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Smernice za
izvajanje direktiv o pticah in 
habitatih v rečnih ustjih in 
na obalnih območjih
Povzetek

Okolje



O tej brošuri

Rečna ustja in obalna območja so med najbolj dinamičnimi in 
najproduktivnejšimi ekosistemi na svetu z visoko gospodarsko 
in ekološko vrednostjo. V njih se nahajajo pristanišča in 
plovni kanali, ki so bistvenega pomena za izvajanje evropske 
mednarodne trgovine, obenem pa so rečna ustja in obalna 
območja bistvenega pomena za prostoživeče rastlinske in 
živalske vrste, zlasti za ptice selivke in valeče ptice, ter so zelo 
pomembna v smislu svojih bogatih naravnih virov. 

Namen tukaj povzetih smernic je prispevati k usklajevanju med 
varovanjem narave v rečnih ustjih in na obalnih območjih ter 
potrebo po povečanju zmogljivosti pristanišč, da bi zadovoljili 
evropske prevozne potrebe. Usmerjene so na izvajanje direktiv 
o pticah in habitatih v rečnih ustjih in na obalnih območjih, 
s posebnim poudarkom na razvoju pristanišč in postopkih 
poglabljanja dna. Ciljne skupine in uporabniki teh smernic 
so pristojni lokalni, regionalni in nacionalni ali zvezni organi, 
pristaniški organi in organi, pristojni za plovne poti, upravljavci, 
industrije, podjetja in združenja za poglabljanje dna, industrija 
pomorskih storitev, okoljske nevladne organizacije, agencije za 
ohranjanje okolja in upravljavci območij Natura 2000.

Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk 
Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni 
strani:  
https://europa.eu/european-union/contact_sl

Brezplačna telefonska številka: 00 800 67 89 10 11 
(nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo).

E-pošta prek: https://europa.eu/european-union/contact_sl

Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so 
na voljo na spletišču Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_sl

Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete 
s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam 
naročite.

Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na 
Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko  
(https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu 
odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). 
Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v 
komercialne namene.
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2008/56/ES, ki določa okvir za varstvo in obnovitev morskih 
ekosistemov.

Gospodarski pomen evropske obale je poudarjen v celostni 
pomorski politiki EU. Že od vzpostavitve leta 2007 je cilj celostne 
pomorske politike EU krepiti trajnostni razvoj evropskega 
pomorskega gospodarstva in bolje zaščititi morsko okolje s 
celostnim pristopom. Cilj politike evropskih pristanišč je uspešen 
pristaniški sistem EU, ki se bo lahko spopadal s prihodnjimi izzivi 
evropskih prevoznih potreb. 

Ozadje politike

Direktivi o pticah in habitatih, temeljna kamna politike EU 
o biotski raznovrstnosti, državam članicam EU omogočata 
sodelovanje v okviru istega močnega zakonodajnega okvira, 
da bi zaščitile najdragocenejše vrste in habitate v Evropi na 
njihovem celotnem naravnem območju razširjenosti v EU. Obe 
direktivi zahtevata, naj države članice določijo posebna kopenska 
in morska območja, ki skupaj sestavljajo mrežo Natura 2000. Cilj 
mreže Natura 2000 je zagotoviti dolgoročno preživetje najbolj 
ogroženih evropskih vrst in habitatov. Druge določbe direktiv 
vključujejo strog sistem varstva vrst ter programe za spremljanje 
in poročanje.

Rečna ustja in obalna območja so sestavljena iz vrste različnih 
habitatnih tipov, ki so zaščiteni na podlagi direktiv o pticah 
in habitatih. Naravovarstvena zakonodaja EU ne izključuje 
dejavnosti razvoja na območjih Natura 2000 ali v njihovi bližini. 
Člen 6 direktive o habitatih ima bistveno vlogo pri upravljanju 
in trajnostni uporabi območij, ki sestavljajo mrežo Natura 
2000. Določa vrsto postopkovnih varoval za zagotovitev, da 
gospodarski razvoj poteka z roko v roki z ohranjanjem narave. 
Zahteva pa, da se za vsak načrt ali projekt, ki bo verjetno 
škodljivo vplival na eno ali več območij Natura 2000, izvede 
ustrezno presojo sprejemljivosti v skladu s členom 6(3) direktive 
o habitatih, da se oceni posledice načrta ali projekta za zaščiteno 
območje oz. območja.

