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okoljem 

Stanje morskega okolja

Varstvo narave

Onesnaževanje in 
obremenjevanje  
morskega okolja

Kopalne vode

Plovba in sidranje

Slovenci smo z morjem zgodovinsko povezani, saj je 
morje naše okno v svet. Morje je bogata naravna vred-
nota, ki nudi številne razvojne možnosti. Izraba slov-
enskega morja in obale je izredno intenzivna ter raz-
nolika. Opravljanje najrazličnejših dejavnosti (kot so 
npr. pomorski promet, ribištvo, turizem, pridobivanje 
soli) prinaša slovenskemu gospodarstvu in družbi 
mnoge koristi. 

V slovenskem morju in na obrežju se je kljub intezivni 
rabi prostora ohranila visoka biotska raznovrstnost. 
Ker pa sta slovensko morje in obrežje zaradi plitvosti 
morja in spremenjenega obrežja zaradi človekovih 
dejavnosti, izredno krhka in občutljiva, je toliko bolj 
pomembno skrbeti za ravnotežje med obremenitvi-
jo in izkoriščanjem  ter varovanjem in ohranjanjem 
morskega okolja in obrežja. 

Ohraniti zdrav in produktiven ekosistem morskega 
okolja in obrežja mora biti ciljna usmeritev vsakega 
izmed nas. Le tako bodo tudi prihodnje generacije 
lahko koristile dobrine morskega okolja in obrežja, ki 
jih koristimo mi.
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1) Trajnostno živeti z morjem: načrt upravljanja morskega okolja: začetna 
presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije, september 2014.

no z določitvijo okoljskih ciljev ter opredelitvijo, 
kdaj je morsko okolje v dobrem okoljskem stan-
ju (v nadaljevanju: presoja stanja morskih voda). 
NUMO poleg navedenih vsebin vsebuje tudi 
program spremljanja stanja morskega okolja ter 
program ukrepov za ohranjanje dobrega stanja 
morskega okolja ali izboljšanje stanja morskega 
okolja. 

Presoja stanja morskih voda
Stanje morskega okolja se skladno z Morsko direk-
tivo opisuje z 11 deskriptorji, kjer se upošteva tako 
biološke, morfološke, hidrološke, fizikalno-kemi-
jske značilnosti morskega okolja, kot tudi pritiske/
obremenitve nanj (na primer: dejavnosti turizma, 
ribištva). Deskriptorji, s katerimi se opisuje stanje 
morskega okolja, so: biotska raznovrstnost (D1), tu-
jerodne vrste (D2), ribji stalež oz. komercialne vrste 
rib in lupinarjev (D3), elementi morskih prehranje-
valnih spletov (D4), evtrofikacija ali onesnaženje s 
hranili (D5), neoporečnost oz. ohranjenost morske-
ga dna (D6), hidrografski pogoji (D7), onesnaženje 
okolja z nevarnimi snovmi (D8), onesnaževala oz. 
nevarne snovi v ribah in drugi morski hrani (D9), 
morski odpadki (D10) in podvodni hrup (D11). Z 
deskriptorji D1, D3, D4 in D6 se opiše stanje vrst, 
habitatov in ekosistemov v morskem okolju, z 
deskriptorji D2, D5, D6, D7, D8, D9, D10 in D11 pa 
pritiski na stanje vrst, habitatov in ekosistemov v 
morskem okolju. 

Za slovensko morje je prva ocena stanja morskega 
okolja pokazala, da je preobremenjeno: zaradi pod-
vodnega hrupa, ki ga povzročata pomorski promet 
in rekreacijska plovba; zaradi odpadkov v morju in 
na obali, ki so posledica dejavnosti obalnega tur-
izma, marikulture in rekreacijske plovbe; zaradi 
prisotnosti tributilkositrovih spojin (TBT spojine), 
ki so se včasih uporabljale za premaze plovil pred 

obraščanjem z algami; ter prelova, ki je posledica 
komericalnega ribolova v celotnem Jadranskem 
morju, ne le v slovenskem delu Jadranskega morja. 
Kljub zaznani prisotnosti TBT-spojin v morskem 
okolju slovensko morje sicer ni preobremenjeno z 
onesnaževali, kar se odraža tudi v tem, da v mor-
skih organizmih, namenjenih za prehrano ljudi, 
ni preseženih vrednosti onesnaževal. Pojav evtro-
fikacije v slovenskem morju zaradi vnosa hranil 
je redek in se izjemoma pojavlja v času izjemnih 
vremenskih pojavov, ki vplivajo na izhlapevanje 
morske vode, temperaturo morske vode in s tem 
spremembo v kroženju morske vode ter spremen-
jen vnos hranil (koncentracijo hranil) v morje z 
rekami. Tujerodne vrste se v slovenskem morju 
pojavljajo, vendar zaenkrat ne ogrožajo vrst, hab-
itatov in ekosistemov slovenskega morja. Velja pa 
opozoriti, da je bilo v Jadranskem morju zaznanih 
bistveno več tujerodnih vrst, kar predstavlja po-
tencialno nevarnost za naše slovensko morje. Tuje-
rodne vrste se v morskem okolju pojavljajo zaradi 
pomorskega prometa (npr: odvajanje balastnih 
voda, »slepi potniki«), marikulture ali naključne-
ga vnosa tujerodnih organizmov v morsko okolje. 
Zaznani pritiski se odražajo tudi v  spremenjenem 
stanju vrst, habitatov in ekosistemov, saj je zaznano 
slabo stanje habitatov v bibavičnem pasu ter stanju 
komercialnih vrst rib zaradi prelova. 

Spremljanje stanja morskega okolja 
Spremljanje stanja morskega okolja se izvaja 
večinoma v obalnem delu morja in le v omejenem 
obsegu. Z Morsko direktivo se  načrtuje obširnejše 
spremljanje stanja morskega okolja. Ta bo poleg ob-
stoječih elementov, ki so podrobenje opisani v nad-
aljevanju besedila v poglavju Spremljanje in vred-
notenje stanja morja, vključeval tudi elemente za 
vrednotenje biotske raznovrstnosti morskega okol-
ja (D1), prehranjevalnih verig (D4), ribjih staležev 

Trajnostno upravljanje z 
morskim okoljem
Okvirna direktiva o morski strategiji 
(2008/56/ES) in Načrt upravljanja z morskim 
okoljem (za obddobje 2016-2021)1

Na ravni Evropske skupnosti (v nadaljevanju: ES) 
se je z namenom učinkovitega in trajnostnega 
upravljanja z morskim okoljem sprejel insti-
tucionalni okvir – Okvirna direktiva o morski 
strategiji (2008/56/ES) (v nadaljevanju: Morska 
direktiva),  kateremu so zavezane vse države 
članice ES. Cilj Morske direktive je doseganje do-
brega okoljskega stanja evropskih morij do leta 
2020 z uporabo ekosistemskega pristopa. Bistvo 
ekosistemskega pristopa  je v iskanju ravnotež-
ja med človekovimi aktivnostmi in omejitvami 
rabe naravnih virov, ki so potrebne za dolgoroč-
no delovanje naravnih ekosistemov. Skupna 
obremenitev zaradi človekovih dejavnosti ne 
sme ogrožati dobrega stanja okolja in sposob-
nosti morskih ekosistemov, da se odzovejo na 
spremembe, ki jih povzročajo ljudje. Tak celostni 
pristop vsebuje elemente trajnostnega razvoja 
in združuje okoljske, socialne in ekonomske vi-
dike upravljanja ter zagotavlja trajnostno rabo 
morskega okolja tudi naslednjim generacijam.

Ministrstvo za okolje in prostor RS in Direkci-
ja RS za vode sta pristojna organa za izvajanje 
Morske direktive. Pristojna organa morata v 
skladu z Morsko direktivo pripraviti Načrt up-
ravljanja z morskim okoljem (v nadaljevanju: 
NUMO). NUMO je izvedbeni dokument za dose-
ganje cilja, ki izhaja iz Morske direktive – dose-
ganje dobrega stanja morskega okolja do leta 
2020. NUMO  temelji na ekosistemskem pristopu 
in vsebuje presojo stanja morskih voda, vključ-
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(D3) in ohranjenosti morskega dna (D6) kot tudi 
stanje obremenjenosti s podvodnim hrupom (D10) 
in morskimi odpadki (D11). 

