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1  UVOD 
 
Strokovni predlog za zavarovanje ribnika Vrbje z zaledjem je Zavod RS za varstvo 
narave skladno z Zakonom o ohranjanju narave pripravil na pobudo Ob�ine Žalec. 
Ob�ina je izrazila željo, da se obmo�je, ki je bilo doslej že ve�krat za�asno 
zavarovano, trajno zavaruje. Strokovni predlog je izdelan v okviru projekta PHARE – 
Turisti�no-ekološka obogatitev ribnika Vrbje in bo služil tudi kot podlaga za 
na�rtovanje razvoja krajine in upravljavskih na�rtov, ki se bodo prav tako izvajali v 
okviru tega projekta.  
 
 
2  OPIS IN STANJE OHRANJENOSTI RIBNIKA VRBJE Z ZALEDJEM  
 
 
Za Spodnjo Savinjsko dolino je zna�ilno intenzivno kmetijstvo in urbanizacija. Le 
manjša, predvsem poplavna obmo�ja so ostala nepozidana in kmetijsko manj 
intenzivno obdelana. Eno izmed takih je tudi obmo�je med Savinjo in Strugo južno od 
vasi Vrbje pri Žalcu. Tu so v preteklosti kopali gramoz, kasneje pa so gramoznico 
spremenili v ribnik, ki se napaja iz Struge, iztok vode pa je speljan v Savinjo. Zaledje 
ribnika predstavljajo kmetijske površine, ostanki logov in Savinja, katero od ribnika 
lo�uje protipoplavni nasip. 
 
 
2.1  Varstveni statusi  
 
Ribnik Vrbje z zaledjem ima naslednje varstvene statuse: 

- je del naravne vrednote državnega pomena Savinja (269 V), ki je bila 
dolo�ena s Pravilnikom o dolo�itvi in varstvu naravnih vrednot; 

- je del ekološko pomembnega obmo�ja Vrbje pri Žalcu (17500), dolo�enega z 
Uredbo o ekološko pomembnih obmo�jih;  

- obmo�je Savinje z obrežno vegetacijo je dolo�eno tudi kot potencialno 
posebno ohranitveno obmo�je (potencialno obmo�je Natura 2000) pSCI 
Savinja pri Žalcu (SI3000109); 

- del obmo�ja je za�asno zavarovan kot naravni rezervat z odlokom Ob�ine 
Žalec (Uradni list RS, št.92/05). 

 
Varstveni statusi so prikazani v prilogah I-a, I-b in I-c. 
 
 
2.2  Opis in ocena stanja 
 
Ribnik Vrbje je bil zgrajen leta 1980 v nekdanji gramoznici južno od naselja Vrbje. Je 
sekundarni biotop, namenjen vzgoji ciprinidnih vrst rib. S�asoma je ribnik postal 
pomemben habitat ve� vrst živali, predvsem ptic, dvoživk in ka�jih pastirjev. Brežine 
so narejene umetno in predvsem na severnem in zahodnem delu gosto porasle z 
rastlinstvom, tudi s trsti�jem. Ribnik je v celoti plitev saj njegova globina ne presega 
dveh metrov. Še posebej je plitva severozahodna (vto�na) stran ribnika, ki je zarasla 
z rogozom, kar je pomembno za nekatere vrste ptic gnezdilk. Na zahodni strani 
ribnika se nahaja pet vzrejnih bazenov, ki pa od leta 1990 ne opravljajo ve� svoje 



Strokovni predlog za zavarovanje ribnika Vrbje pri Žalcu z zaledjem.  
Zavod RS za varstvo narave – OE Celje, december 2005                                                         5 

vloge in so ve�inoma zarasli s trsti�jem in grmovno vegetacijo, med katero je tudi 
bela vrba (Salix alba). 
 
Na južnem delu ob ribniku te�e Savinja. Reka je bila v tem delu regulirana že v 19. 
stoletju, kljub temu pa je vsaj znotraj korita v veliki meri ohranila svojo dinamiko. Na 
posameznih mestih v strugi Savinje nastajajo prodiš�a, habitat nekaterih ogroženih 
živalskih vrst. Sulec (Hucho hucho) in pohra (Barbus meridionalis), ki živita v tem 
delu Savinje, sta na seznamu Direktive o habitatih – priloga II. Bregovi so ve�inoma 
strmi in porasli z drevesno in grmovno vegetacijo. Med drugimi najdemo tu tudi 
habitatni tip Alpske reke in lesnata vegetacija z nemškim strojevcem vzdolž njihovih 
bregov. Zaradi ve�inoma sonaravne sestave re�nih in obre�nih združb predstavlja to 
obmo�je tudi pomemben koridor za nekatere živalske vrste. Del desnega brega 
Savinje, ki ga predstavlja strma erodirana stena, je še naravno ohranjen. Le na 
obmo�jih, kjer so potekala vzdrževalna dela na nasipih oz. kjer je voda spodjedla 
brežine, le-te niso porasle z vegetacijo.  
 
