmi in naravovarstveniki 

- mnogi ne ločijo vranjekov od kormoranov, slednji imajo (vsaj trenutno) zelo negativen sloves 
Priložnosti 

- možnost uskladitve s prostorskim planom MOK, ki je sedaj v pripravi 
- izobraževanje in osveščanje, tako otrok kot odraslih, kar bo spodbujalo obisk območja in hkrati 

obisk ostalih območij Natura2000 
- ohranjanje narave, kar človek vse pogosteje išče (dober primer je NRŠZ) 
- ohranjanje školjčišč, marikulture 
- omejitev dnevnega sidranja, nelegalnih privezov na območju Debelega rtiča (nihče nima 

koristi, nosilnost pa je že presežena) 
- trženje naravnega potenciala z vranjekom kot karizmatično vrsto 
- nov turistični produkt – ogled/promocija rezervatov, večerni turizem (vranjeki na prenočiščih v 

somraku) 
- povezovanje z gostinstvom, marikulturo, rezervati, občina – skupna turistična ponudba (npr. 

tedenska ali zgolj za konec tedna) 
Grožnje 

- ovira pri razvoju občine zaradi omejitev, ki  jih območja Natura 2000 prinašajo (problemi pri 
pridobivanju soglasij, dovoljenj itd.) 

- negativen vpliv na ribištvo, v primeru, da se vranjek prehranjuje s komercialnimi vrstami rib 
- neizpeljane investicije, ki se dogajajo na območjih Natura2000 
- neekonomične zahteve za uporabo specifičnih boj na školjčiščih, ki so bolj ustrezne za vranjeka 
- razvoj parazitov in bolezni in morebitni prenos na človeka, preveliko število vranjekov 
- negativne posledice masovnega turizma, ki bi ga lahko prinesla nova turistična ponudba 
- v primeru nove turistične ponudbe bi grožnjo oz. spore lahko prineslo tudi nesodelovanje 

lastnikov hotelov, ki želijo goste »omejiti« na svoje ponudbe  
- napačno komuniciranje oziroma celo pomanjkanje komuniciranja bi ustvarila negativen sloves 

novih območij Natura 2000 
 
MKO bo kot partner v projektu SIMARINE-NATURA izdelal študijo o učinkih novih območij Natura 2000 
na gospodarske in družbene razmere lokalnih skupnosti. Na kasnejših delavnicah bodo predstavljeni 
zaključki analize. 
 
Branje: 
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=140#c163 
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3. Priprava protokola za ravnanje s prizadetimi pticami v primeru naftnih razlitij  
 
moderatorki: Bojana Lipej (DOPPS); bojana.lipej@dopps.si; Zorka Sotlar (ARSO); zorka.sotlar@gov.si 
sodelujoči: 
Zvezdan Božič (URSZR) 
Matjaž Žetko (ARSO) 
Teja Mahnič Skrt (Komunala KP) 
Aljoša Švab (Komunala KP) 
Primož Bajec (URSP – Luška kapetanija KP) 
 

- Bojana Lipej je sodelujočim na začetku delavnice predala kratek delovni osnutek z osnovnimi 
informacijami, ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi protokola. Sodelujoči ga bodo do 
naslednjega sestanka pregledali in podali vsebinske pripombe. 

- Za pripravo protokola bo potrebna ustanovitev ožje in širše operativna skupine, ki bo aktivno 
sodelovala pri pripravi in sicer: 

o ožja delovna skupina: Zvezdan Božič (URSZR), Matjaž Žetko (ARSO), Primož Bajec 
(Uprava za pomorstvo), Zorka Sotlar (ARSO), Aljoša Švab (Komunala KP), strokovnjak s 
področja veterine (predlog: Peter Maričič) in Bojana Lipej (DOPPS) 

o širša delovna skupina: predstavniki iz treh obalnih občin in zavarovanih območij (KPS in 
KPSS). IZ KPS je svojo željo po sodelovanju takoj izrazil Dejan Putrle, iz MO Koper ga. 
Ivana Štrkalj, za predstavnike ostalih organizacij pa jih pa bo potrebno še določiti.. 