Za razvoj načrtov in projektov v rečnih ustjih in na obalnih 
območjih so prav tako pomembne naslednje okoljske direktive 
EU:
•	 Direktiva o strateški okoljski presoji (SOP) – Direktiva 
2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na 
okolje.
•	 Direktiva o presoji vplivov na okolje (PVO) – Direktiva 
2014/52/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 
projektov na okolje. 
•	 Okvirna direktiva o vodah (ODV) – direktiva 2000/60/ES, 
ki določa okvir za varstvo vseh površinskih voda (reke, jezera, 
somornice in obalno morje) in podzemne vode na ravni EU.
•	 Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD) – direktiva 
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Pereča vprašanja

Pritiski na rečna ustja in obalna območja
Človeške dejavnosti na obalnih območjih in območjih rečnih 
ustij so lahko zelo raznolike in segajo od urbanizacije, plovbe 
in poglabljanja dna do ribogojstva, industrije in črpanja vode. 
Te dejavnosti lahko posamezno ali v povezavi druga z drugo 
pomembno vplivajo na cilje ohranjanja narave v rečnih ustjih in na 
obalnih območjih. Primeri vplivov, povezanih s plovnimi potmi in 
dejavnostmi v zvezi s pristanišči, so predstavljeni v nadaljevanju.
•	 Poglabljanje dna: Glavno poglabljanje dna, s katerim se 
ustvarja, poglablja in širi pristanišča, kotline, kanale in marine, 
da se omogoči uporabo večjih ladij, odstranjevanje sedimentov, 
ki je namenjeno vzdrževanju obstoječih plovnih poti, pristanišč 
in strug, ter premestitev izkopanega materiala vplivajo na 
hidrodinamični režim in geomorfologijo rečnega ustja. To lahko 
spremeni ravnovesje in tok sedimentov ter lokalizacijo habitatov, 
ki sestavljajo ekosisteme rečnih ustij in obalnih območij (npr. 
muljaste plitvine ali peščena obrežja). Glavno poglabljanje dna 
lahko obrne trend zapolnjevanja rečnega ustja in vpliva na stanje 
ravnovesja rečnega ustja, ker lahko poglobitev rečnega ustja 
omogoči, da slana voda prodre dlje gorvodno, okrepi valovanje 

