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1. OCENA STANJA 

 
1.1. Oris projekta 
 
Projekt LIVEDRAVA je potekal na območju vzdolž reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi, 
ki je znotraj meja Natura 2000 Drava. Gre za nižinski, panonski del Drave v Sloveniji. Rečni ekosistem 
je bil v preteklosti degradiran in populacije značilnih rečnih vrst so se bodisi zmanjšale bodisi izginile. 
Mnoge med njimi so vrste, ki smo jih kot država članica EU dolžni varovati. Na območju ob Dravi 
ornitologi DOPPS neprekinjeno delujemo vse od nastanka društva leta 1979. Med dolgoletnim 
delom smo prepoznali številne neposredne grožnje za naravovarstveno pomembne vrste, ki 
mnogokrat posredno ali neposredno ogrožajo tudi človeka. Nekatere izmed njih smo postavili v 
ospredje v tem projektu LIFE+. 
 

 
Slika 1: Projektno območje in lokacije nekaterih akcij. Karta: T. Basle 
 
Štirje glavni cilji, ki smo jih uresničevali s projektom: 
(1) Z renaturacijami, upravljanjem in vzpostavljanjem zavarovanih območij, ohraniti in povečati 
populacije kvalifikacijskih vrst (značilne vrste ptic, rib in hroščev nižinskega rečnega ekosistema) in 
habitatnih tipov z neugodnim varstvenim statusom na območju Natura 2000 Drava. 
(2) Doseči pozitivne učinke na vrste in habitate Natura 2000 območja, z dolgoročnim načrtom 
trajnostnega upravljanja z nižinsko Dravo, ki bo sestavni del »Načrta upravljanja v donavskem 
bazenu«, usklajene z zagotavljanjem poplavne varnosti. 
(3) Izboljšati sodelovanje med najpomembnejšimi deležniki vzdolž nižinske Drave s skupnim 
izvajanjem naravovarstvenih aktivnosti. 
(4) Izobraziti in informirati javnost o naravnih vrednotah Natura 2000 območja Drava in o projektnih 
aktivnostih z namenom izboljšati znanje in zavedanje o pomenu varstva narave. 
 
Projekt LIVEDRAVA je bil obsežen in kompleksen. Vključeval je 39 akcij (7 A, 2 B, 12 C, 5 D, 9 E, 4 F). 
Od teh smo 38 akcij (97 %) izvedli kot je bilo načrtovano, ene akcije nam ni uspelo uresničiti v celoti. 
Medtem ko je bil Naravni rezervat Ormoške lagune razglašen z vladno uredbo, razglasitev 
predlaganega Krajinskega parka Središče ob Dravi z občinskim odlokom žal ni uspela. 
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1.2. SWOT analiza 
 
Oceno stanja za načrt varstva po LIFE-u smo izdelali s SWOT analizo, kjer smo se osredotočili na 
možnosti in okoliščine, ki lahko vplivajo na nadaljevanje glavnih varstvenih aktivnosti projekta. 

 
1.3. Prednosti (Strengths) 
 

(1) Mreža prostovoljcev 

Pri izvajanju projekta so pomagali številni prostovoljci. Tako je denimo zaradi izboljšanega 
upravljanja z gnezditvenimi otoki na Ptujskem jezeru leta 2017 gnezdilo 118 parov navadne čigre, 
kar je največ nasploh. Pri upravljanju je skupaj sodelovalo 55 prostovoljcev in zaposlenih, ki so v 
vzdrževanje gnezdišč vložili 661 ur dela (Slika 2). 
Podobno lahko del populacije breguljke in vodomca ohranjamo s prostovoljnim delom. V okviru 
projekta smo načrtovali 50-100 % povečanje populacije breguljke na SPA Drava, vendar nam je 
uspelo populacijo povečati za 200 % (iz povprečnih 194 na 574 parov). Tudi pri vodomcu smo 
presegli načrtovani naravovarstveni učinek vzdrževanja peščenih sten. Medtem ko smo načrtovali 
10-20 % povečanje populacije smo dosegli 25 % povečanje. Rezultat je v veliki meri učinek dela 
prostovoljcev, ki so v več pomladanskih akcijah izvedli ročno vzdrževanje peščenih sten. Pri takšnih 
akcijah so pripravljeni sodelovati tudi v prihodnje. 
 

 
Slika 2: 55 prostovoljcev je bilo v okviru projekta vključenih v upravljanje z gnezditvenimi otoki za 
navadno čigro na Ptujskem jezeru. Foto: D. Denac 
 
(2) Dosežena vključitev Programa ukrepov za trajnostno upravljanje Drave v zakonodajo 
V Evropi je večina nižinskih rek energetsko izkoriščenih in posledično so bili naravni procesi 
spremenjeni ali degradirani. Samo v porečju donavskega bazena je na rekah in njihovih pritokih 
zgrajenih okoli 600 različnih vodnih zgradb (jezov in zapornic). Tukaj je približno 6 % človeške 
populacije in še večji delež infrastrukture znotraj območij poplavne ogroženosti. V danih razmerah 
je naravovarstveno upravljanje rek možno le ob hkratnem izvajanju vodno-vzdrževalnih del 
namenjenih zagotavljanju poplavne varnosti. Ker v preteklosti vodno-vzdrževalna dela v strugi 
Drave niso bila usklajena s cilji varstva narave, smo v sodelovanju med strokovnjaki vodarske in 
naravovarstvene stroke skupaj pripravili t.i. »Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na 
odseku od Maribora do Središča ob Dravi« (Slika 3). Ukrepi vključuje tako naravovarstvene cilje 
izhajajoč iz zahtev Nature 2000 Drava kot cilje zagotavljanja poplavne varnosti. Ti ukrepi so bili 
vključeni kot obvezno izhodišče v »Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 
2016-2021«, načrt pa je bil sprejet z »Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave 
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in Jadranskega morja«. Pričakujemo da smo s to vključitvijo dosegli boljše upoštevanje in izvajanje 
evropske zakonodaje s področja varstva narave pri upravljanju z vodami v prihodnje. 
 