Program ukrepov za ohranjanje in 
varovanje morskega okolja 
(2016-2021)
Program ukrepov je glede na ugotovljeno stanje 
morskega okolja in zaznane pritiske in obremenitve 
razdeljen v osem skupin ukrepov: (I) Ukrepi za dose-
ganje in ohranjanje dobrega stanja morskega okolja 
– splošni ukrepi (D1-D11); (II) Ukrepi za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti (D1), vzpostavitev ter ohran-
itev funkcionalnega stanja prehranjevalnih spletov 
(D4), doseganje dobrega stanja ribjega staleža (D3), 
doseganje dobrega stanja morskega dna (D6) ter za-
gotavljanje ustreznih hidrografskih pogjev (D7); (III) 
Ukrepi za nadzor nad vnosom in prisotnostjo in-
vazivnih in potencialno invazivnih vrst organizmov 
(D2); (IV) Ukrepi za nadzor in omejevanje onesnažen-
ja s hranili (D5), (V) Ukrepi za zmanjšanje onesnažen-
ja  z onesnaževali (D8), (VI) Ukrepi za nadzor nad 
onesnaževali v užitnih morskih organizmih (D9), 
(VII) Ukrepi za omejevanje in nadzor nad vnosom 
morskih odpadkov (D10), (VIII) Ukrepi za omejevanje 
in nadzor nad vnosom podvodnega hrupa (D11). 

NUMO je kompleksen dokument, ki vključuje šte-
vilne pomembne vsebine za trajnostno rabo  dobrin, 
ki jih nudita morsko okolje in obrežje.  V nadaljevan-
ju besedila  so izpostavljene izbrane vsebine NUMO 
in podrobenje naslavljajo rabo morja in obale, 
pritiske in vplive na morsko okolje, načine ukrepanja 
za ohranjanje dobrega stanja morskega okolja oziro-
ma izboljšanje stanje morskega okolja,  spremljanje 
stanja morskega okolja vključno z raziskavami ter 
koristi morskega okolja za ljudi. Slika 1: Celostni prikaz povezav med stanjem, obremenitvami ter aktivnostmi na morju
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Raba morja in obale
V rabo morja in obale se umešča niz specifičnih de-
javnosti, kot so plovba, turizem, pristaniške dejavno-
sti, marikultura, ribištvo..., ki so neposredno vezane 
na morje oziroma na rabo morja in obale, ali pa so 
njihove spremljevalne dejavnosti. Prek rabe morja 
pa te dejavnosti neposredno vplivajo druga na dru-
go, si konkurirajo in vsiljujejo različne pravne režime, 
pri čemer lahko nastajajo tako konflikti rabe morja 
v razmerju do ciljev varovanja bivalnega okolja, do 
naravnih ekosistemov in krajine, kakor tudi glede 
podeljenih vodnih pravic in zmanjševanja ekonomske 
uspešnosti nekaterih dejavnosti. Zato je upravljanje z 
morskim okoljem velik izziv, saj nanj vplivajo številni 
med seboj povezani dejavniki: hidrološki, geomor-
fološki, socialno-ekonomski, upravni, institucionalni 
in kulturni.

Morsko okolje predstavlja specifičen prostor, najprej 
kot vodni prostor, kjer je zaznava različnih dejavnos-
ti ali pravnih režimov navadno otežena zaradi težjega 
gibanja kot po kopenskem okolju, in nato kot prostor, 
ki je v svoji pojavnosti (in rabi) izrazito trirazsežen, saj 
je raba morskega okolja lahko porazdeljena na površi-
ni morja ali v vodnem stolpcu ali na morskem dnu ali 
v podmorju. 

Zakon o vodah določa vodo kot naravno vodno javno 
dobro ter razlikuje splošno rabo vode (npr. kopanje, 
potapljanje,…) in posebno rabo vode, za katero je treba 
pridobiti vodno pravico, ki jo podeljuje samo država. 
V rabo morja se umeščajo podeljene vodne pravice, 
območja splošne rabe, območja pravnih režimov in 
območja dejanske rabe. Tako se lahko raba morja in 
obale opredeli glede na naslednja področja ali dejav-
nosti: ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 
soline (pridelovanje soli), rekreacija in sprostitev, rib-
ištvo in marikultura, pomorski promet, zajemi morske 
vode, izpusti (komunalne čistilne naprave, bazenske 
vode, meteorni odvodniki). Prostorski prikaz rabe 

morja in obale (slika 2) dokazuje, da je na morju Re-
publike Slovenije veliko raznovrstnih dejavnosti, ki za 
svoje delovanje potrebujejo morje, in pravnih režimov, 
ki izražajo javni interes in predstavljajo omejitve rabe 
morskega okolja.

Upravljanje z rabo morja in načrtovanje na morju 
nista nova pristopa – npr. pomorske karte vsebujejo 
tako elemente rabe morja kot tudi coniranja na mor-
ju, zavarovana območja narave in kulturne dediščine, 

varovana območja za ribištvo ipd. Prostorsko načrto-
vanje na kopnem delu prostora posredno določa rabo 
morja in podeljevanje vodnih pravic za dejavnosti, ki 
so neposredno povezane z morjem. Rabo prostora, 
enovitega, tako kopnega in morja, je zato treba prila-
goditi okolju v količinskem in kakovostnem pomenu, 
kar je osnovno vodilo tudi mednarodnih konvencij, 
hkrati pa ne smejo biti zanemarjene socio-ekonomske 
analize možnih dejavnosti kot podpora pri odločanju 
o zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Slika 2: Raba morja in obale Republike Slovenije
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Stanje morskega 
okolja 

Pomembno je redno 
spremljanje stanja  

morskega okolja, da 
pravočasno zaznamo 

spremembe in 
ukrepamo.

Morje je življenjski 
prostor  

številnih 
organizmov.

Slovensko morje 
je zaradi plitvosti  

izredno 
občutljivo in 

ranljivo.

Življenje na 
Zemlji bi bilo 

brez morja 
nemogoče.
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je namenjena gojiščem školjk, kjer se spremljajo 
dodatni parametri kakovosti vode z namenom 
zagotavljanja ustreznosti vode za gojenje školjk.

Ocena stanja morja kaže slabo kemijsko stanje 
morja zaradi prekomerne prisotnosti tributilkos-
itrovih spojin (TBT spojine) v vodi. Onesnaženost 
s TBT spojinami je podrobneje obravnavana v 
naslednjih poglavjih. Na območju Debelega rtiča 
so izmerjene tudi povišane vrednosti živega 
srebra v organizmih, kar je predvsem posledica 
vnosa s kopnega, iz rudniških območij, in vnosa 
v morje zaradi atmosferske depozicije. Obe prob-
lematiki, tako povišane vrednosti TBT spojin v 
vodi, kot tudi povišane vrednosti živega srebra 
v organizmih, sta prepoznani tudi v drugih drža-
vah Evropske skupnosti. Ekološko stanje morja je 
ocenjeno kot dobro, pri čemer je treba še razviti 
metodologije za oceno stanja močno preobliko-
vanih delov morja, kot sta Koprski zaliv in Škoc-
janski zatok.

Informacije o stanju morskega okolja na agenci-
ji vključujejo tudi spremljanje meteoroloških, 
oceanografskih in hidroloških parametrov, ki opi-
sujejo stanje morja in vremena – kot so npr. tem-
peratura morja in zraka, slanost morja, morski 
tokovi, valovi, vetrovi in pretoki rek. Ti parametri 
nam omogočajo zgodnje zaznavanje morebitnih 
večjih sprememb v dinamiki morja in posledično 
v ravnovesju morskega ekosistema, poleg tega so 
ključni tudi za načrtovanje številnih aktivnosti 
na morju. 

Ocena stanja morja je pomemben element načr-
tov upravljanja voda, saj pripomore k razume-
vanju, kako se morsko okolje odziva na človekove 
obremenitve. Če je prepoznano slabo stanje, je za 
pripravo ukrepov, ki bodo privedli do izboljšanja 
stanja, potrebno dobro razumevanje morskega 
okolja in njegove odzivnosti na različne obre-
menitve. 

Spremljanje in vrednotenje stanja morja izvaja 
Agencija RS za okolje (ARSO) v sodelovanju z zu-
nanjimi izvajalci in poteka večinoma v obalnem 
pasu, ki je najbolj podvržen vplivom človekovih 
obremenitev. 

Z obstoječim sistemom se zaenkrat vrednoti 
predvsem obremenjenost morskega okolja s hra-
nili, organskimi snovmi, različnimi onesnaževa-
li, vpliv različnih rab zemljišč v zaledju kot tudi 
vpliv sprememb morskega dna. 

