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1.Opis stanja 

 

Jernejev kanal ob vznožju polotoka Seča leži znotraj KPSS. KPSS je zavarovano območje 

narave, ki je bilo razglašeno z Uredbo Vlade Republike Slovenije (Ur.l. 29/2001). V tej 

Uredbi je določen varstveni režim za območje parka, ki med drugim v 3.členu prepoveduje 

izvajanje posegov, opravljanje dejavnosti ali ravnanj 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.  

 

V Jernejevem kanalu ob vznožju polotoka Seča v KPSS je brez dovoljenja privezano nekaj 

sto plovil. Vezana so na pomole različnih oblik, ki so jih uporabniki privezov postavili brez 

vseh soglasij in dovoljenj. Takšno neurejeno območje nelegalnih privezov je seveda v 

nasprotju z omenjenim členom Uredbe o KPSS. V tako neurejenem kanalu se stalno dogajajo 

primeri, ki ogrožajo njegovo ekološko vrednost (predvsem onesnaženja s plovil, neurejenih 

parkirišč, odlagališč odpadkov in poškodovanih ter potopljenih plovil). Ogrožena je tudi 

biotska vrednost kanala; ob brežini kanala namreč uspeva tudi evropsko pomembna združba 

metličja, katero je Slovenija po določilih evropske direktive o habitatih dolžna ohranjati in 

varovati njeno življenjsko okolje tako, da preprečuje onesnaževanje in neposredno uničevanje 

s postavitvijo nelegalnih objektov, ki služijo kot privezi. Morsko metličje je trava, ki uspeva 

le na muljastih morskih obalah. Ima značilno sivkasto zelene in zvite liste ter zlato rjava 

socvetja, v katerih so na več pokončnih oseh enostransko umeščeni prilegli klaski. Je vrsta s 

predvsem atlantsko razširjenostjo, v Sredozemlju pa je redka.  V Krajinskem parku 

Sečoveljske soline sta dve nahajališči te vrste.  Pojavlja se na nekaj mestih ob desnem bregu 

kanala sv. Jerneja v Seči in obsežneje na izlivnem delu reke Dragonje. Na slovenski obali so 

danes znana le še nahajališča pri Lazaretu, drugod je izumrla. Cveti od julija do septembra. 

 

Ustje kanala s pripadajočo laguno sodi med ogrožene habitatne tipe – estuarije – ki so tudi 

uvrščeni na dodatek Habitatne direktive in za katere so države članice EU dolžne zagotavljati 

ugodno ekološko stanje. Povsem nesprejemljiva pa je tudi krajinska podoba takšnega stanja v 

enem od najlepših delov slovenske obale in krajinskem parku. 

 

Na kratko je problematika urejanja kanala in vplivov na območje Natura 2000 povzeta v 

naslednjem:  

 

- V kanalu Sv.Jerneja je brez dovoljenja privezano okoli 400 plovil - uporabniki plovil 

za priveze ne plačujejo nobene najemnine, 

- Na plovilih se tudi prenočuje, poleg tega pa nekateri lastniki plovil v kanalu opravljajo 

tudi servisna dela na plovilih s čemer se povzroča motnje v okolju (hrup, odlaganje 

odpadkov, onesnaževanje vode in tal z mazivi in barvami), 

- Ob plovilih so »črne gradnje« v obliki nasutij, mostovžev različnih oblik, večina v 

zelo slabem stanju, parkiranih vozil in odloženih plovil, predvsem pa krajinsko 

povsem nesprejemljivih za ta enkraten in dragocen prostor na slovenski obali, 

- Po kanalu se pogosto izvajajo divje vožnje z motornimi plovili (predvsem motornimi 

čolni in vodnimi skuterji), ki povzročajo valovanje in s tem hitro erozijo stoletnih 

brežin (predvsem leva brežina kanala, kjer so stoletni solinski zidovi, je zato na več 

mestih skoraj popolnoma porušena). 
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Leva brežina kanala je v spodnjem izlivnem delu Jernejevega kanala obzidana v kamnu, 

vendar je nasip v zelo slabem stanju in visoke vode, predvsem plimovanja, pogosto 

preplavljajo območje solin in tako ogrožajo ciljne vrste in habitate. Na desni brežini se 

predvideva ureditev urejenih priveznih mest za plovila; ta del urejanja kanala je bil s strani 

države prek vodne pravice prenesen na Občino Piran.  