 
Slika 3: Predstavniki projektantov vodno-vzdrževalnih del (VGB), izvajalcev (VGP DRAVA) in države 
(DRSV) na terenu med razpravo o Ukrepih za trajnostno upravljanje Drave. Foto: D. Denac 
 
(3) Okrepljeno sodelovanje med ključnimi deležniki na projektnem območju 
Že samo projektno partnerstvo je na nek način dodana vrednost projekta, gre namreč za 
partnerstvo nevladne organizacije (DOPPS), dveh podjetij – enega, ki načrtuje vodno-vzdrževalna 
dela (VGB), in drugega, ki jih izvaja (VGP DRAVA) – ter občine (PTUJ). Pred manj kot desetletjem je 
DOPPS izpostavljal številne probleme in bil kritičen do izvajanja neustreznih vodno-vzdrževalnih del, 
ki so imela negativne vplive na biodiverziteto. Ti napori so bili uspešni, saj so bile nekatere najbolj 
problematične prakse kasneje opuščene in celo prepovedane. Pri soočanju argumentov v 
preteklosti so bile vse strani prisiljene poslušati druga drugo, kjer se je nemalokrat izkazalo, da 
»resnica ni črno-bela«. Tako je bil vzpostavljen dialog in zaupanje na podlagi katerega smo prijavili 
skupen LIFE projekt. Postalo je jasno, da je možno učinkovite protipoplavne in naravovarstvene 
ukrepe izvajati le z roko v roki. 
VGP DRAVA je v projektu izvedla renaturacije v strugi Drave na podlagi priporočil in ob terenskem 
nadzoru DOPPS. Odstranjevanje vegetacije na zaraščenih prodiščih je bilo izvedeno na način, ki 
izboljša pretočnost struge in hkrati ustvarja optimalen habitat za malega deževnika. Tekom projekta 
smo imeli možnost testirati različne pristope in prišli do optimalnih rešitev za oba cilja. Konkretno 
smo uspeli s takšnim čiščenjem prodišč v projektu povečati populacijo malega deževnika za 21 
gnezdečih parov (43 %), malega martinca pa za 7 parov (18 %). Med izvajanjem projekta smo 
okrepili sodelovanje. 
 

1.4. Slabosti (Weaknesses) 
 
(1) Krajinski park Središče ob Dravi ni bil razglašen 

Kljub vsem vloženim naporom do razglasitve Krajinskega parka Središče ob Dravi med projektom ni 
prišlo. Po intenzivnem delu v letih 2014-2017, demokratičnem in v celoti »participativnem« 
pristopu, kjer smo na 8 javnih predstavitvah vedno povabili javnost in vse deležnike, da sodelujejo 
pri nastajanju krajinskega parka z idejami, predlogi in argumenti za in proti, po predstavitvah 
najboljših praks z zavarovanih območij iz Slovenije in tujine, organizirani ekskurziji za domačine v 
Krajinski park Goričko, vseh dodatnih aktivnostih in številnih pozitivnih povratnih informacijah  
domačinov glede krajinskega parka, smo bili prepričani, da je razglasitev le še stvar formalnosti. Še 
posebej, ker so občinski svetniki pri prvem branju predlog odloka Krajinskega parka večinsko 
podprli. Zato je bila njihova zavrnitev Odloka na drugem branju presenečenje tudi za domačine. 
Izvedeli smo, da so posamezniki lobirali pri občinskih svetnikih in pogojevali glasove na bližajočih se 
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lokalnih volitvah z zavrnitvijo odloka. Številne razvojne priložnosti so bile s tem dejanjem 
postavljene pod vprašaj, prav tako nekatera že pridobljena projektna sredstva, kjer je bilo projektno 
delo povezano z bodočim krajinskim parkom. 

 

(2) Prezahtevno delo za prostovoljce 

Mrežo prostovoljcev smo navedli sicer že kot prednost, vendar je vključevanje večjega števila 
prostovoljcev povezano tudi s številnimi izzivi. Z naraščajočim obsegom potreb po prostovoljskem 
delu se lahko zgodi, da delo preseže razpoložljive zmožnosti. Prostovoljci se utrudijo in potrebno je 
stalno rekrutiranje novih, da bomo lahko ohranili obseg aktivnosti po LIFE projektu. Za zagotavljanje 
prostovoljstva je treba stalno vlagati veliko profesionalnega dela, ki večinoma ni projektno ali 
drugače financirano, zato je ta segment lahko šibka točka. 

 
(3) Slabo delo inšpekcij in reševanje primerov 
V Sloveniji inšpekcije v veliki meri ne delujejo, še posebej na področju narave. To je vsekakor slabost, 
če želimo biti dosledni pri izvajanju aktivnosti po projektu. Tako bi pričakovali, da inšpekcijske službe 
v prihodnje reagirajo, če pride ponovno do ilegalne vožnje po prodiščih ali nezakonitega odvzema 
proda, čemur odpravi smo v projektu namenili akcijo. Žal obeti niso spodbudni. Tekom projekta se 
je na projektnem območju v strugi Drave na območju Natura 2000 pojavila na črno zgrajena 
motokros steza. Kljub prijavi se ni zgodilo nič in kršitev se nadaljuje. Gre za pogost primer 
izgovarjanja enih državnih služb na druge, rezultat pa je, da ni nikakršnega ukrepanja, kar omogoča 
nadaljnji razmah nezakonitih dejavnosti. 
 