Glede na enotno zakonodajo na ravni Evropske 
skupnosti se na osnovi rezultatov meritev in 
analiz vrednotita ekološko in kemijsko stanje 
morja. Ekološko stanje določajo biološki elemen-
ti kakovosti (fitoplankton, makroalge, bentoš-
ki nevretenčarji), ki vrednotijo spremenjenost 
strukture in funkcije ekosistema v primerjavi z 
naravnimi razmerami, kot tudi kemijski (poseb-
na onesnaževala) in fizikalno kemijski elementi 
(stanje hranil, kisikove razmere, temperatura, 
idr.).. Kemijsko stanje vrednoti obremenjenost 
morja s snovmi, ki so strupene, obstojne in se 
lahko kopičijo v organizmih. Posebna pozornost 

Slika 3: Oceanografska boja 

Spremljanje in vrednotenje stanja morja

Slika 4: Vzorčenje bentoških nevretenčarjev
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nil, temperatura in svetlobne razmere določajo razno-
likost v časovni in prostorski razporeditvi rastlinske-
ga planktona. Z analizo dolge časovne serije podatkov 
smo ugotovili upadanje biomase fitoplanktona v zad-
njem desetletju. Spremenjeni dejavniki okolja vplivajo 
tudi na pestrost in fiziologijo bakterijske združbe, kro-
ženje snovi in prehranjevalne verige. 

Pojave, ki pogosto negativno vplivajo na ekološko 
ravnovesje in tudi na kakovost morja, običajno opre-

Rezultati raziskovalnega programa prispevajo k ure- 
sničevanju prednostnih nalog Slovenije in Evropske 
skupnosti na področju okoljskih ciljev pomorske 
politike. Pridobljeno znanje je uporabljeno pri imple-
mentaciji ekosistemskega pristopa in razvoja met-
odologij za oceno ekološkega in okoljskega stanja 
morja v skladu z evropskimi direktivami. Razvoj obal-
nega opazovalnega sistema skupaj s kemičnimi in bi-
ološkimi rezultati predstavlja podlago za prilagajanja 
oz. odzivanja na dogajanja v morju. Veliko pozornost 
se namenja tudi promociji znanja o morju in ohran-
janju biotske pestrosti s poljudnimi publikacijami, 
prireditvami in razstavami bogate zbirke podvodnih 
fotografij in filmov.

Na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštitu-
ta za biologijo izvajajo temeljne in uporabne raziskave, 
ki temeljijo na eksperimentalnem terenskem delu na 
območju Tržaškega zaliva in drugih obalnih morjih. 
Terensko delo dopolnjujejo z laboratorijskimi posku-
si in z modeliranjem procesov. Multidisciplinarne 
raziskave obalnih sistemov povezujejo področja – od 
biotske raznovrstnosti, kemije, ekologije planktona 
in bentosa do dinamike obalnih morij. Uporaba novih 
metod prinaša številna nova spoznanja o delovan-
ju morskih sistemov in prispevajo k razumevanju 
medsebojnih povezav dejavnosti ljudi z obalnim eko-
sistemom. Razvoj opazovalnega sistema in modelov 
omogoča boljše razumevanje in napovedovanje spre-
memb zaradi klimatskih in antropogenih vplivov.

Ena od značilnosti voda severnega Jadrana je, da so 
bogate s hranilnimi solmi, količina pa je v veliki meri 
odvisna od vnosov s kopnega in padavin. Količina hra-

deljujemo z izrazom evtrofizacija. V Tržaškem zalivu 
se srečujemo z različnimi oblikami »cvetenja«, ki so 
posledica prekomerne rasti fitoplanktona, rdečimi 
plimami, pojavi masovnega pojavljanja želatinozne-
ga zooplanktona in prekomernih količin organske 
snovi (pojav makroagregatov oz. sluzenja morja) ali s 
pomanjkanjem kisika v osrednjem delu zaliva. Pojavi 
predstavljajo nevarnost za turizem in ribištvo, s svo-
jimi negativnimi posledicami pa vplivajo na ekosistem 
in zdravje ljudi. 

Raziskave morja 

Slika 5: Jata salp na steljkah cistozire 
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Slika 6: Kolonije kamene korale in spužve 
žvepljenjače

Slika 7: Črnik med leščurji

na z meteorološkimi merilnimi instrumenti, mul-
tiparametričnimi sondami in akustičnimi merilci 
tokov v morju. Pomemben pa je tudi najnovejši-
sistem za meritve površinskih valov in tokov z vi-
sokofrekvenčnim radijskim oddajnikom.

Temeljne raziskave vključujejo tudi:
• raziskave masovnega pojavljanja meduz, nji-

hove populacijske dinamike, genetike, vplive na 
prehranjevalne splete in kakovost morja;

• raziskave biodiverzitete bentosa in habitatnih ti-
pov z videotehnikami, ki omogočajo spremljanje 
in vrednotenje stanja ekosistema na nedestruk-
tiven način; spremljanje bioinvazij, potencialnih 
poti vnosa in vplivov tujerodnih organizmov;

• proučevanje vpliva abiotskih dejavnikov, ki 
odražajo klimatske spremembe, na koraligenih 
formacijah kamene korale;

• biogeokemijo morskega sedimenta in procese 
kroženje živega srebra, razgradnjo organske 
snovi in onesnažil s fotokemičnimi in mikrob-
nimi procesi;

• razvoj in testiranje novih sistemov opazo-
vanj – biosenzorjev, metod detekcije onesnažil, 
toksičnih vrst fitoplanktona in patogenih vi-
rusov ter analize vplivov onesnažil z uporabo 
biomarkerjev;

• proučevanje cirkulacije obalnih voda in trans-
port sedimenta;

• del naših raziskav je usmerjen v hipersalino 
okolje Sečoveljskih solin, kjer določamo kemične 
lastnosti soli in pomen mikrobne združbe »pe-
tole«. 

Podporo raziskovalnim in aplikativnim storitvam 
na morju omogoča raziskovalno plovilo Sagita, 
opremljeno s sodobno navigacijsko in raziskovalno 
opremo, in oceanografska boja Vida, ki je opremlje-
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Varstvo narave

Spoštuj naravo 
in njene 

prebivalce. 
Morski organizmi 
niso spominek, naj 

ostanejo zaklad 
morja.

Poskrbi, da 
naravni parki 

ostanejo 
naravni!

Padanje kamenja 
iz klifa je naravni 
pojav. Previdno 
raziskuj obalo!

Prisluhni in slišal 
boš ptice, šumenje 

valov in druge 
glasove morske 

obale.
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Četrti, a ne najmanj pomemben izziv je, da ohran-
janje morja postane ena izmed prednostnih nalog 
politike, in da bo načrtovanje človekovih posegov 
in predvsem dejavnosti tako, da to ne bo pov- 
zročalo dodatnega razvrednotenja morskega 
okolja. Da bomo končno začeli aktivno načrtovati 
in izvajati ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoroč-
no ugodno stanje morskega okolja, ter tako prišli 
do deleža zavarovanih območij, h kateremu smo 
se zavezali s podpisom Konvencije o biotski raz-
novrstnosti. 

Izzivi varovanja morskega okolja, naj bo to slo- 
vensko, jadransko ali sredozemsko, so pravzaprav 
združeni v zavezi, ki so v okviru Konvencije o bi-
otski raznovrstnosti podpisale malodane vse 
države sveta. Ta zaveza pravi, da bo najmanj 10 
% morja in morskega obrežja, posebej območij iz-
jemnega pomena z vidika biotske raznovrstnosti 
in ekosistemskih storitev, do leta 2020 varovanih 
s pomočjo učinkovito in pravično upravljane, 
ekološko reprezentativne in dobro povezane 
mreže zavarovanih območij in drugih učinkovitih 
varstvenih ukrepov. Tako v Sloveniji kot Jadran-
skem in celotnem Sredozemskem morju smo še 
daleč od dogovorjenih odstotkov. A to je le šte-
vilčna in morda tudi najlažja plat zgodbe. 

Vsebinski izzivi varovanja morskega okolja in 
ohranjanja njegove izjemne biotske raznovrstno-
sti so bistveno bolj zaviti in zapleteni. V prvi vrsti 
so povezani s poznavanjem in razumevanjem žive-
ga sveta pod morsko gladino ter oceanografskih 
značilnosti in kemično-fizikalnih procesov vsake-
ga najmanjšega zaliva in celotnega svetovnega 
oceana. Drugi del izzivov se navezuje na pozna-
vanje in razumevanje vpliva človekovih dejavno-
sti in njihovih posledic na morski ekosistem in na 
njegove posamezne dele. Število različnih dejav-
nosti se namreč povečuje iz dneva v dan, poveču-
je se njihova intenziteta. Časa za to, da si postavi-
mo vprašanje »Kje je meja?« in nanj seveda tudi 
odgovorimo, pa je vse manj. Tretji del izzivov tiči 
v našem prepričanju, da je morje od vseh in od 
nikogar, da je neskončen vir dobrin in da ga naše 
še tako nerazumno ravnanje ne more prizadeti.  