 

Upravljavec KPSS in izvajalec LIFE projekta vodi ločen postopek pridobivanja soglasij in 

dovoljenj za dela na levi brežini tega kanala (glej LIFE MANSALT Conservation Action C5). 
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2.Podrobnejši opis lokacij sestojev metličja (Spartina maritima)v Jernejevem kanalu 

 

Opis posameznih rastišč (od skupno 14 rastišč), ki so prikazana na karti (Priloga): 

1. 7 m x 2 m 

mešana vegetacija 

- metličje (Spartina maritima) – gosto  

- obmorski oman (Inula crithmoides) 

- ozkolistna mrežica (Limonium angustifolium) 

- močvirska slanovka (Puccinellia palustris) 

- grmičasta členjača (Sarcocornia fruticosa)… 

 

 
Slika 1: 1. področje nahajanja metličja 
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2. 4 m x 1,5 m  

- samo metličje (gosto) 

 

 
Slika 2: 2. področje nahajanja metličja 

 

 

3. 2 m x 1,5 m 

- posamezni šopi 

- smeti, mastne odplake 

 

 
Slika 3: 3. področje; posamezni šopi 
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Slika 4: mastne odplake 

4.  Pas metličja dolg pribl. 150 m; znotraj pasu je rastišče metličja redko, raztreseno, 

ponekod v posameznih šopih; veliko odpadkov, plovila neposredno na rastišču (zapuščena 

barka, surf) 

 
Slika 5: območje nahajanja metličja v odseku 4 

 
Slika 6: surf odložen na rastišču 
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Slika 7: barka na rastišču 

 
Slika 8: metličje raztreseno v posameznih šopi 

5. 18 m x 1 m  

povezano, precej gosto rastišče 

 
Slika 9: 5. območje precej gostega rastišča 

6. 23 m x 0,5 m 

prekinjeno, raztreseno rastišče 

7. Pas metličja dolg pribl. 10 m 

redko, prekinjeno rastišče 
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Slika 10: 7. območje redkega in prekinjenega pasu metličja 

 

8. 8 m x 1 m 

redko, raztreseno rastišče 

skupaj s močvirsko slanovko  (Puccinellia palustris) 

9. 9 m x 1 m  

precej gosto rastišče 

skupaj s močvirsko slanovko  (Puccinellia palustris), ozkolistno mrežico (Limonium 

angustifolium) in obmorskim omanom (Inula crithmoides). 

 
Slika 11: 9. območje rastišča metličja, skupaj z ostalo vegetacijo 

10. Pas metličja dolg pribl. 30 m; znotraj pasa se metličje pojavlja posamično, raztreseno, 

v posameznih šopih; ponekod pomešano z drugo vegetacijo: obmorskim omnom 

(Inula crithmoides), ozkolistno mrežico (Limonium angustifolium), močvirsko 

slanovko (Puccinellia palustris) in trstičjem (Phragmites australis).  Opažene so razne 

odplake, odpadki.  
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Slika 12: 10. območje rastišča metličja z trstjem 

 
Slika 13: odplake, ki jih povzročajo barke 

11. 1,5 m x 0,5 m  

majhno, redko rastišče 

skupaj z močvirsko slanovko (Puccinellia palustris). 

12. 2m x 1 m  

rastišče metličja pomešano s  trstičjem  

 

13. 7 m x 1 m  

rastišče metličja pomešano s trstičjem 
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Slika 14: 13. območje metličja pomešanega z trstjem 

 

14. pas metličja dolg pribl. 40 m  

redko rastišče, raztreseno 

 
Slika 15: 14. območje redkega rastišča metličja 
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3.Ključne pravne podlage s področja varstva narave in smernice za urejanje, 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 Telekom (prej 

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 vrst v 

Jernejevem kanalu in posredovano Občini Piran.  

Tehnično-varstvenih navodila (Conservation Guidelines) s podrobnimi tehničnimi usmeritvami so 

namenjena 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. Namenjena so 

tudi informiranju investitorja, lokalne skupnosti in drugih deležnikov, ki so vključeni v dogajanja v in 

ob temu kanalu.  
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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. 