ob obali, spremeni amplitudo plimovanja in plimske tokove 
ter vpliva na količino lebdečih sedimentov in sedimentacijo. 
Obstajajo tudi okoliščine, v katerih se izkopani material lahko 
koristno uporabi, npr. za povečanje oskrbe obal s sedimenti, 
čeprav je treba paziti, da ne zadušimo pomembnih združb 
pod plimskim pasom. Iz tega izhaja potreba po skrbni presoji 
hidrodinamičnih učinkov v rečnih ustjih in obalnih vodah. 
Skrbno načrtovanje poglabljanja dna in premestitve izkopanega 
materiala je sestavni del programov ravnanja s sedimenti.
•	 Vzdrževalne dejavnosti: Zamenjava ali namestitev 
navigacijskih oznak, pilotov, luči, sistemov za nadzor plovbe in 
privezov, razširitev splavišč in pomolov ter vzdrževanje mehkih 
morskih zidov, protipoplavnih zaščit in valobranov lahko 
škodljivo vplivajo na ohranitvene cilje v zaščitenih rečnih ustjih in 
na obalnih območjih.
•	 Pridobivanje in uporaba zemljišč za pristanišča: Gradnja 
nove infrastrukture (terminali, železnica, cevovodi, ceste, nove 
industrije itd.) za namene pristanišč lahko prizadene bližnja 
območja Natura 2000. Na nekaterih območjih je potrebno zaradi 
pomanjkanja razpoložljivega prostora zemljišča za pristanišča 
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včasih odvzeti morju, zaradi česar so potrebni programi 
naravovarstvenih izravnalnih ukrepov.
•	 Komercialni ladijski promet: V pristaniščih ta vključuje 
obratovanje in premike plovil ter delo s tovorom. 
Plutje ladij po vodah rečnega ustja in obalnih vodah lahko vpliva 
na značilnosti habitata z ustvarjanjem valov in motnostjo v 
vodnem stolpcu, povzročeno s propelerjem. Učinki premikov 
plovil so lahko škodljivi, npr. medplimska erozija rečnih ustij in/
ali povzročanje ponovnega lebdenja sedimentov, ali koristni, npr. 
zračenje vodnega stolpca. Hrup (nad vodo in pod njo), povezan z 
ladijskim prometom, lahko vznemiri zaščitene morske živali. 
Ravnanje s suhim tovorom v razsutem stanju lahko povzroči 
emisije prahu in onesnaženje zraka, balastna voda pa lahko 
privede do vnosa tujerodnih vrst. Pri ravnanju s tekočim razsutim 
tovorom je lahko potrebno raztovarjanje po ceveh, pri čemer 
lahko nastane nevarnost uhajanja, emisije in razlitja. Nenazadnje 
pa pri premikih plovil obstaja tudi tveganje za nesreče. 
•	 Industrijski kompleksi: Industrijski kompleksi na pristaniških 
območjih lahko vključujejo rafinerije, energetske obrate, 
vozlišča za suhi in mokri razsuti tovor, zabojniške terminale ter 
industrijske dejavnosti in ladijski promet, ki imajo vsak svoj 
poseben vpliv na okolje. Njihovi kumulativni učinki imajo lahko 
škodljive ekološke posledice za bližnja območja Natura 2000.

Podnebne spremembe
Obalna območja so med območji, ki so najbolj občutljiva 
za podnebne spremembe, saj so občutljiva za dvig morske 
gladine v povezavi s povečanimi tveganji za nevihte, močna 
deževja in nenadne poplave, ki povzročijo obsežno škodo na 
pozidanih območjih in infrastrukturi. Ukrepi za zaščito pred 
poplavami, kot so gradnja jezov, pridobivanje zemljišč in 
druge vrste obrambe pred morjem, lahko pripeljejo do pojava 
»krčenja obale«, pri katerem je vse manj prostora na voljo za 
naravne obalne procese za prilagoditev erozijskim silam ali 
spremembam, kot je dvig morske gladine. Do »krčenja obale« 
prihaja predvsem na nizkoležečih in medplimskih območjih, ki bi 
se naravno prilagodila spremembam morske gladine, nevihtam 
in plimovanju, vendar se ne morejo zaradi človeške gradnje. 
V rečnih ustjih in na obalnih območjih bi bilo treba sprejeti 
inovativne ukrepe za preprečevanje krčenja obale.

Podnebne spremembe bodo močno prizadele naravno okolje 
Evrope ter skoraj vse dele družbe in gospodarstva. Zaradi dviga 
morske gladine se bo zmanjšal varovalni učinek valobranov in 
nabrežnih zidov, obdobja manjših količin padavin v porečjih 
pa lahko povzročijo nižje stopnje pretoka sladke vode in višje 
stopnje sedimentacije v rečnih ustjih.
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Ključna priporočila

Dokument s smernicami vsebuje vrsto priporočil in elementov 
dobre prakse, ki se nanašajo na naslednje vidike:

Ohranitveni cilji v dinamičnih okoljih
Razvoj ohranitvenih ciljev za rečna ustja in obalna območja je 
resničen izziv, saj so ta območja zelo kompleksni in dinamični 
ekosistemi. Pred določitvijo ohranitvenih ciljev je treba 
razumeti, kako taki kompleksni ekosistemi delujejo, kako se 
razvijajo »morfološko« ter kako lahko nanje vplivajo človeški 
pritiski in podnebne spremembe. Podrobno je treba raziskati 
fizikalne procese in morfološki razvoj določenih rečnih ustij in 
obalnih območij. Pristojni organi naj kot podlago za določitev 
ciljev ohranjanja narave za take ekosisteme zbirajo najboljša 
razpoložljiva in zanesljiva znanstvena dognanja o teh vidikih.