Vzhodno od ribnika so ostanki gmajn z grmiš�i in skupinami drevja med katerimi so 
travniki in njive. Naravovarstveno so na tem obmo�ju najpomembnejše mejice, ki 
nudijo zato�iš�e številnim živalskim vrstam, skupaj s travniki in njivami pa prispevajo 
k ve�ji pestrosti habitatnih tipov in krepijo ekosistemsko funkcijo celotnega obmo�ja. 
 
Na severni strani se skoraj vse do ribnika razprostirajo intenzivne kmetijske površine. 
Te površine so trenutno z naravovarstvenega vidika degradirane. V širšem kontekstu 
kompleksnosti obravnavanega obmo�ja pa jih je potrebno obravnavati kot obmo�ja, 
ki jih je mogo�e ekstenzivirati in kot takšne vklju�iti v zaokroženo ter za ohranjanje 
narave pomembno celoto. 
 
Na ribniku in v bližnji okolici je bilo evidentiranih ve� kot 130 vrst ptic, od tega jih okoli 
50 tu tudi gnezdi. Za šest vrst ptic (mali ponirek Tachybaptus ruficollis, �opasti 
ponirek Podiceps cristatus, mala bobnarica Ixobrychus minutus, žvižgalka Anas 
penelope, �rna liska Fulica atra, zelenonoga tukalica Gallinula chloropus) je ribnik 
eden izmed pomembnejših gnezdiš�, po�ivališ� in prezimovališ� v Sloveniji. Ve� vrst 
ptic je uvrš�enih v rde�i seznam. Poleg ptic je obmo�je pomembno tudi za dvoživke, 
plazilce in ka�je pastirje. Evidentiranih je 7 vrst dvoživk, 4 vrste plazilcev in preko 30 
vrst ka�jih pastirjev. Za ugotovitev dejanskega stanja biotske raznovrstnosti bi bilo 
potrebno opraviti tudi podrobnejše raziskave drugih skupin živali.  
 
Obmo�je lahko z merili vrednotenja skladno s 37. �lenom Zakona o ohranjanju 
narave ovrednotimo kot: 

- redko: ribnik je edina ve�ja površina s stalno stoje�o vodo v Spodnji Savinjski 
dolini; 

- kompleksno povezano: na relativno majhnem obmo�ju (65 ha) se nahaja ve� 
ekosistemov, ki se povezujejo in dopolnjujejo; 

- ekosistemsko pomembno: na obmo�ju se nahajajo habitatni tipi in vrste, ki so 
na obmo�ju Slovenije ogrožene ali zavarovane ali pa so varovane z 
mednarodnimi konvencijami. 

 
Podrobnejši seznam vrst in habitatnih tipov, s katerimi utemeljujemo zavarovanje, je 
podan v prilogi II. 
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2.3  Dejavniki ogrožanja  
 
Na obmo�ju ribnika Vrbje z zaledjem je potrebno dejavnike ogrožanja obravnavati po 
posameznih sklopih glede na habitatne tipe, ki posamezno obmo�je sestavljajo.  
 