14 

 

 

Upravljanje KPSS je bilo s koncesijsko pogodbo, sklenjeno leta 2002 med Republiko 

Slovenijo in podjetjem Soline d.o.o. preneseno na to podjetje. Soline so torej izvajalec javne 

službe ohranjanja narave (=upravljanje parka) in imajo hkrati tudi pooblastilo za izvajanje 

naravovarstvenega nadzora, kot ga določa Zakon o ohranjanju narave, ki pravi (155. Člen): 

 
 

 (1) Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi tega zakona in na njegovi 

podlagi izdanih predpisov izvajajo poleg inšpektorjev tudi naravovarstveni nadzorniki. 

    (2) Naloge neposrednega nadzora so: 

 

 1. neposredno spremljanje stanja; 

     

2. nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov; 

     

3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz tega zakona in na njegovi podlagi 

sprejetih predpisov ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov; 

     

4. opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih ravnanj. 
 

 

 Skladno s slovensko zakonodajo s področja varstva narave, je upravljavec zavarovanega 

območja, ki je hkrati opredeljeno tudi kot območje Natura 2000, tudi upravljavec tega 

območja. To pomeni da pod opisom »upravljavec KPSS« razumemo, da je podjetje Soline 

hkrati tudi upravljavec območja Natura 2000 v Sečoveljskih solinah. 

 

 

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 
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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. 
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- 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) 
 

 
Vlada Republike Slovenije je junija 2011 sprejela in potrdila 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.  
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– 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,   
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  -          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 čim bolj omejiti 

poseg, temelj naj se betonira kontaktno, tako da ostane območje metličja čim manj 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. 
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e) Delno vodno dovoljenje in Odlok o urejanju krajevnega pristanišča 
 

 

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. 

 
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. 
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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. 

 

 

 
V Prehodnih in končnih določbah Odloka je v 53.členu zapisano: 

 

Ugotavlja se, da se območje, za katerega je podeljena vodna pravica za neposredno rabo vode za 

krajevno pristanišče v Jernejevem kanalu, nahaja v 2. območju Krajinskega parka Sečoveljske soline 
(Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline, Uradni lista RS, št. 29/2001), s katerim upravlja 

koncesionar Soline, d.o.o. , ki je bil izbran v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo naravne vrednote 

Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uradni list RS, 
št. 11/2002). 

 

Določbe tega odloka, ki se nanašajo na upravljanje pristanišč in izvajanje gospodarskih javnih služb s 

področja pomorskega prometa, razen določb, ki so vezane na sam postopek nastajanja koncesijskega 
razmerja, se začnejo uporabljati z dnem dokončnosti obratovalnega dovoljenja za  pristanišče po tem 

odloku, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 

 
Do pričetka izgradnje pristanišča s strani koncesionarja po tem odloku se s tem odlokom pooblasti 

obstoječega koncesionarja krajinskega parka – Soline d.o.o., da v tem prehodnem obdobju vzdržuje 

obstoječe stanje. 
 

 

Pod pojmom ''vzdrževanje obstoječega stanja'' se razume: 

  
-        evidentiranje obstoječih protipravnih privezov, seznanitev pristojnih inšpekcijskih služb o tem 

stanju in obveščanje občinske inšpekcije v smislu V. in VI. dela tega odloka, 

 
-        preprečitev privezovanja nedovoljenih privezov novih plovil, 

 

-        imetnike obstoječih plovil z obvestilom seznaniti s pravili ravnanja po uredbi in seznaniti z 
možnostjo pridobitve zakonitega priveza v trenutku zaključene predvidene investicije   v pristanišče 

Jernejev kanal ter v ta namen 

 

-        skleniti ustrezen dogovor o terminskem času odstranitve plovil iz Jernejevega kanala za obdobje 
od časa izgradnje pristanišča do prijave upravičencev na poziv koncesionarja za dodelitev privezov . 

Če ne pride do sklenitve dogovora, se izpelje postopek za odstranitev nedovoljenega  plovila. 
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f) Neskladja med pristojnostmi upravljavca KPSS in izvajanjem nadzora v 

kanalu 
 
Neskladja glede pristojnosti izvajanja neposrednega nadzora v naravi po Zakonu o ohranjanju narave 

(ZON, 155.člen) in določili 53.člena Odloka o pristanišču Piran kanal Sv. Jerneja in koncesiji za 
gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja  

 

 
Iz 155. Člena ZON (glej zgoraj) je razvidno, kaj so naloge naravovarstvenih nadzornikov; med temi 

nalogami oziroma pooblastili ni preprečevanja postavljanja nelegalnih objektov. Naravovarstveni 

nadzorniki v KPSS torej ne morejo »preprečevati privezovanje nedovoljenih privezov novih plovil”  
kot to zahteva 53.člen Odloka o pristanišču Piran kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in 

upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja, saj za to nimajo ustreznih pooblastil.  

