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VSEBINSKO POROČILO 

 

 

Ribnik Vrbje z reko Savinjo in bližnjo okolico je, ne samo v lokalnem merilu, temveč tudi širše, 

pomembno območje za ptice, kar je bilo prepoznano že pred dobrim desetletjem. 

Na ribniku in njegovi bližnji okolici je bilo videnih že preko 170 vrst ptic. Dobra tretjina teh ptic sodi 

med vodne vrste, kar priča o pomembnosti ribnika za le-te. Več vrst ptic na ribniku gnezdi, še več pa 

se jih na njem ustavi v času selitve, jeseni in spomladi. 

Ribnik in reka Savinja pa je pomembna tudi za drugo živalstvo, od raziskanih vrst predvsem dvoživke 

in kačje pastirje ter floro.  

 

Pomembnost ribnika in njegove okolice se je zavedla tudi lokalna skupnost in občina, ki je pričela z 

različni aktivnostmi za zavarovanje in promocija ribnika. 

Reka Savinja je na tem odseku zaradi pomembnosti uvrščena celo med območja Natura 2000, torej 

med najvrednejša območja za naravo v EU 

Tekom let se je za ribnik pripravilo že kar nekaj informativnega in izobraževalnega materiala, od 

vodnika, zgibanke do serije razglednic, ki jih je v zadnjih dveh letih izdalo DPPVN. 

 

Še vedno pa materiala primanjkuje, predvsem o pticah, ki so za obiskovalce še posebej zanimive, saj 

jih je mogoče opazovati skozi vse leto. Pri tem se obiskovalci srečujejo s problemom, saj ne poznajo 

vseh ptic oziroma nimajo nobenega vodiča oziroma seznama ptic, ki se na ribniku in okolici 

pojavljajo.  

 

Naša ideja in predlog projekta je bila priprava celovitega  seznama ptic, ki ne bo vključeval samo vseh 

opaženih vrst na tem območju temveč tudi njihov status (selivka, gnezdilka itd…) ter stopnjo 

ogroženosti. Prostor v brošuri smo namenili tudi za osebne zapiske posameznika ter dodali 

najpomembnejšo literaturo, ki se nanaša na ptice ribnika Vrbje. 
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V društvo smo pripravili seznam vseh ptic, ki so bile do sedaj opazovane na ribniku in njegovi okolici 

ter dodatno izbrali fotografije, ki prikazujejo nekatere tipične vrste ptic, ki živijo na ribniku in ob 

njem.  

 

Da sam seznam ne bi bil preveč pust smo dodali tudi fotografije nekaterih značilnih ptic, ki lahko 

služijo kot dodatna pomoč pri določevanju, vse skupaj pa predstavili v lični publikaciji.  

 

Verjamemo, da bo publikacija obiskovalcem dobro služila in bo dobro dopolnilo obtoječim tablam ob 

poti ter info tabli o vodnih pticah, ki že stoji ob ribniku. 

 

Publikacijo smo oblikovali in jo dvakrat v mnenje poslali na občino, da smo dobili dokončno potrditev 

za nadaljevanje dela. Končni izdelek smo posredovali na občino Žalec kot publikacijo v pdf obliki. 
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FINANČNO POROČILO 

 

 

 

Prihodki Znesek (€) 

Občina Žalec 720 

MIO-ECSDE 400 

DEF 200 

Lastna sredstva 172 

Skupaj 1492 

 

 

 

 

Odhodki Znesek (€) 

Avtorski honorar 300 

Fotografije (18) 720 

Oblikovanje  280 

Potni stroški (Rače-Radovljica, 2x) 192 

SKUPAJ 1492 

 

 