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je 
osrednja državna strokovna organizacija s po-
dročja ohranjanja narave. Ustanovljen je bil leta 
1999 z Zakonom o ohranjanju narave. Sedem ob-
močnih enot zagotavlja kakovostno pokritost 
terena na območju celotne Slovenije. Njihovo 
delo zaokroža delovanje osrednje enote, ki skrbi 
za koordinacijo, enotnost metod ter enotno delo-
vanje zavoda navzven in navznoter. Sedež zavoda 
je v Ljubljani, območna enota Piran, ki pokriva 
morje in morsko obrežje, pa domuje v Izoli.

Izzivi varovanja morskega okolja 

Slika 8: Kaj se dogaja na vodni gladini vidimo. Kaj pa pod njo?
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Krajinski park Strunjan je kot edino širše zavarova-
no območje v Sloveniji, katerega del je tudi morje, 
zavarovano območje narave že 25 let. Nastal je kot 
splet okoliščin, in sicer povezave zavesti domači- 
nov o pomenu zemlje in morja ter naravovarstvene 
stroke, ki je postavila pravni okvir. Z aktivnim upra-
vljanjem smo začeli v letu 2009. Kljub zavarovanju 
se soočamo s praksami, ki škodijo naravi in namenu 
varstva. Z načinom neposrednega nadzora v naravi 
se z neposrednim stikom z ljudmi na terenu pre-
prečujejo kršitve, poučuje pa se tudi o pravilih ob-
našanja v zavarovanem območju. Žal brez sankcij, 
ki morajo biti dosledne in enake za vse, ne gre. Med 
najpogostejšimi kršitvami v parku so kurjenje in 
šotorjenje v naravi, odmetavanje odpadkov, skladan-

je kamnov na morskem obrežju, nabiranje prosto 
rastočih rastlin, parkiranje v naravnem okolju, plov- 
ba in sidranje na območju Mesečevega zaliva in rta 
Ronek, kolesarjenje na klifu in drugi.  

To miselnost, da če smo to počeli včeraj, zakaj ne bi 
tudi danes,  poskušamo spremeniti z organizacijo 
različnih akcij. Prav tako pa tudi z naravovarstve- 
nim nadzorom in vlaganji v samo infrastrukturo in 
podobo parka. Z vlaganji v zeleno infrastrukturo lju-
dem dajemo možnost spoznati pomen narave – od 
njene funkcionalne do estetske in rekreativne vred-
nosti – v upanju, da je to vlaganje v ozaveščanje, saj 
je najučinkovitejši nadzor samonadzor. 

Izredna pestrost življenjskih okolij in njihova ohran-
jenost sta vzrok za veliko biotsko raznolikost, ki jo 
lahko s pravilnim odnosom do narave skupaj z vami 
pomagamo ohraniti. Samo z zavedanjem, da smo z 
naravo neločljivo povezani, da vsi plujemo na isti ladji 
po poti življenja, lahko ohranimo okolje takšno, kot 
želi narava. 

Krajinski park Strunjan je edinstven, naravno ohran-
jen košček Tržaškega zaliva, ki se razkriva skozi podo-
be, ki jih že tisočletja ustvarja morje. Kažejo se v narav- 
ni in kulturni dediščini, ki jima je morje dalo življenje 
in domačini pomen. Ljudje so od nekdaj živeli od do-
brin, ki sta jih nudila morje in zemlja, in tako za svoje 
preživetje skrbeli za vir, ki jim je to omogočal. Na ta 
način sta se razvili tako tradicija varstva morja kot 
tradicija varstva zemlje. Prav način življenja v sožitju 
z naravo in naravovarstveno gibanje kot podkrepitev 
le-tega sta omogočila, da imamo še vedno ohranjeno 
naravo. 

Zavest neposredne odvisnosti od narave in trajnostne 
rabe dobrin se je izgubila oziroma okrnila, saj sta nas 
napredek in tehnologija odvrnila od takšnega načina 
življenja. Zato je že dolgo jasno, da je potrebna aktiv-
na politika za ohranitev narave. Prav varstvo narave 
v sodelovanju z upravljavcem zavarovanega območja 
je tovrstna politika. 

Upravljanje zavarovanih območij ima še en dol-
goročni cilj, in sicer spodbujanje obiskovalcev in širše 
javnosti k odgovornemu ravnanju do narave ter pozi-
tivnim vedenjskim spremembam in razvijanje nove 
tradicije, v kateri se ljudje zavedajo, da je varstvo nara- 
ve v njihovem neposrednem interesu in so za dosego 
skupnega cilja tudi sami pripravljeni nekaj storiti. 

Upravljanje zavarovanega območja – Krajinski park Strunjan

Slika 9: Kulturna in agrarna krajina Krajinskega parka Strunjan
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ognite in upočasnite hitrost ali ustavite plovilo, da 
preprečite morebiten trk. Ne približujte se jim na 
več kot 50 metrov in jih ne vznemirjajte. Takoj ko 
bodo opazile plovilo, se bodo namreč umaknile in 
potopile. 

V primeru srečanja z delfini prosimo, da upoštevate 
nekaj ključnih pravil:
• upočasnite ali ustavite plovilo v njihovi bližini,
• če se jim želite približati, storite to počasi in pluj- 

te vzporedno z njimi,
• če je možno, imejte motor plovila v nevtralnem 

položaju ali ugasnjen,
• ne podite delfinov: če se vam želijo približati, 

bodo to storili sami,
• ohranite razdaljo 50 metrov,

• izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti in 
smeri,

• v njihovi bližini se ne zadržujte dlje kot 15 minut,
• ne približujte se delfinom, ki imajo mladiče,
• ne skušajte jih hraniti, se jih dotikati ali plavati 

z njimi,
• če opazite udarce z repom po vodni gladini, to 

pogosto pomeni, da so vznemirjeni – v tem pri- 
meru jih pustite pri miru,

• ko odidete, storite to počasi, hitrost postopoma 
povečajte, ko ste od delfinov oddaljeni več kot 
200 metrov.

 
Kadar v našem morju opazite delfine ali druge 
vrste kitov, vas prosimo, da pokličete Morigenos –  
slovensko društvo za morske sesalce na 031 771 077. 

Ob plovbi na morju nismo nikoli sami, saj si morje 
med drugim delimo tudi z morskimi sesalci in mor-
skimi želvami. Kadar jih srečate na morju, vas pro-
simo, da pokažete razumevanje in spoštovanje. Plo-
vila živali lahko motijo pri njihovih vsakodnevnih 
aktivnostih in jim onemogočajo normalno gibanje. 
Zvoki plovil jih lahko zmedejo in preplašijo. Pod-
vodni hrup delfinom onemogoča njihovo zmožnost 
iskanja hrane, orientacije in medsebojnega razume-
vanja.

Morske želve večino časa preživijo pod morsko 
gladino in jih ni lahko opaziti. Zato bodite pri plovbi 
pozorni in spremljajte, kaj se dogaja pred plovilom. 
Želve lahko opazimo, ko počivajo na morski gladini 
ali plavajo tik pod površjem. Ko jih opazite, se jim 

Varstvo morskih sesalcev in plazilcev – pravila obnašanja ob srečanjih z morskimi 
sesalci in želvami na morju

Slika 10: Opazovanje delfinov pred Piranom Slika 11: Delfin pred jadrnico Slika 12: Glavata kareta (Caretta caretta) v 
slovenskem morju
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Onesnaževanje in 
obremenjevanje 
morskega okolja 

Kar si prinesel,  
tudi odnesi! Ne 

puščaj odpadkov 
v naravi! Uporabljaj premaze, 

ki so okolju bolj 
prijazni.  

V primeru razlitja 
TAKOJ pokliči 112.

Kar si odvrgel 
v morje, bo 

priplavalo nazaj  
na tvoj krožnik!

Cigaretni 
ogorki so tudi 

odpadki!

Morski organizmi 
pogosto odpadke  

zamenjajo za 
hrano.
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palcem v turistični sezoni ne ustvarijo le negativne 
predstave o kopališču, temveč jim lahko povzročijo 
tudi resne poškodbe. Katsanevakis (2008) poroča, da 
se turisti v tujini že izogibajo plaž, kjer upravljavci 
ne poskrbijo za redno čiščenje ter odstranjevanje 
odpadkov. Plavajoči odpadki prav tako negativno 
vplivajo na morska plovila, saj so pogosto vzrok ok-
varam zaradi zapletanja v propelerje motorjev. Zelo 
pomembna lastnost plavajočih morskih odpadkov 
je njihovo nenadzorovano širjenje v morskem okol-
ju. Plavajoče odpadke, ki so v okolju že dlje časa, 
naselijo morski organizmi, ki jim potovanje odpadka 
pomeni večjo možnost razširjanja v nova okolja. Na 
ta način morski odpadki prispevajo k vdoru tujerod-
nih oziroma invazivnih vrst v stabilna okolja, kjer 
lahko povzročijo zmanjšanje števila ali celo izginotje 
avtohtonih vrst. Plavajoče odpadke lahko morske 
živali zamenjajo za svojo hrano. Tako se je dokaza-
la prisotnost odpadkov v prebavilih morskih želv, 
opaženih v slovenskem morju.