 

Pač pa  lahko »ugotavljajo  dejansko stanje pri kršitvah prepovedi iz tega zakona in na njegovi 
podlagi sprejetih predpisov ter obveščajo pristojne inšpekcijske organe« ter »opozarjajo osebe na 

varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih ravnanj«, kar se tudi izvaja. 

 

 

 

g) 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 je upravljavec KPSS in izvajalec projekta LIFE MANSALT pisno pozval  

investitorja in projektanta urejanja krajevnega pristanišča, da se pred načrtovanjem posegov 

uskladijo nujni pogoji, ki jih je treba med deli upoštevati, da se ekološko stanje habitatov in 

združb v Jernejevem kanalu in njegovem estuariju ne bi slabšalo. V ta namen je podjetje 

Soline Občini Piran že leta 2011 predalo smernice (Conservation Guidelines)/predhodno 

poročilo na osnovi katerih bo možno tudi v prihodnje zagotavljati ugodno stanje habitatov in 

vrst ob sobivanju človeka v Jernejevem kanalu.  
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4.Poročilo o aktivnostih upravljavca KPSS v zvezi z razmerami v Jernejevem kanalu  

 
 

1.Opis in vpliv nedovoljenih posegov in aktivnosti na biodiverziteto v in ob kanalu in na izlivu kanala 

 
a) Opis nedovoljenih posegov in aktivnosti 

 

Vodno zemljišče in vodna gladina Jernejevega kanala, ki mejita na cestno telo poti ob kanalu 

je v celoti znotraj meja KPSS. Vsa plovila so v kanalu privezana na zemljišču, ki ni v zasebni 

lasti (vodno telo), vezana so nelegalno in sicer ob nelegalno postavljene pomole. 

 

 
 

Ob kanalu je lokalna cesta, ob kateri velja prepoved parkiranja, ki se je ne spoštuje, kar 

povzroča gnečo in otežuje promet. Parkiranje vozil v okviru cestnega telesa prepoveduje 

prometni znak in velja za celotno dolžino poti ob kanalu in sicer ob obeh straneh ceste. 

Parkiranje vozil izven ceste prepoveduje Uredba o prepovedi vožnje z motornimi vozili v 

naravnem okolju.  
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Na plovilih v kanalu se prenočuje, kar je moteče za okolje in prebivalstvo. Prenočevanje na 

plovilih ni dovoljeno; prepoved izhaja iz operativnih določil Uredbe o KPSS oziroma načrta 

upravljanja s KPSS. 

 

 

  
b) Vplivi na biodiverziteto 

 

Zaradi neurejenega stanja in nelegalnih privezov in plovil v kanalu ter nelegalne rabe zemljišč 

ob kanalu (parcela med vodno površino kanala in cestiščem je opredeljena kot javno dobro in 

ni v zasebni lasti, kljub temu pa se tam pojavljajo različna nasutja, deponije materiala, plovil, 

vozil in nelegalna parkirišča) obstaja velika nevarnost okoljskega onesnaženja kanala 

(neposredno s plovil, posredno zaradi odpadkov, prisotnosti in dejavnosti ljudi…), kar ogroža 

tudi temeljni cilj razglasitve krajinskega parka: varstvo biodiverzitete. 

 

Še večja nevarnost grozi habitatnim tipom, ki jih najdemo tam, predvsem tistim, ki so 

posebnega pomena na ravni EU in za katere se je Republika Slovenija ob vstopu v EU 

zavezala, da bo zagotavljala njihovo ugodno stanje. V obravnavanem območju so to predvsem 

sestoji metličje (Spartina maritimae) – habitatni tip 1320 in izlivi rek, estuariji – habitatni tip 

1130.  

