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Cilj projekta BALMAS (Sistem ravnanja z balastno vodo za varstvo Jadranskega morja) 
je pripraviti skupen sistem čezmejnega ravnanja z balastno vodo v skladu s Konvencijo o 
ravnanju z balastnimi vodami in sedimenti (IMO 2004). Sistem bo združeval raziskovalne 
in strokovne organizacije s pristojnimi inštitucijami na Jadranskem območju. Cilj sistema je 
zmanjšati tveganja za človeka in okolje, ki izhajajo iz neželenih prenosov škodljivih vodnih 
organizmov z ladijsko balastno vodo in sedimenti. Nadaljni cilj projekta je priprava strateških 
dokumentov za implementacijo razvitega sistema, ki bodo služili kot predog jadranskim 
državam za formalno dolgoročno vzpostavitev sistema v makro regiji.
V okviru projekta Adriatic+ bodo kapitalizirani naslednji rezultati projekta BALMAS:
• Podatki o pomorskem prometu na Jadranskem morju;
• Podatki o izpustih balastne vode v 12-ih jadranskih pristaniščih;
• Sistem za podporo odločanju pri ravnanju z balastno vodo na Jadranu.

Predstavitev projekta
Projekt “Adriatic+: izmenjava izkušenj s področja upravljanja morskega in obalnega okolja na 
Jadranu” se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja IPA Jadran, ciljni sklic EUSAIR. 
Glavni cilj projekta je krepitev institucionalne zmogljivosti za ohranjanje in upravljanje virov, 
preprečevanje tveganj in zmanjševanje obsega posledic nesreč s pomočjo makro-regionalnega 
sodelovanja.
Povečevanje človekove rabe morskega in obalnega prostora  za potrebe ribištva, pomorskega 
prometa, turizma in gradnje povečuje pritiske na obalne in morske ekosisteme. V okvirih Pomorskega 
prostorskega načrtovanja (PPMMSP) in Integriranega upravljanja obalnih območij (ICM) se kaže 
potreba po ekosistemskem pristopu h koordinaciji človekovih aktivnosti s ciljem trajnostne rabe 
virov. Tovrstni pristop je ključen za sprejemanje odločitev potrebnih za  zadoščanje  pogosto 
nasprotujočih si interesov, ki izhajajo iz raznovrstne rabe morskega in obalnega okolja. 
Projekt Adriatic+ gradi na izkušnjah treh običajnih IPA Jadran projektov (NETCET, SHAPE, HAZADR) 
in dveh strateških IPA Jadran projektov (BALMAS, DEFISHGEAR), vključuje 9 partnerjev iz štirih 
držav (Slovenija, Italija, Hrvaška in Črna Gora) in promovira izmenjavo izkušenj s področja 
upravljanja z morskim in obalnim okoljem z namenom graditve koherentnega in sistematičnega 
načrtovanja s čimer prispeva k cijlem Jadransko-jonske strategije (EUSAIR).
Končni rezultat projekta bo izdelava študije izvedljivosti vzpostavitve Adriatic+ sistema za 
podporo odločanju (Adriatic+ SPO) za vpeljavo ukrepov za zmanjševanje groženj morski in 
obalni biološki raznovrstnosti. 
Projekt hkrati prispeva k vzpostavitvi znanstvene in tehnološke mreže med inštitucijami in 
strokovnjaki jadranskega območja ter krepitvi povezav s podobnimi mrežami na širšem območju 
Evropske Unije in Sredozemlja.
V tem pogledu je projekt Adriatic+ strateškega pomena za jadransko-jonsko regijo, ki cilja na 
krepitev makro-regionalnih zmogljivosti za usklajen in učinkovit trajnostni razvoj morskega in 
obalnega okolja, ki bo omogočal pametno, trajnostno in vključujočo rast za obalne skupnosti.  
Projekt cilja na izboljšanje sistema upravljanja na področju okoljskih politik na makro-regionalnem 
nivoju in na krepitev zmogljivosti za smotrno in koordinirano upravljanje lokalnih virov kot 
odgovor na povečevanje pritiskov na ekosisteme in tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb.