- Do zaključka priprave protokola, je v okviru projekta predvidenih 6 delavnic, ki bodo izvedene 
do marca 2014.* Večina komunikacije bo potekala preko el. pošte in internih sestankov na 
sedežu DOPPS v Kopru, v pisarni ARSO Koper in v prostorih URSZR Koper (za koordinacija bo 
zadolžena BL). 

- Za sodelovanje v obeh operativnih skupinah bo BL pripravila uradno povabilo in ga poslala na 
ustrezne ustanove (končna koordinacija in pregled z Uršo Koce). 

- predlog Zvezdana Božiča: možnost za vključitev v sodelovanje pri pripravi protokola 
mednarodnega strokovnjaka za ukrepanje ob pojavu naftnih razlitij, Darka Domoviča iz Reke 
(HR). Bojana Lipej poizve možnosti sodelovanja in to predstavi na naslednjem sestanku. 

- Bojana Lipej pripravi terminski plan dela s predvidenimi datumi izvedbe delavnic. Naslednje 
srečanje je predvideno v obdobju januar/februar. 

 
* V okviru projekta so za pripravo tega protokola predvidene dodatne delavnice, ki bodo organizirane 
neodvisno od splošnih delavnic za lokalne skupnosti in ostale deležnike, in bodo namenjene zgolj 
delovni skupini, ki bo pripravljala protokol.  
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4. Možni učinki novih Natura 2000 območij na ribištvo in marikulutro  
 
moderatorka: Katarina Denac; katarina.denac@dopps.si 
sodelujoči: 
Neža Sautet (MKO – Sektor za lovstvo in ribištvo) 
Dušan Bravničar (MKO – Sektor za lovstvo in ribištvo) 
Polona Pengal (ZZRS) 
Ana Hace (Morigenos) 
opravičeni: 
Irena Fonda (Fonda) 
Marko Kočar (Ribiško društvo Solinar Strunjan) 
Bojan Marčeta (ZZRS) (namesto njega Polona Pengal) 
Lovrenc Lipej (MBSS) 
 
 
Obstoječe in morebitne interakcije med sredozemskim vranjekom in ribištvom ter marikulturo 
 

- Dušan Bravničar je predstavil svoje izkušnje s kormoranom (Phalacrocorax carbo). Povedal je, 
da jih nekoč ni bilo toliko, kot sedaj in da se je enako zgodilo sedaj tudi z vranjekom. Ko se je 
populacija kormorana povzpela na 5.000 osebkov, je to postalo problem pri ribičih in 
ribogojcih. Sprašuje se, če bo prehrana vranjeka, v kolikor se njegova populacija še poveča, 
ostala enaka kot sedaj, ali se bo spremenila in bo začel pleniti tudi komercialno zanimive ribe. 
Sprašuje tudi, ali je znano, ali vranjeki lovijo v stojnih mrežah. 

- Polona Pengal je povedala, da so po besedah ribičev primeri nenamernega ulova vranjekov v 
mreže redki, z vlečnimi mrežami pa tega problema sploh ni. V ribogojnice vranjeki niti ne 
morejo, ker so z vseh strani zaprte. 

- Dušana Bravničarja je zanimalo, v kolikšnem odstotku vranjeki lovijo skupinsko, navaja primer 
kormoranov, kjer je pri skupinskem lovu velik delež rib poškodovanih in prestrašenih; meni, da 
je tudi to treba šteti kot škodo. 

- Ana Hace je povedala, da so večkrat opazovali vranjeke, ki lovijo čisto blizu kopalcev in obale. 
- Dušan Bravničar je izračunal, da pri 2000 osebkih vranjekov, ki vsak dan pojedo po 400 g rib, to 

pomeni 800 kg rib na dan. Meni, da populacija glavačev ne zadostuje tej potrebi. 
- Dušan Bravničar je 28.11.2012 po elektronski pošti posredoval še komentar v zvezi s kvaliteto 