Pomembno vlogo pri prenosu tujerodnih oz. in-
vazivnih vrst v »novo« okolje pa predstavlja tudi 
mikroplastika. To so delci plastičnih odpadkov, 
manjši od 5 milimetrov, ki v okolje vstopajo kot pri-
marna mikroplastika (industrijski peleti, abrazivna 
sredstva ter plastični mikrodelci v kozmetiki) ali 
kot sekundarna mikroplastika, ki nastane kot pos-
ledica razpadanja večjih kosov plastičnih odpadkov 
(fragmenti) predvsem zaradi fizikalno-kemijskih de-
javnikov v okolju ali nastajajo pri pranju sintetičnih 
oblačil (filamenti). Večino teh delcev lahko neovi-
rano prehaja skozi čistilne sisteme komunalnih 
čistilnih naprav, kjer nato vstopajo v vodno okolje. 
Pri preučevanju onesnaženosti morskega okolja s 
plastičnimi odpadki se vzorčijo morska gladina (s 
pomočjo mreže manta), vodni stolpec (vodna črpal-

Morski odpadki so z Okvirno  direktivo o morski 
strategiji (2008/56/ES) sistemsko prepoznani kot 
pomemben dejavnik ekološkega stanja morja. Mor-
ski odpadek je opredeljen kot odpadek antropogen-
ega izvora, ki je proizveden ali predelan trden ter ob-
stojen material. 

Za slovensko morje je prva ocena stanja morske-
ga okolja pokazala, da je preobremenjeno zaradi 
odpadkov v morju in na obali. Glavni vir odpadkov 
so dejavnosti na kopnem (turizem in rekreacija, izlivi 
rek, kanalizacijski izpusti, neurejena odlagališča 
odpadkov, industrija) in pomorske dejavnosti (po-
morski promet, ribištvo in marikultura). Odpadke v 
morskem okolju lahko najdemo na priobalnih zem-
ljiščih (15 %), na morskem dnu (70 %) in na morski 
gladini oziroma v vodnem stolpcu (15 %). Plavajoči 
odpadki in odpadki v morskem okolju nasploh so 
sestavljeni predvsem iz plastičnih materialov (80 
%). Plastika je umeten material, ki v naravi počasi 
razpada na manjše delce in se zelo težko razgradi 
(razgradnja lahko traja desetletja ali stoletja), zato se 
v okolju akumulira. Poznani so številni potencialni 
vplivi razgradnih produktov plastike na vodne eko-
sisteme, ki pa še niso raziskani. V Sloveniji Inštitut 
za vode Republike Slovenije že od leta 2007 spremlja 
kazalnike onesnaženosti morskega okolja z odpadki.

V Jadranskem morju je zelo malo podatkov o stanju in 
številčnosti plavajočih odpadkov, saj so se le-ti zače-
li intenzivneje zbirati šele v preteklih letih. Sprem-
ljanje oziroma opazovanje odpadkov na površini 
morja je pomemben indikator onesnaženosti mor-
ja s trdnimi odpadki. Nevarni so za zdravje in živl-
jenje morskih živali, kvarijo estetsko podobo nara- 
ve in okolice ter negativno vplivajo na gospodarstvo 
in tudi na zdravje ljudi. Plavajoči morski odpadki ko-

ka), morski sediment (grabilo Van Veen) ter obala (s 
sitom). O negativnih učinkih mikrodelcev na morske 
organizme in človeka še ni dosti znanega. Zaužitje 
mikroplastike ima na organizme različne škodljive 
učinke. Plastični delci lahko fizično poškodujejo pre-
bavni trakt in povzročajo lažen občutek sitosti, iz 
delcev mikroplastike pa se lahko sproščajo kemika-
lije, ki so bile dodane pri proizvodnji plastike (aditivi: 
UV-stabilizatorji, plastifikatorji, težke kovine) ali ob-
stojna organska onesnaževala (DDT, PCB, PAH), ki so 
se vezala na plastične delce v vodnem okolju. Te ke-
mikalije lahko nato v živih organizmih delujejo kot 
hormonski motilci in rakotvorne snovi ter izzovejo 
druge strupene reakcije, predvsem pa je zaskrblju-
joče dejstvo, da se v živih organizmih lahko bioaku-
mulirajo in tako vstopajo v prehranjevalno verigo, ki 
vodi vse do človeka. 

Plavajoči odpadki in mikroplastika 

Slika 13: Mikroplastika pod mikroskopom
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Obremenjevanje morja s 
hranilnimi snovmi oziroma 
pojav evtrofikacije 
Evtrofikacija je pojav povečane količine biomase 
alg in drugega vodnega rastlinstva v vodi zaradi 
povečanega vnosa hranilnih snovi. Evtrofikacija je 
odvisna od sovpadanja več dejavnikov, poleg same-
ga vnosa hranil, od razslojenosti vodnega stolpca, 
vremenskih razmer in premikanja vodnih mas. 

Hranilne snovi so predvsem dušikove in fosforjeve 
snovi, ki jih rastline (tako alge kot višje rastline) po-
trebujejo za svojo rast. Glavni viri obremenjevanja 
morskega okolja s hranilnimi snovmi so prečiščena 
komunalna odpadna voda iz komunalnih čistilnih 
naprav, komunalna odpadna voda iz posameznih 
gospodinjstev kot tudi počitniških objektov, kme- 
tijstvo, živilskopredelovalna industrija, izlivi večjih 
rek v severni Jadran in tudi marikultura. Prevelik 
vnos hranilnih snovi v morsko okolje lahko povzro- 
ča povečano rast alg in višjih rastlin, kar posledično 
lahko povzroči spremembe v strukturi, funkciji in 
stabilnosti vodnih organizmov3.  

V zadnjih desetih letih je v slovenskem morju kot 
tudi širše v severnem Jadranu opazen trend zman-
jšanja vnosa hranilnih snovi v morsko okolje4.  To 
je predvsem posledica omejitve rabe fosfatov v de-
tergentih, izgradnje novih in nadgradnje obstoječih 
komunalnih čistilnih naprav na obali in v zaledju 
kot tudi zmanjšanega pretoka rek.

Onesnaženje morja s 
tributilkositrovimi spojinami 
Za slovensko morje je prva ocena stanja morske-
ga okolja pokazala prisotnost tributilkositrovih 
spojin (spojine TBT), ki so se včasih uporabljale za 
premaze plovil pred obraščanjem z algami, zdaj 
pa se še vedno uporabljajo v drugih industrijah 
in prek odvajanja odpadnih voda lahko pridejo v 
morsko okolje. Tributilkositrove spojine (TBT spo-
jine) so zelo učinkovita biocidna sredstva, ki so se 
v preteklosti pogosto uporabljala v premazih pro-
ti obraščanju plovil, plavajočih naprav in ribjih kl-
etk. Danes veljajo za eno najbolj strupenih skupin 
snovi, ki so se, za zgoraj omenjene namene, sistems-
ko vnašale v morsko okolje.  TBT spojine so se, v 
manjših količinah, uporabljale tudi kot biocid za 
zaščito lesa, tekstila, papirja, usnja, plastike in so 
bile prisotne tudi v izdelkih iz PVC-materiala. V ev-
ropski skupnosti je uporaba TBT spojin za zaščito 
ladij prepovedana od leta 2003, v naslednjih letih je 
bila zelo omejena tudi njihova uporaba za preostale 
namene, vendar so lahko biocidna sredstva, ki vse-
bujejo TBT spojine, še vedno predmet nekontroli-
ranih (spletnih ali drugih) prodaj.

TBT spojine se v morskem okolju dobro vežejo na 
lebdeče delce v vodnem stolpu in v sediment in se 
posledično nalagajo tudi v organizmih. Biološki 
učinki TBT spojin se ocenjujejo z napakami v raz-
voju spolnih organov polžev, vendar so podatki o 
tem za slovensko morje zelo skopi. Do zdaj je bila 
opravljena študija o pogostnosti deformacij spol-
nih organov v čokatem voleku (Hexaplex truncu-
lus), v kateri se je odstotek sterilnih samic gibal od 
20 % do 90 %2. 