Ribnik Vrbje 
 

a.) Režim polnjenja in praznenja ribnika 

Ribnik Vrbje je bil zgrajen z namenom intenzivne reje ciprinidnih vrst rib. Temu je 
prilagojeno tudi gospodarjenje z ribnikom. Zaradi onesnaženosti vode, ki doteka v 
ribnik, z organskimi in anorganskimi snovmi, je z vidika ribogojstva optimalno 
vsakoletno praznjenje ribnika jeseni in ponovno polnjenje naslednjo pomlad. Tak 
na�in gospodarjenja mo�no ogroža nekatere vrste ptic in dvoživke. Jesensko 
praznjenje ribnika onemogo�a prezimovanje ptic selivk in jesensko ali 
spomladansko po�ivanje ptic, ki to obmo�je preletijo ob selitvi. Pozno 
spomladansko polnjenje negativno vpliva tudi na gnezdilke: pri�nejo gnezditi 2-3 
mesece kasneje kot obi�ajno, zato mladi�i ne dorastejo do ponovnega 
jesenskega praznjenja.  
Tudi drug na�in gospodarjenja, ki se je prakticiral zadnjih nekaj let, za favno 
ribnika ni sprejemljiv oz. je še bolj ogrožujo�. V tem primeru se ribnik sprazni 
jeseni, preko zime se delno napolni z vodo, spomladi pa se zopet povsem sprazni 
in nato napolni z vodo. V tem primeru je za favno ribnika ogrožujo�e predvsem 
spomladansko praznjenje in polnjenje ribnika, saj v plitvo vodo žabe zgodaj 
spomladi odložijo mreste. Še preden se le-ti razvijejo, se izpusti voda iz ribnika in 
mresti so uni�eni. Ker je ribnik potem nekaj �asa suh, na njegovem dnu za�nejo 
gnezditi nekatere ptice, ki sicer gnezdijo na prodiš�ih Savinje – priba (Vanellus 
vanellus) in mali deževnik (Charadrius dubius).  Ker se voda v ribniku dvigne še 
preden ptice izpeljejo zarod, gnezda obi�ajno zalije voda in jih uni�i.  
Tudi tretji na�in gospodarjenja – praznjenje ribnika na vsakih nekaj let – ki je z 
vidika naravovarstva še najbolj sprejemljiv, ni povsem neogrožujo�. Zaradi velike 
onesnaženosti vode prihaja do eutrofikacije ribnika, ki lahko negativno vpliva na 
živi svet ribnika. 
 
b.) Popularizacija obmo�ja 

Ribnik Vrbje je že zdaj priljubljena sprehajalna to�ka doma�inov. Zlasti v zimskem 
in pomladnem �asu lahko motnje, ki jih povzro�ajo obiskovalci in njihovi psi, 
vznemirjajo ptice, ki na ribniku prezimujejo oz. tu gnezdijo, saj je pot speljana 
okoli ribnika in tako mirno cono predstavlja le majhen otok v zahodnem delu 
ribnika. 
 
c.) Intenzifikacija ribogojstva 

Dejavnik spada med potencialne ogrožajo�e dejavnike saj trenutni upravljavec 
ribnika nima namena pove�ati intenzivnosti ribogojstva. Ve�ja intenzivnost 
ribogojstva bi vplivala na zmanjšanje biotske raznovrstnosti na obmo�ju in 
pove�anje evtrofikacije ribnika zaradi pove�anega vnosa hranil v ribnik. 
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Savinja 
 

a.) Odvzem proda 

Reka Savinja je precej prodonosna reka. Ker se v tem delu njen tok že precej 
upo�asni, se prod tu odlaga in nastajajo prodiš�a. Le-ta so pomemben habitatni 
tip za nekatere živalske vrste, predvsem za nekatere vrste rib in ptic. Na prodiš�ih 
gnezdita mali martinec (Actitis hypoleucos) in mali deževnik (Charadrius dubius), 
poleg tega pa so prodiš�a (predvsem mejno obmo�je med kopnim in vodo) 
bogata z makroinvertebratsko favno, ki je pomemben �len v prehranjevalni verigi. 
Popolno odstranjevanje prodiš� in odvzem proda v neprimernem �asu lahko 
mo�no ogrozi predvsem tiste živalske vrste, ki so prehransko in razmnoževalno 
vezane na prodiš�a. Ptice, ki gnezdijo na prodiš�ih lahko ogroža tudi zaraš�anje 
prodiš�, ki tako postanejo neprimerna za gnezdenje. 

 
b.) Urejevanje brežin, gradnja visokovodnih nasipov, jezov in dr� 

Protipoplavno urejevanje brežin in gradnja visokovodnih nasipov je skoraj vedno 
povezana z uni�enjem obvodne vegetacije in spremembo strukture brežin. 
Neprimerno urejevanje brežin na desnem bregu Savinje bi lahko ogrozilo 
populacijo vodomca (Alcedo athis), ki gnezdi v erodirani steni. Na levem bregu bi 
ve�ji posegi v brežino med drugim ogrozili tudi habitatni tip Alpske reke in lesnata 
vegetacija z nemškim strojevcem vzdolž njihovih bregov. Poslabšali bi se 
življenjski pogoji nekaterih vrst rib, ki se zadržujejo med koreninami obrežne 
vegetacije. Tudi izgradnja novih jezov bi lahko ogrozila populacije nekaterih  
vodnih živali, saj ti objekti spremenijo hidromorfološke in s tem tudi ekološke 
lastnosti vodotoka. Jezovi pogosto pomenijo tudi neprehodno oviro, kar še 
dodatno ogroža posamezne populacije. 

 
Ostanki gmajn 
 

a.) Intenzifikacija kmetijskih površin, kr�enja grmovja in mejic, gradnje 

Ta del obmo�ja najbolj ogroža spreminjanje travnikov v bolj ali manj intenzivne 
njive, hkrati se kaže tudi trend kr�enja ostankov grmiš� in mejic. Pojavlja se tudi 
želja po gradnji manjših objektov. Vse to negativno vpliva tako na biotsko 
raznovrstnost kot tudi na krajinsko podobo obmo�ja. 
 