1.5. Priložnosti (Opportunities) 
 
(1) Novi projekti 
Osem projektov (A-H), ki neposredno nadaljujejo aktivnosti LIFE projekta, je bilo prijavljenih na 
različne sheme financiranja - 5 je bilo potrjenih, 2 sta v postopku ocenjevanja, 1 je bil zavrnjen. 
 
(A) Nadaljevanje upravljanja z gnezdišči navadne čigre na Ptujskem jezeru je zagotovljeno z že 
omenjeno mrežo prostovoljcev DOPPS, prav tako pa z močno odločenostjo DOPPS za ohranitev 
populacije čigre. Slednja se je v zadnjem času odrazila v čezmejni slovensko-hrvaški skupini 
raziskovalcev in naravovarstvenikov, ki jih posebej zanima navadna čigra. Ta skupina je pripravila 
projekt »ČIGRA« in ga uspešno prijavila na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška (Slika 4). Projekt se je 
začel septembra 2017 in se bo končal februarja 2020 (http://ptice.si/cigra-2017-2020/). Rezultati 
LIFE projekta, usmeritve za upravljanje s populacijo navadne čigre, so nam bili v posebno pomoč pri 
pripravi projekta. Poleg prenosa znanja upravljanja bomo v projektu izdelali skupno bazo podatkov 
za navadno čigro, DOPPS bo nadaljeval z naravovarstvenim upravljanjem z gnezdišči, promovirali 
bomo ohranjanje čigre na mednarodnem raziskovalnem taboru, organizirali dneve odprtih vrat, 
postavili dodatne izobraževalne table na Ptujskem jezeru, izdali tematski reviji in nadaljevali z 
raziskovanjem čigre. V naslednjih treh letih bomo torej naravovarstvene, raziskovalne in 
izobraževalne aktivnosti na navadni čigri še okrepili. 
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Slika 4: Logotip projekta Čigra 
 
(B) DOPPS se je včlanil v lokalno akcijsko skupino LAS Upravne enote Ormož in skupaj z Občino 
Središče ob Dravi, Konjeniškim društvom ter podjetjem Jeruzalem SAT prijavil projekt (operacijo) 
»Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi«. Operacija je bila potrjena 
z odločbo o pravici do sredstev. 
(C) Občina Središče ob Dravi je vključena v kohezijski projekt »Drava«, ki ga pripravljata Mariborska 
razvojna agencija in Zavod RS za varstvo narave. V projektu je predviden obsežen odkup poplavnega 
gozda za naravovarstvene namene od lokalne skupnosti in postavitev izobraževalne infrastrukture 
v občini. V okviru tega projekta bodo postavljene dodatne izobraževalne table v Naravnem 
rezervatu Ormoške lagune. Projekt se bo začel spomladi 2018. 
(D) Vzpostavljeno sodelovanje med strokovnjaki vodarske in naravovarstvene stroke iz DOPPS-a se 
je že izkazalo kot platforma za pripravo novih projektov. Leta 2016 je DOPPS s partnerji VGB in VGP 
DRAVA pripravil LIFE projekt »LIFE FOR DRAVA«, št. LIFE16 NAT/SI/623. Projekt je pri evalvaciji zbral 
73 točk (55 prag, 85 max), vendar kasneje zaradi pomanjkanja sredstev LIFE za Slovenijo (alokacija) 
ni bil potrjen za financiranje. 
(E) S pripravljenim »Programom ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora 
do Središča ob Dravi« smo v LIFE projektu že opravili fazo načrtovanja in olajšali delo pri pripravi 
prihodnjih projektov z izvedbenimi deli v strugi Drave. Ta program ukrepov bo lahko stimuliral in 
usmeril pripravljalce drugih projektov, kot se je to že zgodilo v primeru potrjenega projekta Frisco 
1, http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/FRISCO1/ 

(F) Gradnja centra za obiskovalce v Naravnem rezervatu Ormoške lagune v LIFE projektu ni bila 
predvidena. Tekom projekta, aprila 2013, smo pripravili projektno vlogo za gradnjo centra, ki je bila 
vključena na regionalni seznam projektov Podravske regije za kohezijsko obdobje (RRP 2014-2020). 
(G) DOPPS je z Občino Ormož pripravil skupen projekt, ki bo prijavljen na naslednji LAS razpis, 
predvidoma marca 2018. Vsebina projekta je izvajanje naravovarstvenega upravljanja v Naravnem 
rezervatu Ormoške lagune in priprava didaktičnih paketov. 
(H) DOPPS je uspešno prijavil projekt “Mobilni kot ptice” na javni razpis Eko sklada »46NVO16« za 
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. V projektu smo 
spodbujali obiskovanje zavarovanih območij s trajnostnimi načini – javnimi prevoznimi sredstvi, 
kolesi, električnimi avtomobili. Izdali smo brošuro z informacijami za trajnostne prihode, ki je 
dostopna tudi na spletu: 
http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/03/2017_8_11_Izleti_v_naravo_splet.pdf 
Poleg tega smo v Ormoških lagunah v okviru projekta postavili pokrito kolesarnico na vstopu v vrt 
rezervata (Slika 5). 
 

 
Slika 5: Kolesarnica v Naravnem rezervatu Ormoške lagune postavljena v okviru projekta “Mobilni 
kot ptice” leta 2017. Foto: D. Denac 
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(2) Subvencije za KOPOP in gozdarske ukrepe 
DOPPS je registriran kot kmetijsko gospodarstvo (KMG ID 100325669) in upravičen do kmetijskih 
subvencij. S tem namenom smo na delu površin, ki so vključene v GERK-e 
(http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, GERK ID 5466544, Slika 6), prijavili izbrane ukrepe. DOPPS je 
pridobil certifikat ekološke kmetije. 
 