Slika 14: Kmetijske površine ob reki Dragonji 

Slika 15: Vzdrževanje plovil 

2) Garaventa, F., Jemec, A., Faimali, M., Ramšak, A., Stopar, K., Sepčić, K., Greco, G., Corrà, C., Lipej, L., Malej, A., 2008. Enzyme activities and imposex level in Hexaplex trunculus as biomarkers of TBT in Mediterranean Sea. V: Turk R. (ur.). Vpliv 
človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost severnega Jadrana: mednarodno strokovno srečanje, Piran, 7.–8. oktober 2008: Program in povzetki prispevkov. Piran: Zavod RS za varstvo narave v 
sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo, MBP Piran, 2008, str. 22–23.

3) Urbanič, G., Pavlin, M. (2008). Poročilo o delu Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2008. Naloga: I/1/4/2/4 Razvoj metodologije za vrednotenje trofičnosti rek v Sloveniji na podlagi bentoških nevretenčarjev. Ljubljana, 18 s.

4) Orlando Bonaca, M., Lipej, L., Malej, A., Francé, J., Čermelj, B., Bajt, O., Kovač, N., Mavrič, B., Turk, V., Mozetič, P., Ramšak, A., Kogovšek, T., Šiško, M., Flander Putrle, V., Grego, M., Tinta, T., Petelin, B., Vodopivec, M., Jeromel, M., Martinčič, U., Malačič, 
V. (2011). Določanje dobrega okoljskega stanja v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive). Poročilo za člena 9 in 10 Poročila 132. Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, Piran, 171 str.
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Za slovensko morje je prva ocena stanja morskega 
okolja pokazala, da je preobremenjeno zaradi pod-
vodnega hrupa. 

Podvodni hrup je ena izmed vrst energije, ki jo ljud-
je vnašamo v morsko okolje. Druge oblike energije 
so na primer toplota, svetloba, elektromagnetno 
sevanje in vibracije. S podvodnim hrupom se po 
morju prenaša povečana akustična energija, ki jo 
povzročamo ljudje s svojimi dejavnostmi, in se širi 
na velike razdalje. Zvok pod vodo potuje petkrat 
hitreje kot po zraku in je izvrstno orodje za komu-
nikacijo morskih živali, sledenje plenu in njihovo 
orientacijo. Za mnoge morske živali je v temnem 
morskem okolju zvok edina možnost zaznavanja 
okolja okoli sebe in imajo zato razvit izredno občut-
ljiv sistem zaznavanja. To pa pomeni, da že majhno 
povišanje nad naravno ravnjo hrupa povzroča nji-
hove odzive. Prekomerno povečan podvodni hrup 
zmanjšuje sposobnost podvodnih živali za orient-
acijo ter dolgoročno vpliva na njihovo reprodukcijo 
in preživetje, saj pri živalih povzroča stres (podob-
no kot pri ljudeh v našem okolju), zmanjša njihovo 
sposobnost za iskanje hrane, jih odžene iz njihovih 
habitatov in lahko povzroča tudi fizične poškodbe 
in smrt živali. 

Viri kontinuiranega podvodnega hrupa v sloven-
skem morju so predvsem pomorski promet in dru-
ga plovila ter dejavnost, kot je na primer bagranje 
za poglabljanje plovnih poti. Takšen hrup se širi na 
velike oddaljenosti več kilometrov ali celo več deset 
kilometrov. 

Viri impulznega hrupa, ki je občasen, pa so gradnja 
v obalnem območju in na morju (na primer zabijan-
je pilotov za temeljenje), seizmične raziskave, sonar-

ji in druge dejavnosti, na primer eksplozije. Hrup 
nizkih frekvenc večjega dosega povzročajo nekateri 
sonarni sistemi, tak hrup se lahko širi tudi v razdal-
ji več 100 kilometrov od vira hrupa. Impulzni hrup 
ima lahko večjo jakost in zato lahko živali v trenut-
ku poškoduje ali ubije.

Dosedanji rezultati meritev podvodnega hrupa 
kažejo, da so ravni neprekinjenega nizkofrek- 
venčnega hrupa, izmerjene v slovenskem morju, 
dokaj visoke in da neposredno vplivajo na vedenj- 
ske značilnosti morskih organizmov. Zaradi zapr-
tega tipa našega morja se hrup pod vodo odbija in 
povzroča odmevne učinke, povezane z obliko in 
strukturo dna ter globino vode, kar problem še pov-
ečuje. Glede na to, da lahko v prihodnosti na mor-

Obremenjevanje morja s podvodnim hrupom 
ju pričakujemo naraščanje intenzivnosti sedanjih 
dejavnosti in pojav številnih novih dejavnosti (na 
primer pridobivanje energije), je nujno, da se zave-
damo pomena akustične energije v morju ter upo-
rabljamo ustrezne omejitve in omilitvene ukrepe.

Vsak posameznik lahko pripomore k zmanjšanju 
emisij podvodnega hrupa, saj se emisije hrupa iz 
plovil zmanjšajo z omejitvami hitrosti. Pomem- 
bno je tudi izogibanje vožnji v območjih, kjer živijo 
občutljive vrste, se razmnožujejo ali hranijo. Pri de-
javnostih, ki so občasne (eksplozije gradbena dela), 
pa je pomembno opozarjanje izvajalcev del na upo- 
rabo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij hru-
pa.

Slika 16: Posegi na morju
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zemljišč, visokomorskih obrambnih nasipov in iz-
vajanje izrednih ukrepov v času povečanega stanja 
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Izvajanje teh nalog se zagotavlja preko konce-
sionarja VGP Drava Ptuj, ki  z letom 2016 opravlja 
tudi odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih 
opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z na- 
ravnih predelov morske obale ter odpravlja  posle-
dice naravnih in ostalih nesreč s posledičnimi ne-
nadnimi onesnaženji morske obale. 

V segmentu nalog odprave nenadnih onesnaženj 
se soočamo z dejstvom, da je naše morje potencial-
no dokaj izpostavljeno z vidika nastanka možnih 
nesreč z večjim nenadnim onesnaženjem mor-
ja in obale. Jadransko morje namreč postaja ena 
pomembnejših plovnih poti za nafto in njene deri-
vate, kemikalije ter ostale nevarne in manj nevarne 
tovore, ki se preko severno jadranskih luk (Benetke, 
Trst, Koper, Reka) pretovarjajo, skladiščijo in trans-
portirajo naprej. 

V slučaju nesrečnega razlitja velikih količin nafte 
ali njenih derivatov v morje, bi  lahko prišlo tudi 
do obsežnega nenadnega onesnaženja obale. Zara-
di geomorfološke pestrosti obalnega pasu, bi bila 
odprava posledic tovrstnega večjega nenadnega 
onesnaženja zelo težavna naloga, gospodarska in 
ekološka škoda pa bi bila neprecenljiva. Zato je za 
učinkovito ukrepanje ob tovrstnih  možnih izred-
nih dogodkih, med drugim ključna  tudi dobra 
opremljenost in pripravljenost  te in ostalih služb, 
ki operativno izvajajo naloge na morju in obali. 

Slovensko  obalno morje ima mnoge specifične 
lastnosti, po katerih se loči od odprtejših  globljih  
morij, zaradi česar je tudi ekološko bolj občutljivo. 
Poleg  teh naravnih dejavnikov, je v tem prostoru 
prisotna še vrsta rab vodnih in priobalnih zemljišč 
morja (urbanizacija in gospodarski razvoj ter druge 
intenzivne rabe: pristaniška dejavnost in ladij- 
ski promet, turizem, marikultura, ribištvo), katerih 
posledica so lahko različne oblike prekomernega 
obremenjevanja oziroma onesnaževanja morja in 
obale z odpadki ter drugimi snovmi. Vse to nareku-
je potrebo po dobro organiziranem in  doslednem 
izvajanju nalog pristojnih lokalnih in državnih 
javnih služb na področju varstva okolja in upravl-
janja z morjem, saj  je  možno z ustreznimi preven-
tivnimi in sanacijskimi ukrepi v veliki meri omiliti 
ali odpraviti vrsto oblik onesnaževanja, kar se v ve-
liki meri že udejanja. 