Intenzivne kmetijske površine 
 

a.) Gradnja 

Zaradi intenzivnosti kmetijske rabe je biotska raznovrstnost tega obmo�ja zelo 
osiromašena, zato bi obmo�je utegnila bolj ogroziti le pozidava, s �imer bi bilo 
obmo�je s stališ�a naravovarstva izgubljeno. 
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3  VARSTVO 
 
 
3.1  Predlagani ukrep varstva 
 
Obmo�je ribnika Vrbje z zaledjem naj se zavaruje kot krajinski park, ki ustreza V. 
varstveni kategoriji po IUCN (zavarovana krajina ali obala). Obmo�je ima krajinsko, 
predvsem pa veliko ekološko in biotsko vrednost. Zna�ilnosti obmo�ja so se 
izoblikovale in se ohranjajo s prepletom dejavnosti �loveka in narave.   
 
Zavarovanje je za to obmo�je najprimernejši ukrep varstva, saj omogo�a optimalno 
na�rtovanje dejavnosti in posegov, ki bi ohranili oziroma izboljšali krajinske in 
ekološke zna�ilnosti obmo�ja. Ta ukrep daje tudi najboljšo osnovo za celovito 
upravljanje z obmo�jem. Drugi ukrepi varstva (pogodba o varstvu, pogodba o 
skrbništvu) za to obmo�je niso primerni predvsem zaradi neugodne lastniške 
strukture, saj je število lastnikov veliko, njihovi interesi pa neenotni.  
 
 
3.2  Obmo�je zavarovanja 
 
Predlagamo, da zavarovano obmo�je obsega: 

- ribnik Vrbje z obrežnim pasom; 
- del struge Savinje z obrežnim pasom gorvodno od mosta na cesti Žalec – 

Griže do meje med katastrskima ob�inama Žalec in Šempeter v Savinjski 
dolini; 

- Struga in njeni rokavi z obrežno vegetacijo od Zgornjih Novin do ceste Žalec – 
Griže;  

- ostanki nekdanje gmajne (njive, travniki, skupine grmovja in drevja) med 
Savinjo in Strugo vzhodno od ribnika; 

- intenzivne kmetijske površine med ribnikom in Strugo. 
Celotna površina obmo�ja predlaganega za zavarovanje je 65,3 ha. Natan�no 
obmo�je varstva z varstvenimi režimi je prikazano v prilogi III. 
 
 
3.3  Namen zavarovanja 
 
Z zavarovanjem obmo�ja bodo dolo�ena pravila ravnanja oziroma varstvene 
usmeritve, varstveni režimi in razvojne usmeritve, ki bodo omogo�ila ohranjanje 
biotske raznovrstnosti (živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov) in trajnostno 
gospodarjenje z obmo�jem. Z ureditvijo ogledovanja in obiskovanja krajinskega 
parka bo omogo�en tudi razvoj turizma in razvoj lokalne skupnosti.  
 
 
3.4  Varstveni cilji 
 
Varstveni cilji so dolo�eni z namenom ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoje�e 
lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju rastlinskih in 
živalskih vrst ter habitatnih tipov. S pomo�jo usmeritev, omejitev, prepovedi in 
pogojno dopustnih dejanj in posegov na zavarovanem obmo�ju se: 
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- ohranja mozai�nost krajine in raznolikost življenjskih prostorov, zlasti tistih 
delov, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze živali 
(razmnoževanje, prehranjevanje), predvsem pa se: 

• ohranjajo habitati ptic, dvoživk in ka�jih pastirjev, vezanih na ribnik in 
Savinjo; 

• zagotavlja ustrezne življenjske pogoje, ki omogo�ajo nemoten naravni 
cikel živalim s �asovno prilagojenim izvajanjem opravil; 

- v omejenem obsegu zagotavlja ustrezna re�na dinamika Savinje; 
- spremeni razmerje med ekstenzivnimi in intenzivnimi kmetijskimi površinami v 

korist ekstenzivnih; 
- omeji dejavnosti, ki neugodno vplivajo na populacije rastlin in živali; 
- ohranja biocenoze zna�ilnih vrst ter njihove populacijske strukture, brez 

tujerodnih vrst in biotehnološko spremenjenih organizmov. 
 