Ohranitveni cilji in ukrepi naj temeljijo na presoji lokalnega 
stanja ohranjenosti zaščitenih habitatov in vrst ter relativne 
pomembnosti območja za celovitost Nature 2000 in za 
ohranjanje ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti takih 
habitatov in vrst.  
S pristaniškimi organi in organi, pristojnimi za plovne poti, 
se je treba posvetovati v zgodnjih fazah razvoja in izvajanja 
ohranitvenih ukrepov za tista območja Natura 2000, ki so v bližini 
pristanišč ali so povezana s plovnim dostopom. 
Ohranitveni cilji naj ne bodo statični. Nasprotno, treba 
jih je prilagoditi dejanskemu razvoju stanja ohranjenosti 
vrst in habitatov ter razvoju drugih ekoloških dejavnikov v 
kompleksnem in dinamičnem okolju. 

Celostno načrtovanje
Načrti upravljanja se priporočajo za območja Natura 2000, 
vendar pa na podlagi direktive o habitatih niso obvezni. Vseeno 
pa nudijo priložnost, da se trajnostni gospodarski razvoj, 
vprašanja varnosti in dostopnost uskladijo s cilji ohranjanja 
narave.

Prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje lahko 
pomagata doseči izvajanje ohranitvenih ukrepov na območjih 
in večjo pravno varnost za projekte pristaniškega razvoja. 
Celostno načrtovanje je način, da se poiščejo sinergije in 
komplementarnost; je orodje za spodbujanje družbene 
odgovornosti in trajnostnega razvoja. Moralo bi pomagati pri 
preprečevanju paradoksov, navzkrižij in nazadnje tekmovanja za 
prostor. 
Celostno prostorsko načrtovanje, predloženo v strateško okoljsko 
presojo, naj se uporabi, kadar koli je to mogoče, kot način za 
predvidevanje težav in škodljivih okoljskih vplivov ter preprečitev 
morebitnih navzkrižij in zamud pri razvoju projektov. Pri 
prostorskem načrtovanju je treba jasno razlikovati med strateško 
in projektno ravnjo. Presoje na ravni strateškega načrta se lahko 
poenostavijo, kadar se ne obravnavajo s projekti povezane 
podrobnosti. 
Pristojni nacionalni, regionalni in lokalni organi, odgovorni za 
upravljanje območij Natura 2000, naj tesno sodelujejo z organi, 
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Smernice za načrte upravljanja območij 
Natura 2000
Za območja Natura 2000, zlasti za območja, ki so v bližini 
pristanišč ali drugih industrijskih dejavnosti, naj se izdela 
načrte celostnega upravljanja.

Pristaniški organi in organi, pristojni za plovne poti, naj bodo 
dejavno vključeni v pripravo načrtov upravljanja za območja 
Natura 2000, ki so v bližini pristanišč in z njimi povezanih 
plovnih poti.

Strateške načrte za pristanišča, načrte upravljanja povodij 
iz okvirne direktive o vodah in načrte upravljanja območij 
Natura naj se usklajuje in, kjer je mogoče, poveže, da se v 
celoti izkoristi morebitne položaje, v katerih imajo koristi vsi 
vpleteni.