morske vode na školjčiščih in iztrebljanjem vranjekov. Izračunal je, da pri zaužitju okoli 800 kg 
rib na dan vranjeki v morje vnesejo vsaj nekaj 100 kg iztrebkov, ki po njegovi domnevi zaradi 
vnosa fosforja in dušika lahko povzročajo evtrofikacijo ter posledično razraščanje alg, ki 
proizvajajo toksine. To bi lahko pomenilo zastrupljanje školjk, zaradi česar bi bilo treba 
prepovedati njihovo prodajo. Dodaja, da imajo na Bledu težave z evtrofikacijo jezera zaradi 
vnosa hranil s strani ribičev, ki na ta način privabljajo ribe, na morju pa naj bi zaščitili ptico, ki z 
dnevno vsaj nekaj 100 kg iztrebkov onesnažuje morje. Poleg tega so v njihovih iztrebkih tudi 
koliformne bakterije, zaradi katerih so naša školjčišča že sedaj v B coni. Morda trenutno to še 
ni problem, ali pa ga ne poznamo zaradi pomanjkanja raziskav. Meni, da ob povečanem številu 
vranjekov to lahko postane resen problem, o katerem je treba razmišljati že sedaj in v to 
usmeriti tudi raziskave. Za mnenje je potrebno vprašati tudi VURS. 

 
Možni učinki območij Natura 2000 za vranjeka na ribištvo in marikulturo 
 

- Katarina Denac je povedala, da so trenutno predvidena območja Natura 2000 za vranjeka na 
območjih školjčišč pri Sečoveljskih solinah, Strunjanu in Debelem rtiču (inventar IBA 2011).  
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- Natura 2000 s seboj prinese tudi omejitve, vendar to ni nujno negativno za ribištvo. 
- Polona Pengal meni, da posebnih negativnih učinkov ni pričakovati, v kolikor bodo območja 

Natura 2000 tam, kjer so predvidena sedaj, saj je večina teh območij že uvrščena v ribolovne 
rezervate. 

- Dušan Bravničar je izrazil skrb, da bi v primeru zapletanja vranjekov v ribiške mreže 
prepovedali ribolov na tem območju. Neža Sautet je dodala, da bi to pomenilo konec 
slovenskega morskega ribištva in da je treba poznati prave razloge, ki vplivajo na manjšanje 
populacije vranjeka, ter da se je treba izogibati temu, da bi uvajali neživljenjske ukrepe za 
varstvo vranjeka. 

- Dušan Bravničar sprašuje tudi, ali so posebni varstveni ukrepi za vranjeka sploh potrebni, če pa 
mu obstoječe stanje, glede na njegovo številčnost, ustreza. Katarina Denac je pojasnila, da bo 
morda edini potrebni ukrep ohranjanje obstoječih boj za marikulturo. 

- Dušan Bravničar in Neža Sautet sta opozorila na to, da se v tem primeru ne sme prepovedati 
lastnikom marikultur, da po potrebi obnovijo opremo in zamenjajo boje, da se jih ne sme 
ovirati pri dostopu do škojščišč, da hodijo pobirat školjke. 

- Polona Pengal meni, da so vsi trije IBA iz leta 2011 že sedaj vsaj delno zaščiteni in da s tega 
vidika najbrž ne bo velikih sprememb. Če bi se zaradi Natura 2000 območja npr. prepovedalo 
lov cipljev v Sečovljah, bi to bil problem. 

- Polona Pengal je povedala, da je edina pričakovana negativna interakcija med vranjeki in 
ribištvom v primeru uporabe pridnenih mrež. Nasprotno ni pričakovati negativne interakcije v 
primerih: 

o zimskega ribolova s plavaricami 
o uporabi kogola (stoječe mreže, ki jih postavljajo ob obali) 
o parangalov (pri nas so zelo redki, lahko so problem za vranjeka, če gre tudi na mrtve 

ribe) 
o vlečne mreže (plavajoče mreže na plovcih, pri teh so ribiči stalno zraven). 

- Negativne interakcije bi lahko bile v primeru lova cipljev, ki se izvaja zelo blizu prenočišč 
vranjekov v Piranskem zalivu, celo med vrstami boj. Lov se izvaja z lučmi, ki bi lahko preplašile 
vranjeke. Lov na ciplje se izvaja med decembrom in marcem, ko je vranjekov na školjčiščih zelo 
malo.  