 
3.5  Pravila ravnanja 
 
S pravili ravnanja so dolo�ene varstvene usmeritve, varstveni režimi in razvojne 
usmeritve zavarovanega obmo�ja. Zaradi ekoloških in geomorfoloških zna�ilnosti 
obmo�ja so opredeljena štiri varstvena obmo�ja, zato so poleg splošnih pravil 
ravnanja, ki veljajo za celotno zavarovano obmo�je, opredeljeni še specifi�ni 
varstveni režimi za varstvena obmo�ja »ribnik«, »Savinja« in »gmajna«. 
 
 
3.5.1  Varstvene usmeritve 
 
Z namenom ohranjanja zavarovanega obmo�ja se posegi in dejavnosti �loveka 
izvajajo na na�in in v obsegu, da se v kar najve�ji možni meri ohranja naravna 
vrednota in naravna razširjenost habitatnih tipov ter njihove zna�ilne strukture in 
naravni procesi, ki ugodno vplivajo na razširjenost rastlinskih in živalskih vrst. Zato 
naj se: 

• ohranja raznolikost življenjskega prostora, zlasti tistih delov, ki so bistveni za 
najpomembnejše življenjske faze živali; 

• ohranja struga in obrežje Savinje v �im bolj naravnem stanju; 
• v ribniku ohranja �im bolj stabilen nivo vodne gladine; 
• izboljša kemi�no stanje vode v ribniku; 
• omeji vnos hranil, razkužil in zdravil v ribnik; 
• vzpostavi in ohranja mirne predele (brez motenj, ki jih povzro�ajo ljudje) v in 

ob ribniku ter ob Savinji; 
• ohranja ali pove�uje delež ekstenzivno obdelanih traviš� predvsem na ra�un 

intenzivno obdelanih površin; 
• košnja izvaja tako, da se živali lahko umaknejo; 
• kmetijske površine gnoji s hlevskim gnojem, uporaba gnojevke in mineralnih 

gnojil pa se omeji. 
• z ustrezno rabo zadržuje sukcesivne procese, kot so zaraš�anje traviš� in 

preraš�anje grmiš�; 
• omogo�a nemoten naravni cikel živali (zlasti gnezditve) s �asovno 

prilagojenim izvajanjem opravil; 
• ohranja raznolikosti gozdne strukture. 
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3.5.2   Varstveni režim  
 
Na zavarovanem obmo�ju je prepovedano izvajati posege v naravo na na�in, ki 
lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uni�i naravno vrednoto. Prav tako je 
prepovedano spreminjati razmere ali stanje obmo�ja tako, da se ogrozi biotska 
raznovrstnost obmo�ja. 
 
Na celotnem obmo�ju je prepovedano: 

� graditi vse vrste stavb, pomožne objekte in infrastrukturne objekte, namenjene 
bivanju, lovu, ribolovu, turizmu, športu in rekreaciji; 

� graditi nove tranzitne komunalne, energetske in prometne objekte; 
� spreminjati vodni režim, razen pri nujnih vzdrževalnih delih; 
� izvajati hidromelioracije, agromelioracije in komasacije; 
� odkopavati ali zasipavati zemljiš�a; 
� odlagati vse vrste odpadkov; 
� onesnaževati površinske in podzemne vode; 
� prati avtomobile in izpirati cisterne od gnojevke in škropiv. 
� pono�i obmo�je umetno osvetljevati; 
� naseljevati tujerodne rastlinske in živalske vrste, razen rib, ki se gojijo v ribniku 

ter rastlinskih vrst, ki se pridelujejo na kmetijskih površinah; 
� vznemirjati, preganjati, usmrtiti, zavestno poškodovati, odvzemati iz narave, 

zastrupljati ali kako druga�e uni�evati prostožive�e živali, razen tistih vrst, za 
katere je s predpisi o lovu in ribolovu dolo�en na�in in �as lova; 

� odstranjevati drevesno in grmovno vegetacijo izven gozdov (posamezna 
drevesa, mejice, obvodna vegetacija), razen v okviru rednega ali nujnega 
vzdrževanja; 

� požigati rastline; 
� voziti se z vozili na motorni pogon, razen za potrebe gospodarjenja s 

kmetijskimi površinami, gozdovi in ribnikom ter za potrebe izvajanja nalog 
javnih služb. 

 
Na varstvenem obmo�ju »ribnik« je poleg prepovedi, ki veljajo za celotno obmo�je, 
prepovedano tudi: 
� izvajati intenzivno ribogojstvo; 
� prazniti ribnik, razen za potrebe izlova rib, ki se lahko izvaja od 15. oktobra do 

15 decembra vendar ne ve� kot en mesec;   
� odstranjevati in požigati obrežno vegetacijo; 
� povzro�ati eksplozije ali druga dejanja, ki povzro�ajo mo�an hrup ali vibracije; 
� �olnariti na ribniku; 
� izvajati lov; 
� prosto puš�ati pse; 
� uporabljati kemi�na sredstva za uni�evanje rastlin in živali. 
 