Izvajanje nalog na področju upravljanja z morjem, 
kamor sodi tudi vzdrževanje vodnih in priobalnih 
zemljišč morja,  zagotavlja država. S ciljem zagoto-
vitve večje dolgoročne stabilnosti v segmentu izva-
janja nalog varstva morja pred onesnaževanjem, je 
z letom 2016 opravljen  prenos izvajanja rednih in 
interventnih nalog čiščenja gladine morja z Mini- 
strstva za okolje in prostor v izvajanje na organ v 
sestavi Ministrstva za infrastrukturo - Upravo RS 
za pomorstvo. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor - Direkciji Re-
publike Slovenije za vode ostajajo vse ostale  ključne 
naloge s področja upravljanja z vodami in morjem, 
kot na primer: vzdrževanje vodnih in priobalnih 

Zavedajoč se dejstva, da ni možno povsem odpravi- 
ti potencialne možnosti nastanka  morebitne nes-
reče na morju, ima država izdelan »Načrt zaščite in 
reševanja ob nesreči na morju«, ki predvideva nuden-
je pomoči pristojnim službam pri zaščiti in reševanju 
ter odpravi nastalih posledic možnih nesreč na mor-
ju. V slučaju potrebe  omogoča tudi zagotovitev po-
moči sosednjih držav in širše  mednarodne pomoči. 

Glede  na to, da so pristojnosti reševanja problema-
tike na morju Republike Slovenije razdeljene na 
več ministrstev,  je za uspešnost pri izvajanju nalog 
pomembno tudi dobro medsebojno sodelovanje 
vseh organov in pristojnih služb, kar se že uspešno 
udejanja z ustanovitvijo »Koordinacije služb na mor-
ju«, ki jo vodi Uprava RS za pomorstvo.

Izvajanje nalog na področju upravljanja z morjem 
(vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja: čiščenje obale - izlitja in odpadki, varstvo pred škodljivim delovanjem voda morja in pritokov)

Slika 17: V primeru večjega onesnaženja z nafto ali 
njenimi derivati na morju so prizadete vse živali, 
ena izmed najbolj ogroženih skupin so ptice. 



Va
ru

j m
or

je
, 

bo
di

 z
ve

zd
a!

19

Kopalne vode

Pred odhodom na  
morje preveri 

vremensko napoved. 
Bodi pozoren na  

spremembe 
vremena! Ne podcenjuj 

moči morja in ne 
precenjuj lastnih 

sposobnosti!

Močan veter te 
lahko odnese 

daleč od obale.  
Bodi previden!

Plavaj v za to 
namenjenih 
delih morja. 

Za lastno varnost 
lahko največ 
storiš sam!
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Morje in morsko obrežje nam s svojo bogato biotsko 
pestrostjo omogočata pomemben vir hrane ter 
razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti 
na morju. Med prepoznavnejše dejavnosti, ki jih 
nudita zdravo morsko okolje in obrežje sodi tudi 
rekreacija v morju in ob njem, ki omogoča razvedrilo, 
sprostitev, počitek in igro, kar izjemno koristi zdravju 
in dobremu počutju. Na naši obali imamo sedem 
kopalnih območij in štirinajst naravnih kopališč, 
kjer se redno spremlja kakovost vode.

Kot kopalne vode (KV) na morju označujemo odseke, 
ki so namenjeni izključno kopanju. Določeni so bili 
tam, kjer kopanje ni v nasprotju z drugimi rabami 
vode in ni evidentiranih izpustov odpadnih voda, 
kjer je omogočen dostop po javni poti, kjer sta 
ustrezna širina in dolžina brega ter ustrezno število 
kopalcev. Ob slovenski obali je takih odsekov 21 
in predstavljajo le 0,15 % vseh evropskih morskih 
kopalnih voda (teh je okoli 15.000), glede na število 
kopalnih voda na 10 kilometrov obale pa Slovenija 
zaseda 3. mesto, takoj za Italijo in Belgijo. Na 14 
naravnih kopališčih z upravljavcem je poskrbljeno 
za udobje in varnost kopalcev, na sedmih kopalnih 
območjih pa se v naravnem okolju kopamo na lastno 
odgovornost.

Slika 19: Kopalne vode na morju 

Slika 18: Skok v vodo
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Ključnega pomena za zdravo kopanje je ustrezna 
kakovost vode. V naravnih vodah najdemo šte-
vilna živa bitja, za katere je voda naravno bivalno 
okolje in tako običajno ne predstavljajo neposred-
nega zdravstvenega tveganja za kopalce. Človek 
pa z dejavnostmi v površinske vode vnaša številne 
odplake, med njimi tudi fekalije preko komunalnih 
izpustov, iztokov, s spiranjem kmetijskih površin, 
v vodo pa jih vnašajo tudi kopalci in živali. Prav 
s fekalijami onesnažene vode prestavljajo tvegan-
je za zdravje kopalcev, saj prisotni patogeni lahko 
povzročajo različne bolezni in infekcije, kot so tre-
bušna obolenja, kožne infekcije, vnetja dihalnih 
poti, očesnih sluznic in ušes. Kvantitativni poka-
zatelj fekalnega onesnaženja voda so indikatorske 
bakterije (Escherichia coli, intestinalni enteroko-
ki), ki se v kopalnih vodah redno spremljajo od 
konca maja do srede septembra v okviru državne-
ga monitoringa Agencije RS za okolje.

Glede na poenotene kriterije ocenjevanja v drža-
vah Evropske unije je v kopalnih vodah našega 
morja indikatorskih bakterij že vrsto let malo 
oziroma vrednosti ustrezajo odlični kakovosti. Ti 
rezultati Slovenijo med državami članicami Ev-
ropske skupnosti uvrščajo v sam vrh, sledita Ci-
per in Malta. Ustrezne kopalne vode so navadno 
tudi na Hrvaškem in v Grčiji, prekomerno fekalno 
onesnaženje večjega števila kopalnih voda pa so 
v letu 2015 še vedno ugotovili v Italiji (94 KV – 1,9 
%), Franciji (44 KV – 2,1 %), Angliji (31 KV – 5 %) ter 
Španiji (29 KV – 1,5 %). Podatke o kakovosti vode 
agencija objavlja na spletni strani, kopalcem pa 
so na voljo tudi na informacijskih tablah na ko-
pališčih. Za prikaz kakovosti vode se uporabljajo  
simboli, ki so enaki v vseh državah Evropske sku- 
pnosti.

Kopalne vode – zdravo in varno kopanje 

Slika 20: Kopalno območje Pri svetilniku 

Slika 22: Plaža Grand Hotela BernardinSlika 21: Simbol za kakovost kopalne vode
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Voda je lahko tudi nevarna, zato je nikoli ne sme-
mo podcenjevati. Nevarnostim se lahko izognemo, 
če poznamo dejavnike tveganja in upoštevamo os-
novne napotke za varno kopanje.

Na naravnih kopališčih z upravljavcem za varnost 
skrbijo usposobljeni reševalci iz vode. Njihova 
glavna naloga je neprekinjeno opazovanje vodne 
površine. Tako lahko takoj opazijo težave kopal-
cev in jim nemudoma pomagajo ter nudijo ustrez-
no prvo pomoč do prihoda zdravniške ekipe. Poleg 
tega vzdržujejo red na kopališču, odpravljajo vzroke 
za nastanek nevarnosti ter obiskovalcem kopališča 
nudijo različne informacije.

Območje naravnega kopališča je označeno, vodna 
površina je ograjena. Urejeni so dostopi v vodo, sani- 
tarije, tuši, na voljo so informacijske in opozorilne 
table. Vsako kopališče mora imeti tudi opremo za 
reševanje iz vode in za dajanje prve pomoči.

Na kopalnih območjih za varnost ni poskrbljeno, 
zato se na teh mestih kopamo na lastno odgovornost. 
Država nadzoruje kakovost kopalne vode. Kopalci se 
od obale ne smejo oddaljiti več kot 150 metrov. 

Za lastno varnost lahko največ naredimo sami. Ne 
smemo precenjevati svojega plavalnega znanja in 
vzdržljivosti. Ne hodimo v vodo, če se počutimo sla-

Varstvo pred utopitvami
bo, če imamo poln ali prazen želodec, če smo pregreti 
ali pod vplivom alkohola. Nikoli ne skačemo v kalno 
ali plitvo vodo. Pozorni bodimo na močne tokove in 
visoke valove. Ob nevihti gremo čim prej iz vode. 
Majhnih otrok v vodi in ob obali nikoli ne puščamo 
brez nadzora, tudi če je voda zelo plitva.

Če se znajdemo v težavah, mahamo z roko in kličemo 
na pomoč. Če opazimo, da se nekdo utaplja ali je v ne-
varnosti, mu pomagamo po svojih močeh in sposob-
nostih. Ukrepamo mirno in preudarno. Če ocenimo, 
da bi lahko ogrozili svojo varnost, se reševanja raje 
ne lotimo, ampak čim prej pokličemo pomoč na šte-
vilko 112.