Projekt NETCET (Mreža za ohranitev kitov, delfinov in morskih želv v Jadranskem morju) je 
preko regionalnega sodelovanja razvil skupno strategijo za varstvo kitov, delfinov in morskih 
želv v Jadranu. 
V projektu Adriatic+ bodo kapitalizirani naslednji rezultati projekta NETCET:
• Skupna strategija za varstvo kitov, delfinov in morskih želv;
• Nacionalni akcijski načrti za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Italiji, Sloveniji, Hrvaški 

in Črni Gori
• Skupna podatkovna baza o varstvu kitov, delfinov in morskih želv
• Model za razvoj mreže obmorskih mest.

V  okviru projekta HAZADR (Krepitev skupne kapacitete odzivanja v boju proti onesnaženju 
morja zaradi nafte, strupenih in nevarnih snovi v Jadranskem morju) so se izvedle akcije 
usklajevanja regionalnih in nacionalnih načrtov zaščite in reševanja v Jadranu z namenom 
okrepitve kapacitet odziva na nevarne dogodke na Jadranu, ki so povezane z izlitji nafte, 
strupenih in nevarnih snovi.
V projektu Adriatic+ bodo kapitalizirani naslednji rezultati projekta HAZADR:
• Karte ranljivosti vzdolž celotne obale Jadrana, ki vključujejo naslednje kategorije:  

morski habitati, simulacije izlitij nafte, oprema za odziv in ocena tveganja ladij.

Projekt SHAPE (Oblikovanje celostnega pristopa k zaščiti morskega okolja in obal Jadrana) je bil 
usmerjen v razvoj sistema za medsektorsko upravljanje na več ravneh, ki temelji na celostnem 
pristopu in integriranem upravljanju naravnih virov, preprečevanju tveganj in reševanju spornih 
vprašanj in konfliktov med deležniki in uporabniki jadranske obale in morja. V projektu Adriatic+ 
bodo kapitalizirani naslednji rezultati projekta SHAPE:
• Eksperimentalni GIS pomorski in obmorski atlas jadranske regije (Adriatic Atlas) za zbiranje, 

shranjevanje, vizualizacijo in upravljanje podatkov, ki so potrebni za implementacijo protokola 
o celovitem upravljanju obalnih območij (ICZM) in vpeljavo politik pomorskega prostorskega 
načrtovanja (PPN). Sistem predstavlja podporo procesu odločanja, ki ima za cilj usklajenost 
informacij na ravni povodja;

• Skupna metodologija za načrtovanje pomorskega prostora;
• Analitična poročila o pravnih vidikih, obstoječih praksah in politikah načrtovanja morskega 

prostora prisotnih na območju jadranskega območja.

V sklopu projekta DeFishGear (Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v jadranski 
regiji) je bila pripravljena strategija za zmanjšanje onesnaževanja morja in priobalnega pasu 
Jadranskga morja z ostanki zapuščene ali izgubljene ribiške opreme in orodij. V projekt 
so bile vključene različne zainteresirane strani (ribiška industrija, raziskovalci, oblikovalci 
politik, nevladne organizacije in industrija recikliranja odpadnih snovi). V projektu Adriatic + 
bodo kapitalizirani naslednji rezultati projekta DeFishGear:
• Geografski informacijski sistem za morske odpadke (GIS); 
• Mreža deležnikov kot model za krepitev skupnega upravljanja z morskimi odpadki na 

nivoju makro regije.

Projekt delno financira Evropska unija, 
Inštrument za predpristopno pomoč

PARTNERJI
• Citta di Pescara (IT) – Vodilni partner
• Fondazione Cetacea onlus (IT)
• Plavi Svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (HR)
• Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora (MON)
• Regionalni razvojni center Koper (SLO)
• Regione Abruzzo (IT)
• Regione Marche (IT)
• Inštitut za vode Republike Slovenije (SLO)
• Institut za oceanografiju i ribarstvo (HR)

OPAZOVALCI
• Regione Veneto (IT) 
• Regione Emilia-Romagna (IT)
• Comune di Numana (IT)
• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HR) 
• Universita degli Studi di Padova (IT)
• Comune di Venezia (IT)

KONTAKT:
Inštitut za vode Republike Slovenije
Dunajska 156, Ljubljana
info@izvrs.si   Adriaticplus     Adriaticplus

Zloženka je bila izdelana s finančno pomočjo 
programa čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 
2007-2013. Za vsebino te publikacije so odgovorni 
projektni partnerji projekta Adriatic+ in zanjo 
v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča 
programskih teles programa čezmejnega 
sodelovanja IPA Jadran.