 

Z neposrednim poseganjem v bibavični pas (nasutja, zabijanja pilotov, postavljanje 

konstrukcij, dostopna mesta do plovil in s tem teptanje rastlinstva, erozija brežine, osenčenje 

bibavičnega pasu z objekti…) se poškoduje ali celo uničuje rastišča metličja in drugih 

halofitnih rastlin. Posredna škoda se ustvarja predvsem zaradi velikega števila plovil, ki 

plujejo po kanalu z veliko hitrostjo, kar povzroča močno valovanje in povzroča še erozijo 

valovanja in ogroža tako habitatne tipe na brežinah kot v estuariju.  

 

EU prek projekta LIFE+ MANSALT namenja finančna sredstva za ohranjanje omenjenih 

habitatnih tipov in z njimi povezanih vrst v območju Natura 2000 Sečoveljske soline.   
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II.Izvedene aktivnosti upravljavca KPSS  
 

- Inventarizacija stanja 

Upravljalec KPSS vsako leto izvede podrobno inventarizacijo stanja plovil in privezov 

v kanalu. Vsa plovila so bila fotodokumentirana, na osnovi registrskih številk so bili 

najdeni lastniki plovil v registru plovil. Stanje 1.1.2009 je bilo privzeto kot 

»referenčno stanje« za izvajanje aktivnosti. Upravljalec KPSS tudi vodi in vzdržuje 

knjigo lastnikov plovil in interesentov za priveze v tem kanalu. 

 

Upravljavec tudi sproti preverja stanje števila nelegalnih privezov v kanalu; tako je 

bilo na primer na dan preverjanja števila plovil, dne 14.6.2011, v kanalu registriranih 

280 plovil (vključno s poškodovanimi in delno ali v celoti potopljenimi).  

 

- Odstranitev odpadkov in deponij na desni brežini kanala 

Upravljalec KPSS je marca 2011 na lastne stroške odstranil večje kosovne odpadke, 

med njimi tudi azbestno kritino, ki je bila odložena tam. Pisno je obveščal lastnike 

oz.uporabnike zemljišč, da naj odpadke odstranijo, vendar odziva ni bilo. Organizira 

redne letne čistilne akcije ob kanalu, katerih se udeleži okoli 100 ljudi.  

 

- Izvajanje naravovarstvenega nadzora v kanalu 

V okviru NV nadzora v KPSS izvaja upravljalec tudi spremljanje stanja v Jernejevem 

kanalu, opozarjanje kršiteljev in javljanje kršitev inšpekciji, policiji in redarski službi.  

 

Upravljalec KPSS v okviru izvajanja nadzora vodi svoj dokumentacijski arhiv 

(fotografije kršitev) in obvešča pristojne inšpekcijske, občinske in druge organe o 

kršitvah. 

 

  

  
 

 

 

- Komunikacija s posameznimi lastniki plovil v kanalu 



25 

 

Upravljavec KPSS je pisno obvestil vse lastnike potopljenih plovil naj svoja plovila na 

lastne stroške takoj odstranijo iz kanala, prav tako je obvestil lastnike plovil, ki so 

vezana na most prek Jernejevega kanala na Leri naj jih nemudoma odstranijo. Z 

lastniki plovil komunicirajo tudi NV nadzorniki KPSS.  

 

- Sodelovanje z občinsko redarsko službo, policijo ter okoljsko in pomorsko inšpekcijo  

Upravljavec je o kršitvah določil o postavljanju nelegalnih objektov (privezov) redno 

obveščal občinsko redarsko službo, policijo ter okoljsko in pomorsko inšpekcijo.  

 

- Sodelovanje z mediji 

Upravljavec parka je opravil več intervjujev in TV snemanj za različne medije, ki so 

poročali o problematiki v kanalu. 

 

 

 

 

IV.Ugotovitve 

 

 

1.Kljub vloženim naporom upravljalca KPSS in vseh sodelujočih v procesu ugotavljamo, da 

se stanje glede nelegalnih privezov in ostalih kršitev v Jernejevem kanalu ni bistveno 

izboljšalo. Naravovarstveni nadzorniki KPSS (z omejenimi pooblastili) brez ustrezne podpore 

predvsem inšpekcijskih služb ne morejo preprečevati nadaljevanja posegov, ki ogrožajo 

predvsem razmere za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kanalu (kar je osnovni cilj 

razglasitve parka po Uredbi o KPSS). Nadaljujejo se kršitve v smislu postavljanja novih 

nelegalnih privezov, obnavljanja obstoječih, vezanja novih plovil, nelegalnega parkiranja in 

deponiranja plovil ob kanalu.  