 
Slika 6: Na območju Naravnega rezervata Ormoške lagune je del površin (svetlo zeleno, 12 ha) 
vključen v shemo kmetijskih ukrepov. Karta: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ 
 
Poleg tega smo z Zavodom za gozdove Slovenije podpisali pogodbo o sofinanciranju ukrepov za 
ohranjanje delov biotopov, pomembnih za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst (izločitev zatočišč – 
ekocelic) iz proračuna RS. Predmet pogodbe je načrtno prepuščanje delov biotopov (ukrep 653), 
pomembnih za ohranjanje in razvoj belovratega muharja, srednjega detla in črne štorklje 
naravnemu razvoju za obdobje 20 let. V delu gozda (površina 2,083 ha), ki smo ga kupili v LIFE 
projektu, smo torej opredelili ekocelico z naravovarstvenim namenom ter pridobili enkratna 
sredstva za 20 letno obdobje. 
 
(3) Razvoj in prodaja lastnih naravovarstvenih izdelkov in povezovanje s kmeti 
V Naravnem rezervatu Ormoške lagune smo začeli z razvojem ekoloških kmetijskih izdelkov za trg. 
Naši cilji so izvajati kmetijsko prakso na način, ki podpira biodiverziteto, z izdelki dodatno ozaveščati 
kupce o pomenu varstva narave in kupcu ponuditi kvalitetne in zdrave izdelke. Dolgoročni cilj je tudi 
ustvarjanje prihodkov za sofinanciranje naravovarstvene dejavnosti. 
Leta 2015 smo na lastnih površinah v Ormoških lagunah pridelali 300 kg ajde in leta 2016 50 litrov 
bezgovega sirupa. Ajdovo kašo in bezgov sirup smo podarili kot promocijska darila. Leta 2017 smo 
vzpostavili sodelovanje z Eko-socialno kmetijo Korenika (http://www.korenika.si/) in skupaj razvili 
produkt – bezgov čaj z ekološkim certifikatom, ki je že v prodaji (Slika 7). Pilotni razvoj produkta do 
prodaje vidimo kot pomemben korak za obdobje po LIFE projektu, saj smo osvojili tehnologije in 
vzpostavili potrebna sodelovanja potrebna za pričakovano širitev te dejavnosti. 

Poleg sodelovanja z Eko-socialno kmetijo Korenika smo se povezali s številnimi kmeti. Tako denimo 
na območju rezervata omogočamo pašo tudi drugi živini – poleg DOPPS-ovih vodnih bivolov se 
občasno po dogovoru z lokalnimi kmeti pasejo v lagunah tudi konji in nam pomagajo pri pašnem 
upravljanju. Več kmetov se je obrnilo na nas s prošnjo po odkupu bivoljega mleka, ki je 
najkvalitetnejše za izdelavo mocarele (It. mozzarella di bufala), česar pa zaenkrat ne prakticiramo. 
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Slika 7: Produkti Naravnega rezervata Ormoške lagune, bezgov čaj in sirup. Foto: D. Denac 
 
(4) Pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor 
Naravni rezervat Ormoške lagune je bil razglašen z vladno uredbo (Uradni list RS, št. 23/17). Uredba 
definira, da za upravljanje naravnega rezervata Ministrstvo sklene pogodbo s skrbnikom oz. 
izvajalcem pogodbenega varstva za naravovarstvene naloge. Pogodba je v pripravi in bi naj v 
začetnih letih podpisniku zagotavljala nujna minimalna sredstva za obratovanje rezervata, kar 
pomeni plačo naravovarstvenega nadzornika, ki je istočasno oskrbnik živine in infrastrukture, ter 
materialne stroške v obdobju po LIFE projektu. 
 
(5) Prenos dobrih praks in sodelovanje med zavarovanimi območji 
Tekom projekta smo razvili več dobrih praks, ki so zanimive tudi za druga območja. Veliko prenosa 
teh praks v tujino in tujih k nam smo opravili tekom projekta v akciji mreženja, ti prenosi pa ostajajo 
potencial tudi po zaključku LIFE projekta. Tako je denimo kot dobra praksa zanimiv naš »Program 
ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi«, še posebej 
njegova vključitev v zakonodajo. Ta t.i. »policy uptake« primer smo na prošnjo Ministrstva za okolje 
in energijo Republike Hrvaške že predstavili na LIFE konferenci v Zagrebu 2. 2. 2018 v okviru 
njihovega LIFE projekta LIFE14 CAP/HR/14. 

DOPPS upravlja tudi z Naravnim rezervatom Iški morost na Ljubljanskem barju, ki je bil vzpostavljen 
v okviru LIFE projekta »Establishing Long-Term Protection of Crex Crex in Slovenia, LIFE03 
NAT/SLO/77 (http://www.life-kosec.org/)«. Eden od problemov rezervata so velike količine 
posušene trave in steblik, ki ostanejo vsako leto po pozni košnji. Po drugi strani nam je v Ormoških 
lagunah primanjkovalo zimske krme za bivole. Zato smo kvalitetnejši del pokošene vegetacije iz 
Iškega morosta začeli transportirati v Ormoške lagune in ga uporabljati kot krmo za bivole, kar se je 
odlično obneslo in bomo s tem nadaljevali. Na tak način smo prispevali k rešitvi problema v obeh 
rezervatih in k nadaljevanju aktivnosti po obeh LIFE projektih – koscu in Dravi. 
 
