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1. UVOD 

 
 
 

1.1. Ozadje dokumenta s smernicami 

Celinske plovne poti igrajo pomembno vlogo pri transportu blaga po mnogo delih Evrope. 
Vsako leto se na ta način v komercialne namene prepelje več kot 500 milijonov ton blaga. Z 
omrežjem preko 40.000 km plovnih poti celinske vode med seboj povezujejo industrijske in 
poslovne centre ter nudijo življenjsko pomemben dostop do morja in s tem tudi preostalega 
sveta. 

Prevoz po celinskih plovnih poteh (PCPP) velja za varno, energijsko učinkovito in okolju bolj 
prijazno obliko prevoza. EU je že pred časom prepoznala velik potencial PCPP in mu 
priznava pomembno vlogo v celotnem sistemu prometa. 

V beli knjigi Evropske komisije1 z naslovom »Načrt za enotni evropski prometni prostor: na 
poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu« so celinska plovba, 
železniški promet in prevoz po morju na kratkih razdaljah prepoznani kot ključni za trajnost 
evropskega prometnega sistema zaradi njihovih prednosti z vidika okolja. Splošni cilj za 
prehod na druge načine prevoza je prenos 30 % vsega cestnega tovornega prevoza nad 
300 km na železnico ali vodo do leta 2030 in več kot 50 % do leta 2050. Upoštevajoč 
potrebo po razogljičenju celotnega sektorja prometa, saj se 57 % nafte v Evropi porabi v 
prometu, želi Komisija olajšati izrabo potenciala prevoza po celinskih plovnih poteh in 
spodbuditi boljšo integracijo v intermodalno prometno verigo. 

Za doseganje teh ciljev je potrebno izboljšati infrastrukturo celinskih plovnih poti na ekološko 
trajnosten način. Rečni sistemi so sestavni del funkcionalnih ekosistemov, ki imajo svojo 
dinamiko in na katere tudi močno vplivajo različne dejavnosti tako na samih rekah kot v 
okoliških ekosistemih. Zaradi tega je načrtovanje novih infrastrukturnih projektov za celinsko 
plovbo kompleksno vprašanje. Celosten večdisciplinaren pristop in vključevanje različnih 
deležnikov sta bistvenega pomena in morata biti zato uvedena že v zgodnji fazi. Za zgled naj 
služijo primeri dobrih praks, ki dosegajo obojestransko koristne rešitve tako za celinsko 
plovbo kot za ekologijo. 

Kot vsakršna uporaba rek sta tudi razvoj in upravljanje celinskih plovnih poti vezana na 
okoljsko zakonodajo EU, kamor spadajo tudi direktivi o pticah in habitatih (t. i. 
naravovarstveni direktivi) ter okvirna direktiva o vodah (ODV). Splošni cilj osrednjih dveh 
evropskih naravovarstvenih direktiv je ohranitev najdragocenejših in najbolj ogroženih 
habitatov in prostoživečih vrst v Evropi, vključno s tistimi, ki so odvisni od rek. Glavni del 
naravovarstvenih direktiv je vzpostavitev omrežja Natura 2000, ki ščiti osrednja območja za 
vrste in habitatne tipe, naštete v njunih prilogah. 

Območja Natura 2000 niso zastavljena kot območja brez razvoja in novi projekti niso 
izključeni. Določitev naravovarstvenega območja samo zahteva, da se vsi novi projekti 
izvedejo na način, ki bo ohranjal vrste in habitatne tipe, zaradi katerih je bilo območje 
zaščiteno.  

                                                           
1 Bela knjiga, 2011: Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h konkurenčnemu in z viri 
gospodarnemu prometnemu sistemu. 28. marec 2011, COM(2011) 144 konč. 
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1.2. Namen dokumenta s smernicami 

V luči zgoraj navedenega je bil sestavljen ta dokument, da bi ponudili smernice, kako 
najbolje zagotoviti, da bodo dejavnosti v povezavi z razvojem in upravljanjem celinskih 
plovnih poti skladne z okoljsko politiko EU na splošno in bolj specifično z okoljsko 
zakonodajo. 

Posebno pozornost namenjamo razlagi, kako razvijati celostne projekte, kjer je cilj upoštevati 
ekološke procese reke že v zgodnji fazi postopka oblikovanja projekta in kjer se, če je le 
mogoče, išče obojestransko koristne rešitve tako za celinsko plovbo kot za biotsko 
raznovrstnost. 

V temo dokumentu s smernicami so tudi orisani postopki, ki jih je potrebno upoštevati pri 
presoji sprejemljivosti po 6. členu direktive o habitatih. Razjasnjeni pa so tudi določeni ključni 
vidiki tega postopka odobritve v kontekstu projektov za celinske plovne poti. Izkušnje kažejo, 
da so dolgi postopki odobritve zelo pogosto rezultat nizke kakovosti postopka presoje 
sprejemljivosti, ki pristojnim organom ne omogoča jasne presoje, ali naj predlagani načrt oz. 
projekt odobrijo ali ne. 

Te smernice so namenjene predvsem pristojnim organom in nosilcem projektov, odgovornim 
za infrastrukturne projekte za celinske plovne poti, pa tudi svetovalcem za presojo vplivov, 
upravljalcem območij Natura 2000 in drugim, ki so vključeni v načrtovanje, oblikovanje, 
izvedbo ali odobritev načrtov in projektov za celinske plovne poti. Upamo pa, da bodo 
zanimive tudi za druge organizacije, kot so naravovarstvene nevladne organizacije in 
mednarodni organi, da se izboljša razumevanje nujnosti ustreznega upravljanja in razvoja 
celinskih plovnih poti. 

Dokument je bil sestavljen v posvetovanju s člani delovne skupine Evropske komisije za 
reke, s čimer smo pridobili dragocene povratne informacije o več osnutkih tega dokumenta s 
smernicami. Delovno skupino sta vodila generalna direktorata Evropske komisije za okolje in 
promet, sestavljali pa so jo predstavniki različnih sektorjev PCPP, javnih organov različnih 
držav članic in znanstvenih združenj, strokovnjaki in predstavniki naravovarstvenih nevladnih 
organizacij. Služila je tudi kot prostor za razpravo o ključnih vprašanjih in deljenje izkušenj s 
projekti za celinske plovne poti v kontekstu evropskih naravovarstvenih direktiv.2 

1.3. Okvir dokumenta 

Ta dokument s smernicami se osredotoča na gradnjo, vzdrževanje in nadgradnjo 
infrastrukturnih projektov, povezanih s komercialno celinsko plovbo. 

Smernice so omejene na projekte na celinskih plovnih poteh in ne pokrivajo projektov, ki se 
nahajajo v ustjih rek in na obalnih območjih. Komisija je za te dejavnosti leta 2010 pripravila 
ločen vodnik z naslovom Smernice za izvajanje direktiv o pticah in habitatih v rečnih ustjih in 
na obalnih območjih s posebnim poudarkom na razvoju pristanišč in poglabljanju dna.3 

In končno se ta dokument osredotoča posebej na razvoj infrastrukture za prevoz po celinskih 
plovnih poteh in na ohranjanje rek z vidika varovanja redkih vrst in habitatov v Evropi v 
okviru evropskih direktiv o pticah in habitatih ter v širšem kontekstu okvirne direktive o 
vodah. 