- Kletke za gojenje brancinov so zaprte in vranjeki načeloma nimajo dostopa do njih, vprašanje 
pa je, ali vranjeki, ki se približajo kletkam, ribe preplašijo.  

- Dušan Bravničar in Neža Sautet sta povedala, da načrt upravljanja z ribami zagotavlja, da ne 
pride do prelova. Pozitivni učinek območij Natura 2000 za vranjeka bi lahko bil v obliki 
naravoslovnega turizma in preprečitev gradnje novih marin. 

- Dušan Bravničar je izrazil tudi skrb glede morebitne škode na opremi na školjščiščih zaradi 
iztrebkov vranjekov in predlagal, da se vpraša lastnike školjčišč (Fonda …). Njegovo mnenje je, 
da je Natura 2000 problematična zato, ker je težko doseči upravljanje s populacijami. Ko je 
območje enkrat razglašeno kot Natura 2000, so tam vrste zaščitene in je težko doseči 
kakršenkoli odstrel; to je znano tudi v primeru kormoranov. 

- Dušan Bravničar je povedal, da je treba pri lastnikih marikultur preveriti, kakšni so vplivi 
vranjekov na marikulture.  

- Polona Pengal je povedala, da je za ribolov pomembno vse slovensko morje. V priobalnem 
pasu so za ribolov bolj pomembne stoječe mreže, kjer je tudi največ interakcij z vranjekom, na 
odprtem morju pa vlečne mreže, kjer načeloma ni interakcij z vranjekom. Z vlečnimi mrežami 
je po EU zakonodaji dovoljeno loviti dlje kot 3 milje od obale, Slovenija pa bo prosila za 
derogacijo tega pravila, ker imamo majhno morje (da se meja postavi 1,5 milje od obale). 

- Neža Sautet je povedala, da je v pripravi tudi načrt upravljanja z akvakulturami, kamor sodijo 
tudi marikulture. 
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- Polona Pengal je povedala, da so območja ribolovnih rezervatov dostopna na Atlasu okolja 
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/) 

- Dušan Bravničar je povedal, da je v Sloveniji zaščitena tudi jegulja, pri kateri je kot varstveni 
ukrep predvideno tudi zmanjšanje vpliva plenilcev, zato je potrebno ugotoviti, ali vranjeki 
plenijo tudi jegulje. 

- Neža Sautet meni, da je pred določitvijo območij Natura 2000 že treba vedeti, na kakšen način 
se bo upravljalo s populacijami, da bi bilo treba določitev območij in pripravo upravljavskih 
ukrepov izvajati hkrati. 

 
Obstoječi podatki o ribjih populacijah in morskem ribištvu 
 

- Polona Pengal je povedala, da varstvo ribjih populacij poteka v sodelovanju z Italijo, Hrvaško in 
po potrebi tudi s Črno Goro. Potekajo skupni monitoringi ekonomsko zanimivih vrst rib 
(sardela, sardon), stalež se ocenjuje na nivoju vsega Jadrana. MEDIAS je program monitoringa 
malih pelagičnih rib, obstaja tudi monitoring morskega lista za ves Jadran 

- Polona Pengal je predlagala vzorčenje ribjih populacij, da bi videli, kaj imajo vranjeki sploh na 
voljo za prehranjevanje. Možna metoda je tudi s potapljači – vizualni transekti. 

- Nimamo podatkov za nelovne vrste rib – ali so se njihove populacije v Jadranu res zmanjšale 
zaradi prelova? Glede tega bi bilo treba vprašati Morsko biološko postajo in inštitut v Splitu o 
populacijah pridnenih vrst rib. 

- Volkci so zelo pogosti, ustnač je sicer manj, je pa več vrst, ki so si zelo podobne po habitatu in 
obnašanju. Ustnače so večje kot Gobiidae, morda so pomembne v prehrani vranjeka. 

- Načrt upravljanja morskega ribištva definira metode lova, območje lova s posameznimi 
metodami … Nimamo določenih kvot za ulov rib, določene so minimalne lovne mere, velikost 
flote, velikost okenc v mreži … 
(http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/2008_Sektor_za_lo
vstvo_in_ribistvo/NUR__april.pdf)  
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