Ponavljajoče se vzdrževalne dejavnosti, ki so nujne za 
olajšanje pristaniških dejavnosti in plovnega dostopa, naj se 
vključi v načrte upravljanja in oblikuje tako, da ne škodujejo 
ohranitvenim ciljem območja.

projekta ali neučinkovitosti povezanih omilitvenih ali izravnalnih 
ukrepov je potrebno vzpostaviti potrjen okvir za spremljanje 
dejanskih vplivov in ustrezno prilagajanje omilitvenih in 
izravnalnih ukrepov.

pristojnimi za prostorsko načrtovanje. Vse ustrezne interesne 
skupine, vključno s pristaniškimi organi in organi, pristojnimi 
za plovne poti, upravljavci terminalov, okoljskimi nevladnimi 
organizacijami in drugimi javnimi interesnimi skupinami, naj 
bodo vključene že v zgodnji fazi načrtovanja, da se uskladi 
družbene in gospodarske interese s cilji ohranjanja narave na 
območjih Natura 2000 ali v njihovi bližini. 
Kumulativne učinke projektov je treba opredeliti in oceniti že 
med izdelavo prostorskih načrtov.

Razvoj projektov in vzdrževalne dejavnosti
Oblikovanje načrtov in projektov bi moralo biti vedno osnovano 
na obojestransko koristnih strategijah, da se dosežejo dvojni 
cilji, in sicer ohranitveni cilji območij Natura 2000 in družbeno-
gospodarski cilji v skladu s konceptom sodelovanja z naravo.
•	 Ukrepi preprečevanja škode ali izogibanja škodi naj imajo 
vedno prednost pred izravnalnimi ukrepi.
•	 Vedno bi bilo treba predvideti predhodne presoje za oceno 
verjetnosti vpliva načrta ali projekta na območja Natura 2000. To 
je nujno za odločitev, ali lahko načrt ali projekt pomembno vpliva 
na območje Natura 2000 in ali je potrebna »ustrezna presoja« v 
smislu člena 6(3) direktive o habitatih.
•	 Temeljito in pravočasno posvetovanje z interesnimi 
skupinami je vedno priporočeno, da se prepreči ugovore v 
postopku izdaje dovoljenj za projekte.
•	 Na spletu so na voljo posebne smernice v zvezi z določili člena 
6(3) in 6(4) direktive o habitatih, ki jih je potrebno upoštevati v 
primerih, kadar je treba dovoliti nadaljevanje škodljivega razvoja, 
ker ni drugih ustreznih rešitev, in kadar so potrebni izravnalni 
ukrepi, da se v celoti izravna kakršna koli izguba ali škoda za 
območje.
•	 Vzdrževanje pristanišč in plovnega dostopa naj se obravnava 
v načrtih celostnega upravljanja za celotno plovno pot ali 
prizadeto območje Natura 2000; postopke glavnega poglabljanja 
dna naj se načrtuje v okviru programov trajnostnega poglabljanja 
dna in ravnanja s sedimenti.
•	 Vzdrževalne postopke na območju Natura 2000 ali v 
njegovi bližini naj se posebej načrtuje za vsako rečno ustje ali 
obalno območje ter podpre s programom spremljanja, na 
podlagi katerega je mogoče pravočasno odkriti in popraviti 
nepredvidene škodljive vplive na ohranitvene cilje.
•	 Za primer morebitnih nepričakovanih vplivov načrta oz. 



Nadaljnje branje
Dokument Komisije s smernicami »Izvajanje direktiv o pticah in 
habitatih v rečnih ustjih in na obalnih območjih«  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Dokumenti s smernicami glede postopka ustrezne presoje 
sprejemljivosti in določilih členov 6(3) in (4) direktive o habitatih 
so na voljo na strani Komisije za Naturo 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Pogosto zastavljena vprašanja o omrežju Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_sl.htm

Delo za sinergije med ODV, MSFD in direktivama o habitatih in 
pticah (samo v angleščini):  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Pregled glavnih določb okvirne direktive o vodah, okvirne 
direktive o morski strategiji, direktiv o pticah in habitatih ter 
poplavne direktive (samo v angleščini): https://publications.
europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Iskanje po Naturi 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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