                                                           
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library 
3 Dostopno na https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59287682-5723-464c-8e5c-
b6f6fc263eaf/language-sl 

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59287682-5723-464c-8e5c-b6f6fc263eaf/language-sl
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59287682-5723-464c-8e5c-b6f6fc263eaf/language-sl
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Druge povezane evropske okoljske zakonodaje, ki obravnava na primer vodo, 
onesnaževanje zraka ali podnebne spremembe, ta dokument ne pokriva, čeprav je tudi 
relevantna za celinske plovne poti, jo pa zaradi celovitosti omenja, kjer je to ustrezno. 

1.4. Struktura in vsebina 

Dokument sestavlja pet delov: 

 V 1. poglavju je razloženo ozadje in namen tega dokumenta s smernicami. 

 V 2. poglavju predstavljamo kontekst evropske politike na področju prevoza po celinskih 
plovnih poteh s posebnim poudarkom na politiki za vseevropsko prometno omrežje in 
promocijo celinske plovbe (NAIADES) in za ohranjanje evropskih rek, s posebno 
navezavo na direktivi o pticah in habitatih ter okvirno direktivo o vodah. 

 V 3. poglavju opišemo večnamensko naravo in uporabo evropskih rek ter predstavimo 
njihovo vlogo v prevozu po celinskih plovnih poteh. Poglobimo se tudi v okoljski status 
celinskih plovnih poti po EU in njihovo umestitev v omrežje Natura 2000. Orišemo tudi 
vplive (tako pozitivne kot negativne), ki jih imajo lahko projekti za celinske plovne poti na 
odseke rek, vključno s takšnimi, ki so uvrščeni v omrežje Natura 2000. 

 V 4. poglavju opišemo prednosti uporabe bolj celostnega pristopa k načrtovanju in 
oblikovanju razvoja in upravljanja celinskih plovnih poti, pa tudi prednosti dialoga med 
različnimi sektorji kot sredstva za promocijo trajnostne rabe evropskih rek. Predstavimo, 
kako se spodbuja obojestransko koristne ali najmanj škodljive možnosti v odnosu med 
razvojem in upravljanjem celinskih plovnih poti ter ohranjanjem biotske raznolikosti, kjer 
je to mogoče, in to prikažemo na primerih dobre prakse. 

 V 5. poglavju najdete vodnik po vseh korakih izvajanja presoje sprejemljivosti načrtov in 
projektov, ki bi lahko pomembno vplivali na območja Natura 2000, v skladu s 6. členom 
direktive o habitatih. Opišemo, katerim korakom je potrebno slediti, da se zagotovi 
pravilno izvedbo presoje sprejemljivosti v skladu z ustreznimi standardi. Razložimo tudi, 
kako je mogoče projekte, ki veljajo za nujne in v prevladujočem javnem interesu ter za 
katere ni ustrezne druge možnosti, odobriti, tudi če bodo imeli negativen vpliv na Naturo 
2000. 

 V 6. poglavju se poglobimo v odnos med direktivama o pticah in habitatih, okvirno 
direktivo o vodah in direktivama o presoji vplivov na okolje (PVO) in strateški okoljski 
presoji (SOP) ter v povezavo med tem odnosom in izvajanjem dejavnosti PCPP. 

1.5. Omejitve dokumenta s smernicami 

Na koncu je potrebno spregovoriti tudi o omejitvah tega dokumenta s smernicami. Njegov 
namen je navezovati se in biti zvest besedilu direktiv o pticah in habitatih ter širšim načelom, 
na katerih temeljijo politike EU na področju okolja in prevoza po celinskih plovnih poteh. 
Dokument ni zakonodajne narave in ne uvaja novih pravil, temveč nudi dodatne usmeritve 
za uporabo obstoječih. 
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Kot tak odraža zgolj stališča služb Komisije in ni pravno zavezujoč. Za dokončno razlago 
evropskih direktiv je pristojno Sodišče Evropske unije. Kjer je ustrezno, so v dokumentu 
vključeni primeri sodne prakse, če je sodišče že sprejelo jasna stališča. 

Prav tako ta dokument ne nadomešča obstoječih splošnih dokumentov s smernicami za 
namene interpretacije in metodologije v povezavi s 6. členom direktive o habitatih, temveč je 
namenjen razjasnitvi specifičnih vidikov teh določb in njihovemu umeščanju predvsem v 
kontekst razvoja in upravljanja celinskih plovnih poti. Pričujoči vodnik je torej najbolje brati 
skupaj z obstoječimi splošnimi smernicami in obema direktivama4.  

Smernice upoštevajo, da sta naravovarstveni direktivi vpeti v načelo subsidiarnosti in so 
države članice pristojne za določanje postopkovnih zahtev, ki izhajajo iz njiju. Namen dobrih 
praks v postopkih in predlaganih metodologij, ki so opisane v tem dokumentu, torej ni 
predpisovanje, temveč ponuditi uporabne nasvete, ideje in predloge na podlagi obsežnih 
pogovorov s predstavniki sektorja PCPP, nevladnih organizacij in drugih deležnikov v okviru 
delovne skupine za reke pri Komisiji. 

Ob koncu se želi Komisija zahvaliti vsem, ki so sodelovali v delovni skupini, za njihov 
dragocen prispevek in diskusije, ki so bile ključnega pomena pri pripravi tega dokumenta s 
smernicami. 

                                                           
4 Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC; Assessments of 
plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites – methodological guidance on the provisions of 
Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC; Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o 
habitatih; http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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2. OKVIR EVROPSKIH POLITIK 

 
 
 

2.1. Uvod 

V tem poglavju je orisan splošni okvir politik EU tako na področju celinske plovbe kot 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Predstavljen je pregled osrednjih politik in zakonodajnih 
aktov, ki se nanašajo na posamezni sektor, opisani pa so tudi ključni cilji in določbe. Ta del 
je namenjen spodbujanju boljšega medsebojnega razumevanja glavnih dejavnikov in 
pogojev, ki se za vsak sektor uporabljajo na ravni EU. 

Kontekst politik podpira tudi strategija Evropa 2020, ki je bila sprejeta marca 2010. Ta 
strategija EU vzpostavlja vizijo za socialno tržno gospodarstvo v Evropi v naslednjem 
desetletju in sloni na treh prednostnih področjih, ki se prepletajo in medsebojno podpirajo: 
pametna rast – razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah; trajnostna rast – 
spodbujanje nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire; 
in vključujoča rast – utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi 
socialno in teritorialno kohezijo. 