(6) Sponzorstva/donacije 
DOPPS je nevladna organizacija in deluje v javnem interesu varstva narave, okolja in raziskovanja. 
Za izvajanje dejavnosti lahko pridobiva sredstva od sponzorjev in donatorjev. Del prejete donacije 
leta 2015 smo investirali v nakup manjše njive na meji z Naravnim rezervatom Ormoške lagune 
(parcela 356/29 k.o. Pušenci 333, površina 1231 m2). Na tej njivi testiramo naravi prijazne kmetijske 
prakse. 
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1.6. Nevarnosti (Threats) 
 
(1) Neupoštevanje zakonodaje 
Vključitev »Programa ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča 
ob Dravi« v Načrt upravljanja z vodami, ki je bil sprejet z vladno uredbo je sicer uspela in načeloma 
je te ukrepe pri načrtovanju vodno-vzdrževalnih del odslej obvezno upoštevati. Še vedno pa so le 
na papirju in splošni problem v Sloveniji je neupoštevanje predpisov. Tako obstaja nevarnost, da 
bodo ukrepi ostali le zapisani, izvedbe vodno-vzdrževalnih del pa bodo šle svojo pot in ponovno 
delovale proti Naturi 2000. 
 
(2) Pomanjkanje denarja 
Ministrstvo svojega obveznega dela za vzdrževalna dela v strugi Drave ne zagotavlja. Tako so na 
voljo le sredstva, ki jih za ta namen letno namenja DEM. Zato se lahko zgodi, da bodo pri pripravi 
letnih programov vodno-vzdrževalnih del v strugi Drave načrtno izpuščali »naravovarstveno 
komponento« z utemeljitvijo, da za ta del ni denarja. Naravovarstvena komponenta je lahko na 
primer odstranjevanje vegetacije s prodišč na način, da ne prihaja do mešanja proda s humusno 
plastjo striktno brez odstranjevanja proda iz struge in vzdrževanje pretočnosti obnovljenih rečnih 
rokavov. 
 
(3) Ponovitev nezakonitega lova 
Še vedno obstaja nevarnost, da se ilegalne lovske aktivnosti ponovno pojavijo na Ormoškem jezeru. 
Že tekom projekta so lovci po odstranitvi prež ponovno postavili ilegalno lovsko prežo v jezeru in 
nasuli večje količine hrane na nasip za privabljanje ptic. Preža je bila odstranjena, vendar primer 
izkazuje, da je lovski interes še vedno prisoten in je treba nadaljevati z monitoringom aktivnosti na 
jezeru. 
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2. CILJI PO PROJEKTU IN METODOLOGIJA 

 
2.1. Naravovarstvene prioritete 
 
Za obdobje po izvajanju LIFE projekta smo opredelili štiri glavne naravovarstvene cilje. 
 
(1) Populacija navadne čigre in rečnega galeba 
Z izdelavo novih gnezditvenih otokov na Ptujskem jezeru (Slika 8), njihovim izboljšanim 
upravljanjem in z odstranitvijo ekoloških pasti na Ormoškem jezeru nam je uspelo stabilizirati in 
povečati populaciji obeh vrst na SPA Drava. Tako je leta 2017 na SPA Drava gnezdilo 176 parov 
navadne čigre – 118 parov na Ptujskem jezeru in 58 na Ormoškem. Povprečno število gnezdečih 
parov je bilo v času izvajanja projekta (2013-2017) 128, medtem ko je bilo pred projektom (2004-
2012) 100 parov. Populacija rečnega galeba se je povečala še bolj. V letu 2017 je na Ptujskem jezeru 
gnezdilo 853 parov, kar je vsa populacija na SPA Drava. Med projektom (2013-2017) je v povprečju 
gnezdilo 707 parov na SPA, pred projektom (2004-2012) pa 343 parov. 
Prva prioriteta je torej na SPA Drava ohraniti populacijo navadne čigre in rečnega galeba stabilno 
in viabilno. Za uresničevanje tega cilja je nujno vsakoletno upravljanje – vzdrževanje gnezditvenih 
otokov. 
 

 
Slika 8: Redno upravljanje z gnezdišči navadne čigre in rečnega galeba je za ohranitev obeh vrst 
nujno in je zato pomembna prioriteta. Foto: T. Basle & J. Novak 
 
(2) Združba gnezdilk in selivk v Naravnem rezervatu Ormoške lagune 
Bazeni nekdanje Tovarne sladkorja v Ormožu so bili tekom projekta renaturirani – vzpostavljen je 
bil nov dotok vode in obnovljeni so bili habitati z namenom, da izboljšamo razmere za Natura 2000 
vrste – tako za gnezdilke kot za selivke, ki območje lagun uporabljajo kot postojanko. Čeprav je 
obnovitev populacij vodnih ptic po renaturaciji habitatov dolgotrajen proces in se bo stanje v 
rezervatu sčasoma še izboljšalo, so že nekateri med projektom doseženi rezultati obetavni (Slika 9). 
Tako se je kmalu po obnovi površina trstišč, sestojev rogoza in druge želene obvodne vegetacije 
povečala za nekajkrat (na 15 ha). V obdobju po 2015 v bazenih gnezdijo močne populacije ptic tega 
ogroženega habitata. Največje populacije na SPA Drava imajo tukaj rakar (15–20 parov), trstni 
cvrčalec (5 parov) in trstni strnad (2–3 pari), samo v bazenih na panonskem delu Drave pa gnezdita 
srpična in bičja trstnica. Stalni dotok vode je omogočil ponovno gnezdenje nekaterih ogroženih vrst, 
ki so po opustitvi proizvodnje z območja izginile: konopnica, reglja, raca žličarica, čapljica, mala 
tukalica in grahasta tukalica. Obsežna trstišča in rogozovja naseljuje ena naših največjih lokalnih 
populacij mokoža (10–20 parov). Dokaz kvalitete vzpostavljenega habitata je tudi prvo gnezdenje 
brkate sinice v Sloveniji, zabeleženo leta 2017. Razen te specializirane vrste trstišč tudi rjavi lunj na 
celotnem ozemlju Slovenije redno gnezdi samo v Naravnem rezervatu. Z dvigom gladin v bazenih 
poleti 2017 so se občutno izboljšale tudi razmere za seleče se vrste; tako se je septembra tega leta 
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samo v 5. bazenu prehranjevalo 550 vodnih ptic (večinoma različne vrste rac in liske), za katere so 
bazeni pomembna postojanka na selitveni poti. S pašo smo na območju rezervata vzpostavili enega 
največjih kompleksov ekstenzivnih travišč na celotnem ravninskem delu Spodnjega Podravja, kjer 
gnezdi rjavi srakoper (4–5 parov). 
Druga prioriteta je z naravovarstvenim upravljanjem na območju Naravnega rezervata Ormoške 
lagune doseči stanje populacij gnezdilk in selivk kot je bilo v obdobju obratovanja tovarne. 
 