Slika 23: Urejenost naravnega kopališča Slika 24: Znaki za red in varnost na kopališču Slika 25: Reševalec iz vode
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Kot se vsi zavedamo, so podnebne spremembe nov 
izziv, ki prinaša globalnemu turizmu več tveganja 
kot priložnosti ter napoveduje regijsko, sezonsko 
in produktno prerazporeditev turističnih tokov. Ve-
denje potrošnikov se hitro spreminja, turisti vedno 
pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije. Pro-
gram MODRA ZASTAVA je promocijsko orodje in 
mednarodno priznan sistem odličnosti, s katerim 
lahko vplivamo na tovrstne odločitve potrošnikov 
in lahko služi tudi kot indikator (eko)kakovosti tur-
istične destinacije za turistično gospodarstvo ter 
pristojne občine.

Program MODRA ZASTAVA je priznani okoljski 
znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, 
namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na 
kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spod-
bujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Modro 
zastavo pa lahko pridobijo marine in kopališča, ki 
zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi 
udejanjijo skozi okoljski management. Kriteriji pro-
grama Modra zastava so razvrščeni v štiri (4) kate-
gorije: 
• kakovost kopalne vode, 
• okoljska vzgoja in informiranje, 
• okoljsko upravljanje in 
• varnost ter storitve. 

Modra zastava se podeljuje marinam in kopališčem 
za obdobje enega leta. V času, ko v marinah in na 
kopališčih plapola modra zastava, so upravljavci in 
pristojne občine dolžni kakovost nadzirati in za-
gotavljati raven storitev, za katero so se zavezali z 
razpisom. Izvajanje pravil in zahtev preverjajo poleg 
potrošnikov/uporabnikov tudi nadzorniki Društva 
za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji  (DOVES-FEE 

Program Modra zastava – 20 let oblikovanja okoljske zavesti, odgovornosti, spodbujanje 
okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja 

SLOVENIA) in nadzorniki Mednarodne fundacije za 
okoljsko vzgojo FEE (Foundation for Environmen-
tal Education) s sedežem na Danskem ter uprav- 
ljavce in javnost opozarjajo na morebitne pomanj- 
kljivosti, ki jih je treba v najkrajšem možnem času 
odpraviti, sicer lahko modro zastavo – znamenje ka-
kovosti – izgubijo.

Slika 26: Okoljska vzgoja je temelj programa Modra zastava
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Plovba in sidranje 

Spremljaj vremenske  
napovedi, preveri 
listine, opremo in 
zaloge na čolnu.

Spoštuj pravila 
varne plovbe.

Podvodni hrup 
škodi morskim 
organizmom.  

Pluj previdno in ne 
prehitro! 

Na zavarovanih 
območjih ne sidraj!  

Priveži se na 
urejena privezna 

mesta. 
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Ker večina morjeplovcev čez zimo pozabi na morje 
in morske aktivnosti, je zelo priporočljivo, da se pred 
poletno sezono osvežimo določena znanja in veščine 
na morju, ki so ključnega pomena za našo varnost in 
varnost premoženja ter varovanje morskega okolja.

Znanje s področja osnovnih predpisov in pravil 
varne plovbe nas reši marsikatere zagate, plačila 
prekrška ali celo pomorske nesreče. 

Preden se odpravimo na morje, najprej preverimo 
vremensko napoved, ki jo spremljamo, tudi ko smo 
na morju. Če vidimo, da se zbirajo temni oblaki 
(predvsem na zahodu), je to predznak nevihte, zato 
nemudoma odplujemo v varen pristan in obvestimo 
svojce, da smo na varnem, ki bi lahko po nepotreb-
nem sprožili akcije iskanja in reševanja. Ob zmanj- 
šani vidljivosti plujemo z varno hitrostjo, prilagoje-
no danim okoliščinam. 

Poskrbimo za opremljenost plovila in zalogo gori-
va ter preverimo delovanje vseh naprav. S seboj 
moramo imeti vse potrebne listine: vpisni list, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdilo 
o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo 
VHF GMDSS (če je plovilo opremljeno z njo), polico 
o zavarovanju plovila proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam, in osebni dokument.

Morje je brezmejno in nepredvidljivo. Predvsem v 
poletnih mesecih je promet na morju povečan, zato 
moramo dobro poznati pravila o izogibanju trčen-
ja na morju. Osnovna pravila izogibanja trčenja na 
morju so predvsem:
• izogibanje mora biti pravočasno in odločno,
• pri srečanju dveh plovil na motorni pogon, ki se 

jima kurza sekata, se izogne tisto plovilo, ki vidi 
drugo plovilo preko svojega desnega boka,

• če se plovili na motorni pogon približujeta dru-
go drugemu z nasprotne smeri, tako da obstaja 
nevarnost trčenja, mora vsako plovilo zaviti v 
svojo desno stran,

• plovilo, ki prehiteva, se mora izogibati pre-
hitevanemu plovilu,

• pri srečanju plovila na motorni pogon in plovi-
la, ki jadra, se vedno izogiba plovilo na motorni 
pogon,

• pri srečanju dveh plovil, ki jadrata, se izogiba 
tisto, ki dobi veter v levi bok; v primeru, ko obe 
plovili dobita veter v isti bok, se izogiba tisto, ki 
je v privetrju.

Ob najmanjši verjetnosti trčenja velja, da ta ne-
varnost obstaja in je treba nemudoma pravilno in 
učinkovito ukrepati.

Pravila varne plovbe 

Slika 27: Urejeni privezi
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Ladje morajo pri plovbi v notranjih morskih vodah 
in teritorialnem morju pluti oddaljene od obale 
najmanj 300 metrov, čolni, ki glisirajo, 250 metrov, 
ostala plovila pa 200 metrov. Bližje obali lahko 
plujemo le takrat, kadar nameravamo vpluti v 
pristanišče, na sidrišče, pristati ob obali, oziroma, 
če je to glede na konfiguracijo terena možno. V tem 
primeru zmanjšamo hitrost plovila do takšne mere, 
da je še vedno mogoče varno upravljanje plovila. 
Z vodnimi skuterji plujemo v območju 250–2.000 
metrov od obale, le v dnevnem času in pri ugod-
nih vremenskih razmerah. S čolni na vesla, kajaki, 
kanuji in jadralnimi deskami lahko plujemo do 1.000 
metrov od obale. Oznaki potapljača se izogibamo s 
prilagojeno hitrostjo na oddaljenosti, večji od 100 
metrov. Kopanje je v urejenih kopališčih dovoljeno 
do označbe meje kopališča, na naravnih plažah pa v 
150 metrov širokem pasu ob obali.

Mimo zasidranih plovil plujemo po skrajni zunanji 
strani, saj je verjetno, da so med zasidranimi plovili 
tudi kopalci. 

V pristanišče vplujemo s prilagojeno hitrostjo. 
Prednost damo plovilu, ki pluje iz pristanišča. Plovi-
lo na priveznem mestu pravilno privežemo, prever-
imo stanje priveznih vrvi na obalo in vrv/verigo, s 
katero je povezan privezni plovek z mrtvim sidrom. 
Poskrbimo za pravilno postavitev odbojnikov, da ne 
pride do poškodb sosednjega plovila. 

Na morju nismo sami, zato bodimo pozorni na pro-
met in dogajanja okoli nas.

Po svojih močeh pomagajmo tistim, ki se znajdejo v 
težavah na morju.

Plovba, sidranje in varstvo 
morskega okolja
Morje je občutljiv ekosistem, zato moramo še pose-
bej skrbeti za varovanje morskega okolja.. Zbirajmo 
odpadke in jih na kopnem odvrzimo v namenske 
zabojnike. Ravno tako zaoljene in kalužne vode ne 
izčrpavamo v morje, temveč jih prečrpamo v namen-
ske zbiralnike, ki jih lahko izpraznimo v namenske 
rezervoarje na kopnem.

V zavarovanih delih slovenskega morja – naravna 
spomenika Rt Madona in Debeli rtič ter Krajinski 
park Strunjan – je prepovedano pluti na motor-
ni pogon, ribariti in nabirati morske organizme. V 
osrednjem delu Krajinskega parka Strunjan (Zaliv 
sv. Križa ali Mesečev zaliv in Rt Ronek) ter na območ-
ju naravnega spomenika Rt Madona je prepovedano 
tudi sidrati.

Pri izbiri mesta za sidranje preverimo, ali je sidranje 
dovoljeno in ali je področje sidranja primerno glede 
na vrsto sidra, ki ga imamo na plovilu, in na globino 
morja. Sidrati moramo na način, da ne oviramo osta-
lih plovil, ki so že zasidrana. Z neustreznim sidran-
jem lahko poškodujemo morske organizme (leščurje, 
korale in spužve, ki so na skalah, morsko travo,...).

Generalni medijski partner:

Slika 29:  Promet na morju

Slika 28:  Potapljač v bližini
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