2.2. Prometna politika EU v podporo prevozu po celinskih plovnih poteh 

Prometna politika EU je temeljni kamen evropskega notranjega trga in procesa integracije. 
Nepogrešljiva je za prost pretok blaga in ljudi, podpira trgovino ter je namenjena ustvarjanju 
poštenih pogojev za konkurenco za in med posameznimi načini transporta, spodbujanju 
prostega pretoka storitev in odpiranju trgov transporta. 

Stalna rast obsega prevoza blaga v zadnjem desetletju je privedla do razmisleka in vključitve 
socialnih in ekoloških posledic v vprašanja prometa. Takrat je na pomenu pridobil model 
trajnostne mobilnosti, ki se nanaša na celosten pristop k optimizaciji učinkovitosti 
transportnega sistema, organizaciji in varnosti prometa ter zmanjšanju porabe energije in 
vplivov na okolje. Vključuje izboljšanje konkurenčnosti okolju prijaznih načinov transporta in 
oblikovanje celostnih transportnih mrež, ki uporabljajo dva ali več načinov transporta. Prevoz 
po celinskih plovnih poteh v tem kontekstu velja za očitno izbiro, saj nudi varen, 
nizkoogljičen in stroškovno učinkovit način transporta brez prometnih zamaškov. 

Zato je to pomemben del bele knjige Komisije, ki je bila sprejeta marca 2011, z naslovom 
Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu5.  

V tej beli knjigi je Komisija sprejela načrt 40 konkretnih pobud za izgradnjo konkurenčnega 
transportnega sistema v naslednjem desetletju, ki bo povečal mobilnost, odstranil večje 
prepreke na ključnih področjih ter spodbudil rast in zaposlovanje. Obenem pa naj bi predlogi 
Komisije pomagali znatno zmanjšati odvisnost Evrope od uvožene nafte in znižati izpuste 
ogljikovega dioksida iz prometa za 60 % do leta 2050. 

                                                           
5 COM(2011) 144 konč. 
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Ključni cilji načrta v povezavi s PCPP vključujejo: 

– premik 30 % cestnega tovornega prometa na daljše razdalje na železniški ali vodni 
promet do leta 2030 in preko 50 % do leta 2050; 

– polno funkcionalno multimodalno vseevropsko temeljno prometno omrežje do leta 2030 
z dobro povezavo med osrednjimi pristanišči ter železniškim prometom in celinsko 
plovbo; 

– odstranitev glavnih ozkih grl za dokončanje prometnega omrežja TEN-T; 

– internalizacija vseh zunanjih učinkov za vse načine prevoza; 

– polno izvajanje načel, da plačata uporabnik in onesnaževalec. 

V tem kontekstu bo Komisija vzpostavila ustrezen okvir za optimizacijo notranjega trga za 
prevoz po celinskih plovnih poteh in odpravo ovir, ki preprečujejo njegovo širšo uporabo, z 
zagotavljanjem nadaljnjih izvedbenih ukrepov, ki so se začeli z akcijskim programom EU 
NAIADES, in naslavljanjem novih izzivov. 

2.2.1. Akcijski program EU NAIADES 

Leta 2006 je Komisija sprejela celosten evropski akcijski program za prevoz po celinskih 
plovnih poteh, imenovan NAIADES6. Njegov cilj je podpreti prednosti prevoza po celinskih 
plovnih poteh, obenem pa se lotiti številnih ovir, ki onemogočajo izkoriščanje njegovega 
potenciala v celoti. 

Akcijski program EU je osredotočen na pet medsebojno odvisnih strateških področij in 
vključuje priporočila za ukrepe, ki naj bi jih v obdobju 2006–2013 izvajale Evropska komisija, 
države članice in druge zadevne stranke: 

1. Trgi: Ukrepi pritegnitev novih tržišč, ustvarjanje podjetništvu prijaznega okolja ter 
izboljšanje administrativnega in regulativnega okvira. 

2. Flote: Ukrepi so usmerjeni predvsem na izboljšanje učinkovitosti logistike ter okoljske in 
varnostne učinkovitosti PCPP. 

3. Zaposlovanje in strokovna znanja: Ukrepi vključujejo pridobivanje nove delovne sile 
preko izboljšanja delovnih in socialnih pogojev v sektorju ter vlaganje v človeški kapital, 
npr. preko usklajevanja sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

4. Podoba: Ukrepi vključujejo promocijo rečne plovbe kot uspešnega poslovnega partnerja, 
vzpostavitev in širitev evropske mreže za promocijo in razvoj PCPP ter spremljanje 
trendov in razvoja na trgu PCPP. 

5. Infrastruktura: Ukrepi vključujejo izboljšanje pogojev plovnih poti, izboljšanje 
multimodalne mreže in delovanje rečnih informacijskih služb (RIS). 

Poleg tega akcijski program predvideva ukrepe za modernizacijo organizacijske strukture 
PCPP z namenom preseganja trenutne razdrobljenosti virov in prizadevanj na različnih 
ravneh. 

V podporo izvajanju programa NAIADES je Komisija leta 2008 vzpostavila platformo 
predstavnikov deležnikov celinskih plovnih poti, držav članic, rečnih komisij in predstavnikov 

                                                           
6 Sporočilo Komisije o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh »NAIADES« – Celostni evropski akcijski program za 
prevoz po celinskih plovnih poteh, KOM(2006) 6. http://www.naiades.info/  

http://www.naiades.info/
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sektorja, imenovano PLATINA7 (angl. Platform for the implementation of Naiades). PLATINA 
je ukrep za usklajevanje na področju prevoza po celinskih plovnih poteh, ki združuje 23 
partnerjev iz 9 evropskih držav. Financirana je v okviru 7. okvirnega programa za raziskave 
(2007–2013) in nudi učinkovito podporo Evropski komisiji na področju petih politik programa 
NAIADES. PLATINA je med drugim razvila Priročnik o dobri praksi pri trajnostnem 
načrtovanju vodnih poti, ki nudi smernice za načrtovanje projektov razvoja plovnih poti, ki so 
skladni z zahtevami varovanja okolja (gl. 4. poglavje).  

Aprila 2011 je Komisija predstavila vmesno poročilo o izvajanju programa NAIADES8, ki je 
potrdilo pomembno strateško vlogo programa NAIADES za spodbujanje vloge PCPP znotraj 
evropskega prometnega sistema. V poročilu so povzeti dosežki v okviru programa, pa tudi 
vprašanja, kjer so potrebna nadaljnja prizadevanja in/ali ponovni razmislek, vključno z 
vprašanjem dodelitve finančnih sredstev. 

Nazadnje naj poudarimo, da je splošno priznano, da se je premajhna količina dodeljenih 
sredstev izkazala kot pomanjkljivost pri izvajanju programa, kar je PLATINA lahko 
nadomestila le v omejenem obsegu. V letu 2012 namerava Komisija predstaviti sporočilo o 
nasledniku trenutnega akcijskega programa NAIADES. V tem sporočilu bo opredeljen 
ustrezni okvir za optimizacijo notranjega trga za sektor prevoza po celinskih plovnih poteh 
ter predstavljeni načini za odstranjevanje ovir, ki preprečujejo večjo uporabo in boljšo 
vključitev celinske plovbe v multimodalni prometni sistem. 