 
Slika 9: Vodne ptice na selitvi v Naravnem rezervatu Ormoške lagune takoj po renaturaciji. 
Upravljanje s pašo in reguliranje gladin vode sta ključni orodji za ustvarjanje optimalnih habitatov 
za vodne ptice. Foto: D. Denac & M. Lenarčič 
 
(3) Gnezdilke struge Drave 
Z naravovarstvenimi aktivnostmi v rečni strugi smo povečali populacijo vodomca za 5 parov, kar 
pomeni 25 % povečanje na SPA Drava, še izraziteje se je povečala populacija breguljke. Tekom 
projekta (2013-2017) je gnezdilo zaradi izvedenih ukrepov v povprečju 574 parov, medtem ko pred 
projektom (2000-2014) 194. V projektu smo načrtovali povečanje populacije za 50–100 %, vendar 
nam je uspelo populacijo na SPA Drava povečati kar za 200 %. Odstranjevanje vegetacije na 
prodiščih je bilo pomembno za populaciji malega deževnika in malega martinca. S tem ukrepom 
smo uspeli povečati populacijo prvega za 21 gnezdečih parov (43 %), drugega pa za 7 parov (18 %). 
Tretja prioriteta je izvajanje vodno-vzdrževalnih del v obdobju po LIFE projektu na način, da ne 
pride do degradacije ustvarjenih habitatov in ostanejo populacije vrst rečne struge stabilne (Slika 
10). 
 

 
Slika 10: Borlsko prodišče pred in po renaturaciji za malega deževnika. Ključna parametra 
renaturacije sta površina ustvarjenega habitata golega proda in višina. Večje in višje kot je prodišče, 
bolj kvaliteten habitat za vrsto je. Foto: GURS 
 
(4) Prezimujoče vodne ptice na Ormoškem jezeru 
Po odpravi nezakonitega lova na Ormoškem jezeru se je stanje prezimujočih populacij bistveno 
izboljšalo. V treh jesensko-zimskih obdobjih (september–januar) v sezonah 2012/2013–2014/15 se 
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je tu povprečno pojavljalo 2.300–4.300 vodnih ptic, v prvi sezoni po odpravi lova (2015/2016) pa 
7.300 vodnih ptic, pri čemer so največja števila v novembru presegala 10.000 osebkov. 
Četrti cilj je ohranjanje stabilne populacije prezimujočih vodnih ptic na Ormoškem jezeru in 
takojšnje ukrepanje v primeru ponovitve pojava nezakonitega lova na jezeru. 

 
 
2.2. Prioritete monitoringa 
 
Za učinkovito izvajanje aktivnosti po LIFE projektu je nujno ohraniti naslednje sheme monitoringa. 
 
(1) Monitoring števila gnezdečih parov navadne čigre in rečnega galeba na Ptujskem in Ormoškem 
jezeru 
Po LIFE-u: Nadaljevali bomo s štetjem parov navadne čigre in rečnega galeba v kolonijah. Za ta 
namen je treba izvesti najmanj 1-2 obiska vsakega gnezditvenega otoka na Ptujskem in Ormoškem 
jezeru v gnezditvenem obdobju. Obisk kolonije se opravi v skladu s protokolom za čim manjše 
vznemirjanje kolonije in največjo učinkovitost zbiranja podatkov. S posnetki kamere, ki je na prvem 
prodnatem otoku, nameravamo dopolniti podatke monitoringa in oceniti gnezditveno uspešnost. 
 
(2) Monitoring gnezdilk in selivk v Naravnem rezervatu Ormoške lagune 
Po LIFE-u: Z monitoringom bomo ugotavljali velikosti populacij gnezdečih in selečih vrst ptic. Izvajali 
bomo kartirne popise in redna štetja (»area count«) na celotnem območju. Kvalifikacijske vrste SPA 
Drava, ki že gnezdijo na območju ali so pričakovane gnezdilke so: belorepec, črna štorklja, sršenar, 
srednji detel, belovrati muhar, plašica, pivka, rečni cvrčalec, čapljica, kostanjevka, mokož, mala 
tukalica, grahasta tukalica, priba, rdečenogi martinec itd., selivke pa npr. togotnik in močvirski 
martinec. 
 
(3) Monitoring gnezdilk rečne struge (vodomec, breguljka, mali deževnik, mali martinec) 
Po LIFE-u: Nadaljevali bomo z vsakoletnim zbiranjem podatkov o številu in lokaciji gnezdečih parov 
vodomca, malega deževnika, malega martinca in breguljke v rečni strugi na projektnem območju. 
Popise bomo izvajali po standardni metodi z dvema ponovitvama (april, maj). Nadaljevali bomo z 
beleženjem morebitnih aktivnosti človeka na prodiščih (vožnje, kopanje proda itd.). 
 