Na varstvenem obmo�ju »Savinja« je poleg prepovedi, ki veljajo za celotno 
obmo�je, prepovedano tudi: 
� odvzemati prod, pesek in mivko z obrežja, prodiš� in dna struge na na�in in v 

koli�inah, ki bi spremenil naravne procese, rušil naravno ravnovesje vodnih in 
obvodnih ekosistemov ali pospešil škodljivo delovanje voda; 

� graditi objekte, ki bi prekinili zveznost vodotoka; 
� izvajati ribolov z elektroagregati; 
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� izvajati lov; 
� prosto puš�ati pse; 
� uporabljati kemi�na sredstva za uni�evanje rastlin in živali. 

 
Na varstvenem obmo�ju »gmajna« je poleg prepovedi, ki veljajo za celotno 
obmo�je, prepovedano tudi: 
� intenzivirati kmetijstvo; 
� spreminjati rabo kmetijskih površin iz travnikov in pašnikov v njive; 
� uporabljati fitofarmacevtska sredstva na kmetijskih površinah razen na njivah; 
� postavljati ograje, ki bi prepre�evale migracije živalim, razen za pašo živine na 

kmetijskih površinah. 
 
Ne glede na zgoraj navedene prepovedi je izjemoma s soglasjem pristojne službene 
za varstvo narave možno: 

� graditi za�asne ali stalne objekte in naprave s pripadajo�o infrastrukturo, 
namenjene upravljanju obmo�ja in turisti�ni ponudbi ter za ta namen spremeniti 
namembnost zemljiš�a; 

� graditi opazovalnice za živali in lovske preže na za to dolo�enih mestih; 
� urediti obmo�je za obisk javnosti (urediti sprehajalne in kolesarske poti z 

opremo – informacijske table, koši za smeti, klopi); 
� vzdrževati in rekonstruirati obstoje�e ceste, poti, elektri�ne in komunalne vode; 
� opravljati vzdrževalna dela na ribniku in brežinah Savinje; 
� urediti vto�ni in izto�ni del ribnika z namenom izboljšati kakovost vode (zgraditi 

rastlinsko �istilno napravo, usedalnik); 
� sprazniti ribnik za daljše �asovno obdobje za potrebe vzdrževalnih del; 
� izvesti manjša hidrotehni�na dela za izboljšavo sedanjih in oblikovanje novih 

habitatov, ki bi ugodno vplivali na stanje vrst; 
� izvajati ukrepe, ki so potrebni za varstvo pred škodljivim delovanjem voda; 
� izvajati odlov rib z elektroagregati v Savinji v izobraževalne in znanstveno-

raziskovalne namene ter za potrebe intervencijskega odlova. 
 
 
3.5.3  Razvojne usmeritve 
 
Ekološka, biotska in tudi krajinska vrednost obmo�ja ribnika Vrbje z zaledjem je 
posledica prepleta �lovekove dejavnosti z naravo. Za doseganje varstvenih ciljev iz 
poglavja 3.4 je najpomembnejši izbor dejavnosti in na�inov rabe, ki ohranjajo to 
vrednost obmo�ja. Dejavnosti razli�no vplivajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Na obmo�je ribnika Vrbje in njegovo zaledje imajo najbolj odlo�ilen vpliv kmetijstvo, 
ribogojstvo in vodno gospodarstvo, pomembne pa so tudi turizem, rekreacija in 
gozdarstvo. Dolo�ena raba lahko v okviru zgoraj naštetih dejavnosti podpira 
ohranjanje in trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ali pa povzro�a resno 
grožnjo. Na obmo�ju ribnika Vrbje z zaledjem so za ohranjanje naravne vrednote in 
biotske raznovrstnosti pomembne naslednje dejavnosti in rabe: 

1. Ribogojstvo: z ribnikom se gospodari ekstenzivno (zmanjša se koli�ina rib, 
omeji se vnos hrane, razkužil in zdravil), režim polnjenja in praznjenja se 
prilagodi življenjskim ciklom avtohtonih živali. 

2. Kmetijstvo: spodbuja se ekstenziven na�in gospodarjenja s kmetijskimi 
površinami. Obstoje�e ekstenzivne površine se ohranjajo, na intenzivno 
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obdelovanih kmetijskih površinah pa naj se postopoma preide v ekstenzivno 
obdelovanje. Delež njiv naj se zmanjšuje, delež ekstenzivnih travnikov pa 
pove�a. Obstoje�e mejice se ohranjajo, na intenzivno obdelanih površinah se 
zasadijo nove mejice. Paša se omeji. 