To sporočilo bo osredotočeno na ukrepe, ki so potrebni, da se sektorju pomaga pri vrnitvi na 
pot stabilne rasti in da se poskrbi, da prevoz po celinskih plovnih poteh ostane zanimiv tudi z 
okoljskega vidika. Med vprašanji, ki jih je treba nasloviti, so celostni razvoj in delovanje 
infrastrukture, vzpostavitev sistemov za pametno mobilnost, kot je RIS, ali nadaljnje 
posodabljanje flot na bolj okolju prijazne. 

2.2.2. Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) 

Naslednji od osrednjih stebrov prometne politike EU je vseevropsko prometno omrežje (angl. 
Trans-European Transport Network – TEN-T)9, ki je bilo vzpostavljeno z namenom, da se 
doseže enotno multimodalno omrežje, v katerem so povezane mreže kopenskega – vključno 
s celinskimi plovnimi potmi –, morskega in zračnega prometa po celotni Skupnosti ter ki 
omogoča učinkovitejši pretok blaga in ljudi med državami članicami in zagotavlja 
mednarodno povezanost. Po členu 170 Pogodbe o delovanju Evropske unije omrežje TEN-T 
skupaj z omrežjem TEN-E na področjih telekomunikacij in energije prispeva k ciljem 
izgraditve skupnega trga na splošno, pa tudi skupnega evropskega prometnega prostora. 

Potrebne investicije za dokončanje in posodobitev resničnega vseevropskega omrežja v 
razširjeni EU znaša okoli 550 milijard € do leta 2020, od tega 215 milijard € za odpravo 
glavnih ozkih grl. Glede na obseg potrebnih investicij se projekte razvršča po prioriteti v 
tesnem sodelovanju z nacionalnimi oblastmi. 

Do leta 2007 je bilo v okviru takrat veljavnih smernic10 prepoznanih 30 prioritetnih 
infrastrukturnih projektov znotraj omrežja TEN-T. Usmerjeni so bili na vse prevozne načine: 
železnice, ceste, letališča, celinske plovne poti, ladijski prevoz na kratke razdalje in 
multimodalne povezave, pa tudi satelitski navigacijski sistem Galileo. Pri nekaterih projektih 

                                                           
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1 
8 Commission Staff Working Document Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES Action 
Programme for the Promotion of inland waterway transport SEC(2011) 453 final. 
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 
10 Odločba 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja (UL L 228, 9. 9. 1996, str. 1) z dopolnitvami  

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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gre za vzpostavljanje nove infrastrukture, drugi pa so usmerjeni v nadgradnjo obstoječe in 
izvedbo študij izvedljivosti. 

Finančna podpora za izvedbo projektov TEN-T prihaja iz več finančnih instrumentov EU 
(npr. strukturni skladi, proračun za TEN-T) in preko posojil Evropske investicijske banke. 

Dva od trenutnih prioritetnih projektov se nanašata posebej na celinske plovne poti:  

 Projekt 18 – Plovna os Ren/Meuse–Majna–Donava: Os preči Evropo počez od 
Severnega morja pri Rotterdamu do Črnega morja v Romuniji. Vključuje vrsto projektov 
preoblikovanja rek, izgradnjo plovnih zapor in novih mostov ter različne študije 
izvedljivosti na različnih odsekih plovne poti. 

 Projekt 30 – Celinska plovna os Sena–Šelda: Cilj je povezati francosko celinsko plovno 
omrežje z belgijskim, nizozemskim in nemškim omrežjem in pristanišči ter z glavnimi 
pristanišči severne verige (Le Havre, Rouen, Dunkirk, Zeebrugge, Gent, Antwerpen in 
Rotterdam). Sestavni del projekta je plovna povezava med francoskim mestom 
Compiegne in belgijskim Gentom, dostopna za velike tovorne ladje. Ukrepi med drugim 
vključujejo izgradnjo kanala Seine–Nord na francoskem ozemlju, vrsto nadgradenj med 
mestom Compiegne v Franciji in Gentom v Belgiji, izgradnjo multimodalnih logističnih 
centrov, dela za zagotavljanje vodovarstva in oskrbe z vodo ter previdnostne ukrepe v 
povezavi s podnebnimi spremembami. 

Člen 8 smernic za TEN-T zahteva, da morajo države članice ob razvoju in izvedbi projektov 
upoštevati varovanje okolja z izvedbo presoje vplivov projektov na okolje ali presoje 
sprejemljivosti v okviru direktiv o pticah in habitatih.  
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Pred kratkim je Komisija sprejela predlog novih smernic za TEN-T11, skupaj s predlogom 
Uredbe o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)12, ki je finančna ustreznica 
razvoja infrastrukture in nudi proračun 50 milijard € za promet, telekomunikacije in energijo, 
od česar je 32 milijard € namenjenih za promet. 

Multimodalni evropski prometni koridorji omrežja TEN-T, kot jih predlaga Komisija, pokrivajo 
glavne plovne koridorje v EU, tako da naj bi bile del osrednjega omrežja vse celinske plovne 
poti od razreda IV mednarodnega pomena (AGN) navzgor. Finančni instrument IPE naj bi bil 
uveljavljen tako, da bo zagotavljal, da se ozka grla in čezmejne povezave – tudi za prevoz 
po celinskih plovnih poteh – obravnavajo prednostno. Predvidena pa je tudi možnost, da se 
ne financira zgolj fizične infrastrukture, temveč tudi ukrepe, ki bodo omogočili, da deluje bolj 
učinkovito in okolju prijazno, kot so pametni sistemi upravljanja in infrastruktura za 
alternativna goriva. 

 

2.3. Podonavska strategija EU– nova makroregijska strategija EU 

V okviru svojega novega pristopa k 
regionalnemu razvoju znotraj EU je 
Komisija začela razvijati vrsto evropskih 
pobud za makroregije, ki so namenjene 
bolj učinkovitemu usklajevanju. Ta 
pristop ne pomeni novih zakonov in 
institucij, temveč krepi povezave med 
različnimi politikami in širokim naborom 
deležnikov v regiji. Njegov namen je 
služiti interesom regije kot celote, hkrati 
pa upoštevati njeno raznolikost. 

Decembra 2010 je Komisija naznanila 
nov predlog za drugo makroregijo v EU 
po uspehu Strategije EU za regijo 
Baltskega morja. Ta druga strategija EU se osredotoča na Podonavsko regijo13. Pobuda je 
namenjena razvijanju ogromnega gospodarskega potenciala in izboljšanju okoljskih pogojev 
v regiji. 