(4) Monitoring vodnih ptic na Ormoškem jezeru 
Po LIFE-u: Nadaljevali bomo z monitoringom vodnih ptic na Ormoškem jezeru in z dekadnimi štetji 
sistematično spremljali populacijo. Štetja bomo opravljali po uveljavljenem protokolu. Posebej 
bomo pozorni na kakršnekoli nedovoljene aktivnosti lovcev na jezeru. 
 
 

2.3. Potrebne kapacitete 
 
Potrebne človeške vire za nadaljevanje naravovarstvenih akcij in monitoringa v obdobju po LIFE 
projektu smo ocenili v Tabeli 1. 
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Tabela 1: Ocena obsega dela (ure) za izvajanje naravovarstvenih prioritet in monitoringa po LIFE 
projektu. 
 

 zaposleni prostovoljci skupaj 

 letni obseg letni obseg letni obseg 

Upravljanje z gnezdišči navadne čigre in rečnega galeba1 100 150 250 

Upravljanje z Naravnim rezervatom Ormoške lagune2 2150 150 2300 

Vzdrževanje peščenih sten v strugi (breguljka in vodomec)3 50 350 400 

Monitoring navadne čigre in rečnega galeba 48 0 48 

Monitoring v NROL 140 0 140 

Monitoring gnezdilk struge 96 0 96 

Monitoring vodnih ptic na Ormoškem jezeru 75 0 75 

Skupaj upravljanje 2300 650 2950 

Skupaj monitoring 359 0 359 

SKUPAJ 2659 650 3309 
 
1Upravljanje z gnezdišči navadne čigre in rečnega galeba organizirajo in vodijo profesionalni 
ornitologi DOPPS. Pri akciji sicer sodeluje večje število prostovoljcev, vendar je treba poskrbeti za 
ustrezno izvedbo upravljanja – vodenje skupin prostovoljcev. Prav tako je treba izvesti obsežno 
pripravo na izvedbo upravljanja – orodje, stroji in oprema za varno delo, čoln, rekrutiranje 
prostovoljcev itd. 
2Ocenjeno je le najnujnejše upravljanje z Naravnim rezervatom Ormoške lagune (NROL) – 
upravljanje s pašno živino in regulacija gladin vode v bazenih, kar je delo za 1 FTE + 20 % letnega 
angažmaja dodatnega zaposlenega, saj določenih del ne more in zaradi varnosti tudi ne sme 
opravljati samo en človek. Dela obsegajo dnevno vzdrževanje živine, odpiranje ventilov, košnjo, 
mulčenje, priprava krme, vzdrževanje hleva, traktorja in drugih strojev ter orodja. 
3Z resursi DOPPS lahko zagotovimo le naravovarstveno vzdrževanje gnezdilnih sten za vodomca in 
breguljko, kjer podobno kot pri navadni čigri profesionalci organizirajo in vodijo akcije, pomagajo 
pa prostovoljci. Odstranjevanje vegetacije na prodiščih v rečni strugi in ohranjanje habitata malega 
deževnika in malega martinca je za prostovoljce prezahtevno in preobsežno, zato je to upravljanje 
možno le v sklopu vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč s strani izvajalca vodnogospodarske 
javne službe VGP DRAVA. Ta segment v tabeli ni bil ocenjen. 
 

 
2.4. Institucionalni vidik 
 
DOPPS je največja nevladna naravovarstvena organizacija v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1979, 
združuje okoli 1000 članov in 500 prostovoljcev. Na DOPPS-u je zaposlenih 24 ljudi. Je polnopravni 
partner največje zveze za varstvo narave na svetu – BirdLife International. Deluje v javnem interesu, 
organiziran je demokratično in deluje transparentno. Z načinom dela, referencami, organiziranostjo 
in poslanstvom je DOPPS institucija, ki zagotavlja izvajanje naravovarstvenih aktivnosti in 
monitoringa v skladu z zmožnostmi po LIFE projektu. Istočasno je DOPPS tudi lastnik zemljišča 
Naravnega rezervata Ormoške lagune in ima velik interes, da nadaljuje z naravovarstvenim 
upravljanjem območja. 
V Slovenji je za izvedbo monitoringa na območju Natura 2000 odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP). Ker so navadna čigra in gnezdilke rečne struge - vodomec, mali 
martinec, mali deževnik in breguljka kvalifikacijske vrste SPA Drava, pričakujemo, da bo monitoring 
teh vrst financiran v okviru zavez RS do EU. 
Zavod RS za varstvo narave izdaja naravovarstvena soglasja pri posegih v prostor, torej tudi za 
izvedbo naravovarstvenih aktivnosti, ki imajo naravo posega v prostor. DOPPS je že pridobil soglasje 
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ZRSVN (4-III-129/2-O-07/SK) za naravovarstveno upravljanje in raziskovanje v »coni C« na Ptujskem 
jezeru. 
Direkcija za vode RS (DRSV) pripravlja ključne programske dokumente s področja upravljanja voda 
in so torej institucija, ki odloča katera dela in na kakšen način se bodo izvajala v okviru 
vodnogospodarske javne službe. 