 

2.Ugotavljamo tudi, da si različne službe in posamezniki različno razlagajo pristojnosti 

ukrepanja ob opisanih aktivnostih. Med procesom rednega obveščanja inšpekcijskih, redarskih 

in drugih služb smo dobili naslednje odgovore:  

 
  

a) Inšpektorat za okolje v Kopru – ni pristojen za ukrepanje, ker pomoli ne sodijo med objekti za 

prebivanje itd. in po njihovem razumevanju ne gre za »črne gradnje«. Zato omenjena 

problematika po razumevanju Inšpektorata za okolje v Kopru ni ne stvar okoljske ne gradbene 
inšpekcije, saj naj ne bi šlo za "gradbene objekte" (zaznamek pogovora z vodjo enote 

Inšpektorata v Kopru g.Galjanič); 

 
b) Občinsko redarstvo - nima pristojnosti; ukrepa  le ob napačno parkiranih vozilih ob cestišču ob 

kanalu (zaznamek pogovora z vodjo redarske službe g.Koljesnikov); 

 

c) Policija - ni pristojna za ukrepanje, razen v primeru, če bi prišlo do fizičnih obračunov 
oziroma groženj na terenu (zaznamek pogovora s predstavnikom policije g.Drolc); 

 

d) Uprava za pomorstvo - ni pristojna, ker voda v Jernejevem kanalu ni opredeljena kot morje, 
pač pa kot vodotok oz.celinska voda; za celinske vode pa ta Uprava ni pristojna. 

  

Že zgoraj smo utemeljili, da naravovarstveni nadzorniki v KPSS nimajo pristojnosti nad izvajanjem 
aktivnosti oziroma posegov, ki sodijo pod pristojnost drugih inšpekcijskih služb, torej tistih, ki se 

ukvarjajo s posegi v prostor in gradnjami..  
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3.Kršitelji zakonskih in podzakonskih aktov ob Jernejevem kanalu se zavedajo, da doslej ni 

bilo nobenega ukrepanja s strani okoljske (ali drugih) inšpekcije (ni bilo sankcioniranja), kar 

daje še dodatno spodbudo za nadaljevanje kršitev, predvsem tistih, ki pomenijo grožnjo za 

ohranjanje biodiverzitete v kanalu (onesnaževanje, fizično uničevanje habitata,…).   

 

4. Ugotavljamo, da edino fizične prepreke ob trasi kanala lahko omejijo nelegalno parkiranje 

in spuščanje plovil v vodo (ob hkratnem delovanju pristojnih služb in policije). V ta namen 

smo v sklopu projekta LIFE MANSALT izdelali predlog tehnične ureditve in umestitve 

takšnih ovir v prostor ob kanalu (priloga).  

 

5.Ekološko stanje za habitatne tipe Spartina in estuarij ni ugodno zaradi opisanih neposrednih 

fizičnih posegov (uničevanje in fragmentacija habitata) ter zaradi uničevanja. Za podrobnejše 

ugotovitve glede stanja bo izveden podroben posnetek stanja.  

 

6.O ugotovitvah stanja v kanalu je upravljavec že obvestil tudi Občino Piran. V dopisu, 

naslovljenemu na Mladena Berginca, MOP, vodji sektorja za naravo, Marku Starmanu, 

predsedniku Odbora KPSS, Petru Bossmanu, županu Občine Piran in Robertu Turku, Zavod 

za varstvo narave, OE Piran z dne 30.5.2011 so bile priložene tudi smernice, ki jih je treba 

upoštevati ob ureditvenih delih v Jernejevem kanalu. Župana in predstavnike občinske uprave 

smo o stanju v kanalu in usmeritvah, ki jih je treba upoštevati ob ureditvenih delih v 

Jernejevem kanalu obveščali tudi na različnih sestankih in tudi pisno. Na sestanku na Občini 

Piran (poleti 2012) v zvezi z urejanjem tega kanala je bilo dogovorjeno, da mora projektant 

del urejanja privezov v Jernejevem kanalu pred pričetkom izdelave tehnične dokumentacije 

obvezno pridobiti strokovne usmeritev za zagotavljanje ugodnega stanja za habitatna tipa 

metličje in estuarij.  

 

 
 

 