Cilj strategije je z vzpostavitvijo okvira za dolgoročno sodelovanje glede širokega nabora 
vprašanj igrati ključno vlogo v izboljšanju trajnostnega prometa, povezovanju energetskih 
sistemov, varovanju okolja, ohranjanju vodnih virov in spodbujanju dobrega poslovnega 
okolja. Čeprav za izvedbo strategije ni načrtovanih novih sredstev, se pričakuje, da bo 
tesnejše povezovanje programov držav Podonavja pomenilo, da sredstva, ki so regiji na 
voljo že v trenutnem finančnem obdobju, dosežejo večje učinke. 

Strategija vsebuje podroben akcijski načrt, ki temelji na štirih stebrih, od katerih sta dva 
neposredno pomembna za PCPP in ohranjanje biotske raznovrstnosti: 

                                                           
11 COM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm  
12 COM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm  
13 COM(2010) 715 konč. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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(1) Povezovanje Podonavske regije: 

 izboljšanje mobilnosti in multimodalnosti 

(a) celinskih plovnih poti; 

(b) cestnih, železniških in zračnih povezav; 

 spodbujanje bolj trajnostne energije; 

 podpiranje kulture in turizma ter stikov med ljudmi. 

(2) Varovanje okolja v Podonavski regiji: 

 povrnitev kakovosti vode in njeno ohranjanje; 

 obvladovanje okoljskih tveganj; 

 ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajine ter kakovosti zraka in tal. 

Specifični cilji za vsako od prednostnih področij so določeni z akcijskim načrtom, ki spremlja 
sporočilo14, podrobneje pa jih opredeljujejo usmerjevalne skupine. Na področjih celinskih 
plovnih poti in biotske raznolikosti so naslednji: 

Pri prednostnem področju Izboljšanje mobilnosti in multimodalnosti celinskih plovnih poti so 
cilji:  

– do leta 2020 povečati tovorni promet po reki za 20 % v primerjavi z letom 2010; 

– rešiti ovire za plovnost ob upoštevanju posebnih lastnosti vsakega odseka Donave in 
njenih plovnih pritokov ter vzpostaviti učinkovito upravljanje z infrastrukturo plovnih poti 
do leta 2015; 

– razviti učinkovite multimodalne terminale v pristaniščih na Donavi in njenih plovnih 
pritokih za povezavo z železniškim in cestnim prometom do leta 2020; 

– vzpostaviti usklajene rečne informacijske službe (RIS) za Donavo in njene plovne pritoke 
ter zagotoviti mednarodno izmenjavo informacij RIS do leta 2015, če je mogoče; 

– rešiti pomanjkanje kvalificiranega kadra in uskladiti izobraževalne standarde na področju 
celinske plovbe v Podonavski regiji do leta 2020 ob upoštevanju socialne dimenzije 
povezanih ukrepov. 

Pri prednostnem področju Ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajine ter kakovosti zraka in 
tal so cilji: 

– zaustaviti slabšanje stanja vseh vrst in habitatov, ki jih pokriva naravovarstvena 
zakonodaja EU, ter doseči znatno in merljivo izboljšanje, prilagojeno posebnim potrebam 
Podonavske regije do leta 2020; 

– zagotoviti stabilne populacije donavskih vrst jesetrovk in drugih domorodnih vrst rib v 
Donavi do leta 2020; 

– zagotoviti upravljanje in okrepitev ekosistemov in njihovih funkcij do leta 2020 z 
vzpostavitvijo zelene infrastrukture in povrnitvijo vsaj 15 % degradiranih ekosistemov; 

– zagotoviti, da se do leta 2020 popiše in določi prioriteto za sanacijo invazivnih tujerodnih 
vrst in njihovih poti razširjanja, prednostne vrste omeji ali odstrani, poti razširjanja pa 
nadzoruje, da se prepreči vnos in širjenje novih invazivnih tujerodnih vrst. 

                                                           
14 SEC(2010) 1489 konč. 
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2.4. Politika EU na področju biotske raznovrstnosti 

Tako kot spodbujanje prevoza po celinskih plovnih poteh je pomembno politično področje 
tudi ohranjanje biotske raznolikosti v EU. Prepoznano je kot eden ključnih operativnih ciljev 
strategije EU za trajnostni razvoj (STR)15 in je eno od štirih prednostnih področij usmerjenih 
ukrepov v 6. okoljskem akcijskem programu16, ki opredeljuje okvir okoljske politike EU v 
obdobju 2002–2012. 

Leta 2010 so si voditelji držav in vlad članic EU zastavili naslednji srednjeročni cilj za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti v EU17: Ustaviti izgubljanje biotske raznovrstnosti in 
degradacijo ekosistemov v EU do leta 2020 ter jih obnoviti, kolikor je to izvedljivo, ob tem pa 
okrepiti prispevek EU k zaustavitvi svetovnega izgubljanja biotske raznovrstnosti. 

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, ki jo je Komisija sprejela maja 2011, 
določa šest glavnih ciljev in 20 ukrepov za zagotavljanje, da bo ta splošni cilj dosežen do 
leta 202018. Šest ciljev je osredotočenih na: 

– popolno izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU za zaščito biotske raznovrstnosti; 

– boljše varovanje ekosistemov širša uporaba zelene infrastrukture; 

– bolj trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo; 

– boljše upravljanje s staleži rib v EU in bolj trajnostno ribištvo; 

– natančnejši nadzor nad invazivnimi tujerodnimi vrstami; 

– večji prispevek EU k zaustavitvi svetovne izgube biotske raznovrstnosti. 

2.5. Direktivi o pticah in habitatih 

Direktivi o pticah in habitatih sta temelj politike EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
omogočata vsem 27 državam članicam EU, da znotraj skupnega pravnega okvira sodelujejo 
pri ohranjanju najbolj ogroženih in najdragocenejših vrst in habitatov Evrope po njihovih 
celotnih naravnih območjih v EU ne glede na politične ali administrativne razmejitve. 

Temeljni cilj direktive o pticah19 je vzdrževati in obnoviti populacije vseh vrst prostoživečih 
ptic, ki so naravno prisotne v EU, na ravni, ki zagotavlja njihovo dolgoročno preživetje. 
Direktiva o habitatih20 ima podobne cilje kot direktiva o pticah, a je usmerjena tudi na druge 
živalske vrste, ne samo ptice, pa tudi neposredno na nekatere habitatne tipe. 

Direktivi ne pokrivata vseh rastlinskih in živalskih vrst v Evropi (tj. ne celotne biotske 
raznovrstnosti EU), temveč sta usmerjeni na podskupino okoli 2000 vrst (od približno 

                                                           
15 COM(2001) 264 konč., Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, sprejeta junija 2006.  
16 Sklep št. 1600/2002/ES, UL L 242, 10. 9. 2002.  
17 Sklepi Sveta: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf 
18 Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 
(COM(2011) 244), 3. 5. 2011. 
19 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (kodificirana različica Direktive Sveta 79/409/EGS o 
ohranjanju prosto živečih ptic z dopolnitvami) – gl. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
20 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst, prečiščeno besedilo 1. 1. 2007 – 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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100.000 ali več v Evropi prisotnih vrst), ki potrebujejo zaščito, da se prepreči njihovo 
izumrtje. Pogosto so imenovane vrste, pomembne za Skupnost, vrste evropskega pomena 
ali zaščitene vrste v EU. 