 
 

2.5. Politični kontekst 
 
Med šibkosti v SWOT analizi smo navedli neuspelo razglasitev Krajinskega parka Središče ob Dravi. 
Razlogi za to so izključno politični na lokalnem nivoju, saj so nekateri kmetje lobirali pri občinskih 
svetnikih in pogojevali njihove glasove na volitvah z zavrnitvijo odloka. 
Generalno je politično zavedanje in volja do varstva narave v Sloveniji na zelo slabem nivoju, zato 
je stalen izziv ohranjati aktualnost te teme. LIFE je pomembna platforma, prek katere je možno 
pomen varstva narave izpostaviti tudi na načine sprejemljive politiki – denimo obseg davkov in 
socialnih transferjev v LIFE projektu lahko preseže sofinancerski znesek države in projekt varstva 
narave torej ustvari neposreden prihodek za državo, da ne omenjamo koristi vseh ekosistemskih 
storitev, ki jih krepimo s naravovarstvenimi projekti. 
Ker bo velik del aktivnosti po LIFE projektu izvajala nevladna organizacija DOPPS, ki je apolitična in 
neodvisna in nanjo politične odločitve nimajo vpliva, ni pričakovati, da bi politični kontekst lahko 
dramatično vplival na izvajanje aktivnosti po projektu. Prav tako pa ne gre prezreti akcij v 
preteklosti, ko so državni uslužbenci z lažnimi informacijami škodili ugledu DOPPS-u ali z različnimi 
manevri skušali onemogočiti delo DOPPS-a. 
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3. FINANČNI IZGLEDI & VIRI 

Finančni izgledi za izvedbo aktivnosti po LIFE projektu so obetavni, saj smo že tekom projekta uspeli 
zagotoviti precejšen del sredstev (Tabela 2). 
 
Z Interreg projektom ČIGRA nam je uspelo zagotoviti naravovarstveno upravljanje populacije 
navadne čigre na Ptujskem jezeru za naslednja 3 leta. DOPPS je eden od projektnih partnerjev s 
projektnim proračunom v obsegu 135.374,17 EUR. Veliko sredstev bo vloženih v nadgradnjo 
gnezditvenih otokov in opremo za izvajanje upravljanja. Istočasno bo potekalo upravljanje s 
populacijo in gnezdišči rečnega galeba. 
 
Naravni rezervat Ormoške lagune je bil razglašen z vladno uredbo. Uredba določa, da za upravljanje 
naravnega rezervata Ministrstvo sklene pogodbo s skrbnikom oz. izvajalcem pogodbenega varstva 
za naravovarstvene naloge. Pogodba je v pripravi in bi naj v začetnih letih zagotavljala nujna 
minimalna sredstva za obratovanje rezervata kar pomeni plačo enega naravovarstvenega 
nadzornika ter materialne stroške. S to pogodbo bo možno v obdobju po LIFE projektu ohraniti eno 
delovno mesto in zagotoviti obratovanje rezervata. Pričakovani letni znesek je 30.000 EUR. Letni 
prihodek z naslova kmetijskih subvencij je okoli 2.000 EUR. 
 
Pričakujemo, da bodo različne storitve, ki jih izvajamo na območju rezervata, kot so vodenja skupin 
ipd., ustvarile prihodek 500-1.000 EUR že v prvem letu po LIFE projektu in verjetno še več v 
prihodnjih letih. Del plače dodatnega zaposlenega v Naravnem rezervatu Ormoške lagune 
nameravamo v začetnih letih zagotoviti s projekti LAS. 
 
Vrednotenje finančnega učinka lastnih kmetijskih produktov je zaenkrat nepredvidljivo, saj so bili 
dosedanji izdelki izvedeni v poskusnih serijah in bodo šele leta 2018 prvič dostopni na trgu. 
 
Monitoring ptic rečne struge bo v letu 2018 zagotavljal DOPPS z lastnimi sredstvi. V prihodnje 
pričakujemo vključitev teh vrst v redno shemo monitoringa, kar pa je negotovo, saj država 
dramatično krči stroške in obseg monitoringa. 
 
Vzdrževanje peščenih sten za vodomca in breguljko bo tudi po LIFE projektu zagotavljal DOPPS z 
lastnimi sredstvi. 
 
Največja negotovost je v izvajanju vodno-vzdrževalnih del v strugi Drave, ki bi naj zagotavljala tudi 
v prihodnje odstranjevanje vegetacije na prodiščih in stik odprtih rokavov s strugo reke. Sredstva za 
dela zagotavlja DEM, o programu in vsebini del odloča DRSV, dela pa izvaja VGP DRAVA. Ali bodo 
nadaljevali z izvajanjem vodno-vzdrževalnih del tako, da bodo ta imela pozitivne učinke na 
biodiverziteto je torej popolnoma odvisno od odločitev v tem krogu. Če domnevamo, da bodo 
upoštevali Program ukrepov, ki je bil pripravljen v LIFE projektu in z Načrtom upravljanja z vodami 
postal njegova obvezna komponenta, potem bi morala biti takšna izvedba zagotovljena v prihodnje. 
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Tabela 2: Pregled zagotovljenih virov za aktivnosti po LIFE projektu. 
 

Aktivnost Profesionalci Prostovoljci 

Upravljanje z gnezdišči navadne 
čigre in rečnega galeba 

Zagotovljeno za 3 leta v okviru projekta 
ČIGRA zagotovljeno  

Upravljanje z NROL Pričakovana pogodba z MOP, v pripravi zagotovljeno  

Vzdrževanje peščenih sten 
(breguljka, vodomec) Zagotavlja DOPPS  zagotovljeno  

Upravljanje s prodišči za malega 
deževnika in malega martinca 

V okviru rednih vodno-vzdrževalnih del, 
ki jih izvaja VGP DRAVA  - 

Monitoring navadne čigre  
Zagotovljeno za 3 leta v okviru projekta 
ČIGRA - 

Monitoring v NROL Zagotavlja DOPPS - 

Monitoring gnezdilk struge Zagotavlja DOPPS - 

Monitoring vodnih ptic na 
Ormoškem jezeru Zagotavlja DOPPS - 

 
 

 
Slika 11: Infrastruktura za obiskovalce postavljena v LIFE projektu na Ptujskem jezeru in v NROL je 
nov potencial za turistično ponudbo in izobraževalne pakete za učence, dijake in študente. Foto: D. 
Bombek, T. Basle, D. Denac 