3. Turizem in rekreacija: obmo�je se uredi za obisk javnosti na na�in, ki ni mote� 
za živali. Uredijo se poti, po�ivališ�a, razglediš�a, postavijo se lahko varovalne 
ograje, informativne, usmerjevalne in opozorilne table. Obiskovalce se 
usmerja na dolo�ene poti, za ve�je skupine so priporo�ljivi vodeni ogledi. V 
okviru rekreacije se omogo�ajo naravi prijazne oblike (tek, kolesarjenje), ki so 
usmerjene na dolo�ene že obstoje�e poti in ceste. Obmo�je se uredi tako, da 
je ljudem omogo�eno spoznavanje in doživljanje živali v njihovem naravnem 
okolju. 

4. Vodno gospodarstvo: Upravljanje s Savinjo naj bo �im bolj sonaravno, tako da 
se zagotovi ekološko dobro stanje vode in z njo povezanimi ekosistemi. Na 
celotnem obmo�ju se lahko uredijo retencijske površine. 

5. Gozdarstvo: Z gozdovi se gospodari na sonaraven na�in, skladno z 
gozdnogospodarskim na�rtom. 

 
 
3.6  Upravljanje 
 
Da bo opravljanje nalog varstva, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi 
katerega je obmo�je predlagano za zavarovanje, uspešno, predlagamo da se na 
podlagi akta o zavarovanju pripravi ustrezen upravljavski na�rt. V ta na�rt se lahko 
smiselno vklju�ijo obstoje�i na�rti in programi, ki za to obmo�je že obstajajo. 
Predlagamo tudi, da se za izvajanje nalog na zavarovanem obmo�ju dolo�i 
upravljavec. 
 
 
3.7  Ocena ekonomskih posledic zavarovanja  
 
Celovito oceno ekonomskih posledic zavarovanja lahko poda le natan�na analiza, v 
kateri so upoštevane tako tržne kot tudi netržne vrednosti, ki se bodo kot posledica 
zavarovanja bodisi pove�ale ali zmanjšale. 
 
Zavarovanje bo s stališ�a biotske raznovrstnosti obmo�ju pove�alo vrednost, kar se 
bo posledi�no preneslo tudi na podro�je turizma, rekreacije... Zavarovanje s 
predlaganimi varstvenimi režimi pa bo glede na trenutno rabo imeli najve�ji 
ekonomski vpliv na ribogojstvo, saj je predvidena ekstenzivnejša raba. S tem se bo 
gotovo zmanjšala pridelava rib. Za ekstenzivnejše ribogojstvo bi bilo potrebno izvesti 
tudi dolo�ene posege na ribniku (izgradnja prilagojene �istilne naprave, primernega 
odtoka), ki bi omogo�ili tako rabo.  
 
Za ostale uporabnike oz. lastnike uvedba predlaganih varstvenih režimov ne bo imela 
bistvenih ekonomskih posledic glede na trenutno stanje ter ob upoštevanju drugih 
podro�nih zakonodaj. Morebitne negativne ekonomske posledice se bodo pokazale 
šele pri uvajanju varstvenih usmeritev, ko naj bi se zmanjšala intenzivnost rabe 
kmetijskih površin. 



Strokovni predlog za zavarovanje ribnika Vrbje pri Žalcu z zaledjem.  
Zavod RS za varstvo narave – OE Celje, december 2005                                                         13 

4   PRILOGE 
 
Priloga I-a: Varstveni status – naravna vrednota (kartografska priloga).  
Priloga I-b: Varstveni status – ekološko pomembno obmo�je in obmo�je Natura 2000  
                   (kartografska priloga). 
Priloga I-c: Varstveni status – za�asno zavarovano obmo�je (kartografska priloga). 
Priloga II:   Seznam pomembnejših vrst in habitatnih tipov. 
Priloga III:  Predlagano obmo�je za zavarovanje z obmo�ji varstva  (kartografska  
                   priloga). 
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PRILOGA I-a: Varstveni status – naravna vrednota 
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PRILOGA I-b: Varstveni status – ekološko pomembno obmo�je in obmo�je Natura 2000 
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PRILOGA I-c: Varstveni status – za�asno zavarovano obmo�je 
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PRILOGA II: Seznam pomembnejših vrst in habitatnih tipov, ki se 
pojavljajo na obmo�ju predlaganem za zavarovanje. 
 