Direktivi od držav članic zahtevata več kot samo preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja 
vrst in habitatnih tipov na seznamu. Sprejeti morajo tudi pozitivne ukrepe upravljanja, da 
poskrbijo za vzdrževanje in vrnitev njihovih populacij na ugodno stanje ohranjenosti21 na 
njihovem celotnem naravnem območju znotraj EU. 

Ugodno stanje ohranjenosti lahko opišemo kot stanje, v katerem habitatni tip ali vrsta 
uspevajo (tako po kakovosti kot po obsegu/populaciji) in ima dobre možnosti, da tako ostane 
tudi v prihodnje. Če habitat ali vrsta ni ogrožena (ni izpostavljena neposrednemu tveganju za 
izumrtje), to še ne pomeni nujno ugodnega stanja ohranjenosti. Cilj direktive je zastavljen v 
pozitivnem smislu in usmerjen na ugodno stanje, ki ga je treba opredeliti, doseči in 
vzdrževati. Gre torej za več kot preprečevanje izumiranja. 

Za doseganje tega cilja direktivi zahtevata dve vrsti ukrepov:  

– ukrepi določitve in upravljanja območij: namenjeni so ohranjanju glavnih območij za 
vrste, naštete v Prilogi I direktive o pticah in Prilogi II direktive o habitatih, ter habitatnih 
tipov iz Priloge I direktive o habitatih; 

– ukrepi zaščite vrst: od držav članic zahtevajo vzpostavitev splošnega sistema zaščite 
vseh vrst prostoživečih ptic v EU in drugih ogroženih vrst iz Prilog IV in V direktive o 
habitatih. Ti ukrepi veljajo po celotnih območjih, kjer so razširjene, torej tudi izven 
zaščitenih območij. 

2.5.1. Omrežje Natura 2000 

Osrednji element teh naravovarstvenih direktiv je zahteva, da države članice določijo 
območja Natura 2000 za izbrane vrste in habitatne tipe, naštete v direktivah. Po določitvi je 
treba ta območja upravljati tako, da se vrste in habitatne tipe, zaradi katerih je bilo območje 
zaščiteno, vzdržuje v dobrem stanju ohranjenosti ali se takšno stanje obnovi. 

Do zdaj je bilo določenih več kot 26.000 območij Natura 200022. Skupno pokrivajo okoli 18 % 
kopenskega ozemlja EU-27 in pomemben delež morskega ozemlja23. Jezerski in rečni 
ekosistemi tvorijo okoli 4 % površin, vključenih v omrežje Natura 2000. 

Ta območja je potrebno upravljati in varovati v skladu z določbami 6. člena direktive o 
habitatih. V nadaljevanju na kratko opisujemo te določbe, saj so neposredno povezane tako 
z razvojem celostnih projektov, katerih namen so obojestransko koristni scenariji oz. 
najmanjša možna izguba (4. poglavje), kot z izvajanjem presoje vplivov na okolje pri novih 
načrtih oz. projektih na območjih Natura 2000 (5. poglavje). 

V skladu s prvima dvema odstavkoma 6. člena morajo države članice: 

                                                           
21 Koncept »ugodnega stanja ohranjenosti« v direktivi o pticah ni omenjen, obstajajo pa podobne zahteve. 
Tako morajo v vseh posebnih območjih varstva (POV) veljati posebni ukrepi za ohranjanje habitatov, da se 
zagotovi preživetje in razmnoževanje ptic iz Priloge I na območju, kjer so razširjene. 
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm  
23 Pogosto je precejšnje prekrivanje med posebnimi območji varstva (POV) in posebnimi ohranitvenimi območji 
(POO), zato skupna površina ni zgolj seštevek površin vseh. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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– določiti potrebne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam zaščitenih 
habitatnih tipov in vrst na teh območjih (člen 6(1));  

– preprečiti vse škodljive dejavnosti, ki bi lahko pomenile znatno vznemirjanje vrst ali 
slabšanje stanja habitatov zaščitenih vrst ali habitatnih tipov (člen 6(2)). 

Za boljše izvajanje teh nalog se države članice spodbuja, da razvijejo varstvene cilje za 
vsako območje Natura 2000. V najmanjšem obsegu je varstveni cilj vzdrževanje 
ohranitvenih pogojev za vrste in habitate, zaradi katerih je bilo območje uvrščeno v Naturo 
2000, in preprečevanje njihovega nadaljnjega poslabšanja. Vendar pa je mogoče glede na 
splošni cilj direktive, da se za vrste in habitatne tipe doseže ugodno stanje ohranjenosti, 
zastaviti tudi bolj ambiciozne varstvene cilje, da se izboljša ohranitveno stanje teh vrst in 
habitatnih tipov na danem območju. 

Postopek izbire območij Natura 2000:  

Vsako območje je bilo izbrano za uvrstitev v Naturo 2000 zaradi svoje dragocenosti z vidika 
ohranjanja enega ali več habitatnih tipov ali vrst, pomembnih za Skupnost, ki so prisotni na tem 
območju. Izbira se izvede na podlagi meril, določenih v Prilogi III direktive o habitatih, ki vključujejo 
stopnjo zastopanosti habitatnega tipa na območju ter njegovo površino, strukturo in funkcije, v 
primeru vrst pa velikost in gostoto populacije, značilnosti habitata, ki so pomembne za zadevne vrste, 
stopnjo izoliranosti populacije in globalno oceno vrednosti območja za ohranitev zadevnega 
habitatnega tipa ali vrste.  

Podatki se vnesejo v standardni obrazec za Naturo 2000 (SDF)24, ki obstaja za vsako območje. 
Obrazec SDF vsebuje ključne podatke o območju, vrstah oz. habitatnih tipih, zaradi katerih je 
zaščiteno, in njihovem stanju ohranjenosti (po razredih od A do D). Ti obrazci so zato pomembna 
referenčna osnova ne le za določanje, ali je prišlo do morebitnega poslabšanja stanja ohranjenosti 
zaščitenih habitatnih tipov in vrst na danem območju, ampak tudi za določanje varstvenih ciljev za 
območje v skladu s splošnimi cilji direktive o habitatih. 

ORODJE ZA PREGLEDOVANJE NATURE 2000: 

Takojšnji spletni dostop do zemljevidov Nature 2000 in obrazcev SDF 

http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Orodje za pregledovanje Nature 2000 omogoča dostop do podrobnih opisov in zemljevidov območij 
Natura 2000 kjerkoli po EU, vključno s pregledovanjem vzdolž različnih porečij. 