Republika Slovenija, Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko
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Ancona
31 julij 
2 september      
 

Numana
29 -30 september

Riccione
21 september

Ravenna
oktober

Pescara
30 junij / oktober  

Split
7 julij / 5 oktober  

Piran
20-22 september

Koper
23 september 

Strunjan
29-30 september

Costa dei trabocchi
september

Mali Lošinj 
16 junij  

Veli Lošinj 
1 julij 

DISEMINACIJSKE AKTIVNOSTI

Dogodek “ADRIATIC+ COAST DAY” (16. julij in 24. julij 
2016 - Pescara) je čezmejni dogodek vezan na morje, 
biološko raznovrstnost morskega okolja in trajnostni 
razvoj obalnih območij. Nudil bo možnost osvetlitve 
klučne vloge, ki jo ima Jadransko morje na vsakdanje 
življenje obalnih skupnosti in za trajnostno rast.
Konferenca za analizo politik s Službo EK za pomorske 
zadeve in ribištvo (DG MARE) ter Službo EK za okolje 
(DG ENV) na kateri bodo predstavljeni rezultati 
študije izvedljivosti vzpostavitve Adriatic+ SPO, ki bo 
organizirana kot spremljevalni dogodek Evropskega 
tedna regij in mest 2016 (12. oktober, Bruselj).
Zaključna konferenca projekta (november 2016 
- Pescara) na kateri bodo predstavljeni rezultati 
projekta z namenom ozaveščanja o možnostih, ki jih 
ponuja Adriatic+ SPO.

LOKALNI DOGODKI

• Citta di Pescara: Vrnitev želv v morje 30. junija in oktobra 2016 v Pescari;

• Fondazione Cetacea onlus: Vrnitev želv v morje 31. julija 2016 v Anconi, Konferenca o 
regionalnem mreženju Riccione z vrnitvijo želv v morje 21. septembra 2016, Srečanje 
mreže NetCet mest v Numani 29.-30. septembra, Konferenca o foto-identifikaciji 
kitov in delfinov ter o morski biološki raznovrstnosti v Raveni oktobra 2016.

• Plavi Svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora: Svetovni dan želv 16. junija v 
Malem Lošinju, 24. Dan delfinov 1. julija 2016 v Velem Lošinju.

• Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora: lokalni dogodki v Kotorju, Budvi in 
Herceg Novem v maju 2016 ter dogodka v Baru in Ulcinju junija 2016: izobraževalne 
aktivnosti;

• Regionalni razvojni center Koper: Konferenca v okviru Sredozemskih dni obale 29.-
30. septembra 2016 v Strunjanu;

• Regione Abruzzo: delavnica “Konflikti in rešitve v oblnem območju” septembra 
2016 v Costa dei Trabocchi, delavnica “Morska zaščitena območja, med zaščito 
okolja in razvojem” v Torre del Cerrano;

• Regione Marche: Konferenca na temo Adriatic+ v okviru Festivala Jadran-
Sredozemlje 2. septembra 2016 v Anconi;

• Inštitut za vode Republike Slovenije: dogodek na temo Adriatic+ v okviru zaključne 
konference projekta BALMAS 20.-22. september 2016 v Piranu.

• Institut za oceanografiju i ribarstvo: delavnici na temo kapitalizacije rezultatov 
projekta BALMAS, 7. julij in 5. oktober 2016 v Splitu.

Kotor 
maj

Bar 
junij

Herceg Novi
maj

Budva
maj

Ulcinj
junij
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september
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