Vrsta *1 *2 *3 *4 
Ptice     
Actitis hypoleucos – mali martinec + h    
Alcedo atthis – vodomec  + h E2 +  
Anas acuta – dolgorepa raca + K   
Anas clypeata – žli�arica  + h E2 +  
Anas crecca – kreheljc  + h E2   
Anas penelope – žvižgavka  +    
Anas platyrhynchos – mlakarica      
Anas querquedula – reglja  + h E2   
Anas strepera – konopnica  + h E2   
Ardea cinerea – siva �aplja + O1   
Ardea purpurea – rjava �aplja +  +  
Aythya ferina – sivka  + E2   
Aythya fuligula – �opasta �rnica + V   
Buteo buteo – kanja  + O1   
Calidris minuta – mali prodnik +    
Charadrius dubius – mali deževnik + V/E2   
Chlidonias hybrida – beloli�na �igra + K   
Ciconia nigra – �rna štorklja + h V +  
Circus aeruginosus – rjavi lunj + K +  
Cygnus olor – labod grbec + O1   
Egretta alba – velika bela �aplja +  +  
Eregatta garzetta – mala bela �aplja +  +  
Falco subbuteo – škrjan�ar  + V1   
Fulica atra – �rna liska + O1   
Gallinago gallinago – kozica  + h    
Gallinula chloropus – zelenonoga tukalica + V1   
Ixobrychus minutus – mala bobnarica/�apljica + h E2   
Larus canus – sivi galeb +    
Larus minutus – mali galeb + h    
Larus ridibundus – re�ni galeb  + V   
Limosa limosa – �rnorepi kljuna� + K   
Mergus merganser – veliki žagar + h E2   
Milvus migrans – �rni škarnik + E2 +  
Motacilla flava felfegg – rumena pastirica + V   
Phalacrocorax carbo – veliki kormoran +    
Phylomachus pugnax – togotnik  +    
Podiceps cristatus – �opasti ponirek + V1   
Podiceps griseigena – rjavovrati ponirek + h E2   
Porzana porzana – grahasta tukalica + h E2   
Rallus aquaticus – mokož  + h E2   
Recurvirostra avosetta – sabljarka  + R +  
Sylvia atricapilla – �rnoglavka  +    
Tachybaptus ruficollis – mali ponirek + O1   
Tadorna tadorna – duplinska gos +    
Tringa erythropus – �rni martinec +    
Tringa glareola – mo�virski martinec + R +  
Tringa nebularia – zelenonogi martinec +    
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Tringa ochropus – pikasti martinec + R   
Tringa totanus – rde�enogi martinec + h E1   
Turdus pilaris – brinovka  +    
Vanellus vanellus – priba + h V/V1   
Plazilci     
Lacerta agilis – martin�ek  h E   
Lacerta viridis - zelenec  V   
Natrix natrix – belouška  + O1   
Natrix tesselata – kobranka  + V   
Dvoživke     
Bufo bufo – navadna krasta�a + h V   
Bufo viridis – zelena krasta�a + h V   
Hyla arborea – zelena rega + h V   
Rana ridibunda – debeloglavka  + h V   
Rana esculenta – zelena žaba + h V   
Rana temporaria – sekulja  + V   
Salamandra salamandra – navadni mo�erad  O   
Triturus carnifex – veliki pupek  + h V   
Ribe     
Barbus meridionalis – pohra  h E  + 
Hucho hucho – sulec  h   + 
Ka�ji pastirji     
Anax imperator – veliki spremljevalec  O1   
Calopteryx splendens – pasasti bleš�avec   O1   
Calopteryx virgo – modri bleš�avec  O1   
Ortthetrum brunneum – sinji modra�  O1   
Sympetrum sanguineum – krvavorde�i kamenjak  O1   
 
*1 – Vrsta je zavarovana (+) oz. se varuje njen habitat (h) z Uredbo o zavarovanih 
prosto žive�ih živalskih vrstah. 
*2 – Vrsta je uvrš�ena v rde�i seznam na podlagi Pravilnika o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rde�i seznam. 
*3 – Vrsta je na seznamu v prilogi I Direktive o pticah. 
*4 – Vrsta je na seznamu v prilogi II Direktive o habitatih. 
 
Physis 
koda Naziv habitatnega tipa *1 *2 

22.42 Zakoreninjena podvodna vegetacija +  
24.2 Re�na prodiš�a in bregovi +  
24.221 Pionirske združbe prodiš� gorskih rek in potokov + + 
24.223 Alpske reke in njihove lesnate združbe z vrsto Maricaria 

germanica (nemški strojevec)  + 

 
*1 – Habitatni tip se ohranja po uredbi o habitatnih tipih. 
*2 – Habitatni tip je na seznamu v prilogi I Direktive o habitatih. 
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PRILOGA III: Predlagano obmo�je zavarovanja z obmo�ji varstva 
 

 