Na voljo so različne možnosti iskanja: 

– brskanje po določenem območju za ogled, ali in katera območja Natura 2000 se tam nahajajo – 
npr. vzdolž določene reke. Ko vnesete lokacijo, npr. ime najbližje vasi, se samodejno prikaže 
približan zemljevid z označenimi vsemi tamkajšnjimi območji Natura 2000; 

– lociranje določenega območja Natura 2000, katerega ime ali kodo že poznate; 

– iskanje določenih vrst ali habitatnih tipov, zaščitenih z direktivo o habitatih, in prikaz, katera 
območja so bila zaradi njih uvrščena v Naturo 2000; 

Za vsako območje Natura 2000, prikazano na zemljevidu, je mogoče prenesti obrazec SDF, ki 
opredeljuje, zaradi katerih vrst in habitatnih tipov je zaščiteno, ocenjene velikosti populacij in stanje 
ohranjenosti ter pomembnost območja za dano vrsto. 

 

                                                           
24 Do podatkov iz obrazcev SDF (angl. Standard Data Form) se lahko dostopa preko orodja za iskanje po Naturi 
2000 http://natura2000.eea.europa.eu/, dostopni pa so tudi pri organih, pristojnih za Naturo 2000, v vsaki 
državi oz. regiji.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Primer zemljevida iz orodja za pregledovanje Nature 2000 za reko Meuse severno od Verduna v francoski pokrajini Lorena. 
POV na podlagi direktive o pticah je označeno z rdečo, z modro pa POO na podlagi direktive o habitatih (deloma se prekrivata). 

 

Člen 10 – okrepitev ekološke usklajenosti omrežja Natura 2000 

Poleg določanja glavnih območij v omrežju Natura 2000 člen 10 državam članicam nalaga, 
da si prizadevajo krepiti ekološko usklajenost omrežja po širšem ozemlju z vzdrževanjem in 
razvijanjem (kjer je to ustrezno) značilnosti krajine, ki so zelo pomembne za prostoživeče 
živalske in rastlinske vrste, kot so zeleni mostovi ali drugi povezovalni elementi, ki jih lahko 
vrste uporabljajo za selitev in širjenje. 

Načrti upravljanja območij Natura 2000 (kjer obstajajo) pogosto opredeljujejo varstvene 
cilje za območja in ukrepe, ki so potrebni za doseganje teh ciljev. Zato so lahko uporaben vir 
informacij za nosilce projektov celinskih plovnih poti, saj: 

– opisujejo ekološke potrebe habitatov in vrst, zaradi katerih je območje uvrščeno v Naturo 
2000, da je jasno, kaj je zaščiteno in zakaj; 

– analizirajo družbeno-gospodarski in kulturni kontekst območja in povezave med 
različnimi rabami tal ter vrstami in habitati na tem območju;  

– opredeljujejo tveganja za vrste in habitatne tipe; 

– določajo varstvene cilje za območje; 

– opredeljujejo vrsto praktičnih upravljalnih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti, da bo 
območje doseglo ugodno stanje ohranjenosti, in kako se lahko ti ukrepi povezujejo z 
drugimi rabami tal na tem območju; 

– fazi njihove priprave in izvedbe vključujeta deležnike, zainteresirane za ohranjanje 
območja. 
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2.5.2. Novi načrti in projekti, ki vplivajo na območja Natura 2000 

Medtem ko sta člena 6(1) in 6(2) direktive o habitatih vezana na vsakodnevno upravljanje in 
varovanje območij Natura 2000, člena 6(3) in 6(4) opredeljujeta postopek, ki mu je treba 
slediti pri načrtovanju novih projektov, ki bi lahko vplivali na območje Natura 200025.  

Posamezni koraki tega postopka so predstavljeni v 5. poglavju, glavni poudarek pa je, da 
mora vsak načrt oz. projekt, ki bi lahko pomembno negativno vplival na območje Natura 
2000, skozi ustrezno presojo sprejemljivosti, v kateri se natančno preuči te vplive z vidika 
varstvenih ciljev za to območje. 

Glede na ugotovitve iz presoje sprejemljivosti lahko pristojni organ načrt ali projekt potrdi, 
kakršen je, če ugotovi, da ne bo poslabšal stanja zadevnega območja. V nasprotnem 
primeru pa lahko pristojni organ glede na ugotovljeno stopnjo vpliva zahteva: 

– preoblikovanje načrta oz. projekta, da se prepreči negativne vplive na območje Natura 
2000;  

– omilitvene ukrepe, ki jih je treba izvesti za preprečevanje negativnih vplivov, ali določene 
pogoje, ki jih je treba upoštevati pri spreminjanju, nadgradnji in vzdrževanju rečnih 
ekosistemov ali izgradnji povezane infrastrukture, spet z namenom odprave verjetnih 
negativnih vplivov; 

– iskanje alternativnih, okolju manj škodljivih rešitev. 

V izjemnih primerih je mogoče načrt ali projekt še vedno potrditi kljub škodljivemu vplivu na 
celovitost enega ali več območij Natura 2000, če se upošteva postopkovne varovalne 
mehanizme, opredeljene v direktivi o habitatih (člen 6(4)). Tako je mogoče načrt ali projekt 
vseeno odobriti, če se dokaže, da zanj ni druge ustrezne rešitve in če velja za nujnega 
zaradi prevlade drugega javnega interesa, v kolikor se izvede zadostne izravnalne ukrepe 
za zagotavljanje, da se ohranja splošno celovitost in povezanost omrežja Natura 2000.  

2.5.3. Novi načrti in projekti ter njihov odnos s strogo zaščito vrst 

Poleg zaščite ključnih območij preko omrežja Natura 2000 direktivi državam članicam 
nalagata tudi, da vzpostavijo splošni sistem zaščite vseh v naravi prisotnih vrst ptic v EU in 
vrst, naštetih v Prilogah IV in V direktive o habitatih. Te določbe veljajo tako znotraj kot zunaj 
zaščitenih območij. 

Točni pogoji so določeni v členu 5 direktive o pticah ter členih 12 (za živali) in 13 (za rastline) 
direktive o habitatih26.  

Med drugim se od držav članic zahteva, da prepovejo:  

– namerno vznemirjanje med razmnoževanjem, vzrejo mladičev, zimskim spanjem in 
selitvijo; 

– poškodovanje ali uničenje razmnoževališč ali počivališč; 

                                                           
25 Člena veljata za območja, pomembna za Skupnost, posebna ohranitvena območja in posebna območja 
varstva. Ne nanašata pa se le na načrte oz. projekte znotraj območij Natura 2000, temveč tudi na tiste, ki se 
nahajajo izven določenega območja, a bi lahko pomembno vplivali na ohranjanje vrst in habitatov znotraj 
območja. Na primer jez na reki pred določenim območjem bi lahko spremenil ali prekinil običajni poplavni 
režim za ptice pomembnega mokrišča znotraj POV nižje ob reki. 
26 Gl. smernice Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
Habitats Directive http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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– namerno uničevanje gnezd ali jajc in ruvanje ali uničevanje zaščitenih rastlin.  

Ker so nekatere zaščitene vrste lahko občutljive na posege v njihove habitate na daljavo, je 
potrebno te določbe upoštevati tudi pri snovanju načrtov oz. projektov za celinske plovne 
poti izven območij Natura 2000. Tako je to lahko na primer pomembno, če naj bi se 
predlagani projekt izvedel ob pomembni selitveni ali širitveni poti redkih ali ogroženih vrst, 
kot sta jeseter (Acipensor sturio) in ostriž (Zingel asper), njegov obseg pa bi lahko ustvaril 
znatno oviro za selitve ali povzročil poslabšanje ali uničenje njihovih območij razmnoževanja 
(drstišč) tudi izven Nature 2000. 

2.6. Okvirna direktiva o vodah 

Nazadnje moramo spregovoriti tudi o okvirni direktivi o vodah (ODV), saj se njene določbe 
neposredno nanašajo tako na izvajanje direktiv o pticah in habitatih kot na sektor prevoza po 
celinskih plovnih poteh. 

Glavni namen okvirne direktive o vodah27, ki je bila sprejeta decembra 2000, je preprečiti 
nadaljnje slabšanje stanja vodnih ekosistemov in odvisnih habitatov ter zaščititi in izboljšati 
njihovo trenutno stanje, da bodo dosegli dobro stanje do leta 201528. V primeru površinskih 
voda (npr. rek, kanalov, jezer) se kakovost vode ocenjuje na podlagi tako ekološkega kot 
kemijskega stanja. 

Za namene ODV so evropska vodna telesa razvrščena v posamezna porečja, kar omogoča 
usklajevanje upravljanja celotnih povodij na najustreznejši ravni – na ravni geografske in 
hidrološke enote – in ne kot pogosto v preteklosti glede na razdrobljene upravne ali politične 
razmejitve. 

Za vsako od teh povodij so določeni okoljski cilji in oblikovan program ukrepov, da se 
zagotovi, da povodje doseže dobro stanje do leta 2015. Pomen teh okoljskih ciljev in 
programa ukrepov izpostavljajo rezultati prve ocene stanja evropskih vodnih teles, po katerih 
je okoli 40 % vseh vodnih teles v EU v tako slabem stanju, da mogoče ne bodo dosegli 
okoljskih ciljev iz ODV29. 

Za vsako od teh povodij se pripravi načrt upravljanja voda (NUV). V skladu s Prilogo VII 
ODV ta načrt med drugim vsebuje: 

– opis značilnosti vsakega vodnega telesa v povodju; 

– povzetek pomembnih obremenitev in vpliva človekovega delovanja; 

– karto s prikazom stanja različnih vodnih teles: za površinske vode (ekološko in kemijsko), 
za podzemne vode (kemijsko in količinsko) in za zavarovana območja; 

– seznam okoljskih ciljev, določenih za vse površinske vode, podzemne vode in 
zavarovana območja znotraj povodja (po členu 4), vključno z določitvijo izjem po členih 
od 4(4) do 4(7); 

– povzetek ekonomske analize rabe vode; 

– povzetek programa ukrepov za doseganje dobrega stanja vodnega telesa do leta 2015.  

                                                           
27 Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. UL L 327, 
22. 12. 2000. 
28 Oziroma dober ekološki potencial v primeru močno preoblikovanih vodnih teles. 
29 Sporočilo Komisije Za trajnostno upravljanje voda v Evropski uniji – Prva faza izvajanja Okvirne direktive o 
vodah 2000/60/ES [COM(2007) 128 konč.]. 
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V času zaključevanja tega dokumenta (maj 2012) je svoje NUV-je sprejelo in Komisiji poslalo 
23 držav članic30. Po njeni potrditvi bo Komisija objavila oceno NUV-jev v 3. poročilu o 
izvajanju31, načrtovanem za november 2012, kot sestavni del Načrta za varovanje evropskih 
vodnih virov32. Priporočila za boljše vključevanje politik in dobre prakse so vključena v 
programski dokument o ODV in hidromorfoloških obremenitvah, sprejet novembra 200633 v 
okviru skupne strategije izvajanja, pri kateri so sodelovale države članice in zadevni 
deležniki. 

Jasno je, da obstajajo močne sinergije med ODV ter direktivama o pticah in habitatih, saj 
imajo vse precej podobne namene v smislu zagotavljanja, da se (ekološko) stanje rek ne 
slabša, temveč izboljša. Podrobnejši pogled v odnos med ODV in direktivama o pticah in 
habitatih z vidika celinskih plovnih poti sledi v 6. poglavju. 

                                                           
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm 
31 Prejšnja poročila o izvajanju ODV najtete na http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/implrep2007/index_en.htm. 
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm  
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3. EVROPSKE REKE: POMEMBEN VIR 

 
 
 

3.1. Multifunkcionalna vloga rek 

Evropa ima bogat in raznolik nabor rek, od kratkih gorskih potokov z majhnim zajemnim 
območjem do velikih nižinskih rek, ki se raztezajo čez stotine kilometrov. Lastnosti 
posamezne reke so močno odvisne od vrste drugih dejavnikov, kot so geologija rečne 
struge, tipi prsti, naklon in podnebni pogoji. Posledično so reke zelo raznolike, pa tudi zelo 
dinamične, saj se nenehno spreminjajo s svojim tokom od izvira do izliva. V EU je okoli 50 
velikih rek, od katerih jih ima 20 povodja, večja od 50.000 km². Vsaka pa podpira še 
pomembno mrežo pritokov. 

Reke so pomemben multifunkcionalen vir za evropsko gospodarstvo in družbeno blaginjo, 
saj služijo mnogo različnim sektorjem. Glede na lastnosti in lokacijo posameznega rečnega 
sistema lahko nudijo pitno vodo ali vodo za uporabo v kmetijstvu, industrijskih postopkih in 
za hlajenje. V nekaterih primerih se med drugim uporabljajo tudi za proizvajanje električne 
energije, plovbo, pridobivanje peska, ribištvo, rekreacijo in turizem. 

Zdravi rečni ekosistemi družbi brezplačno zagotavljajo tudi številne pomembne dobrine in 
funkcije. Služijo kot pomemben vir sladke vode in kot centri za prečiščevanje, tako da 
odstranjujejo odvečna hranila in onesnaženje iz vodotoka in okoliškega zajemnega območja. 
Preprečujejo erozijo in ohranjajo prsti, hranila in sedimente ter služijo kot pomemben naravni 
varnostni mehanizem pred poplavami, saj prevzemajo odvečno vodo v času obilnejšega 
deževja. Vendar pa so te ekonomske prednosti pogosto spregledane, saj se nanje večinoma 
gleda kot na javno dobro, ki nima tržne vrednosti. Posledično se redko upošteva prednosti 
zdravih rečnih sistemov za družbo, kadar so v igri kompromisi z drugimi interesi34.  

Ekološki pomen rek 

Čeprav reke predstavljajo le droben delež površine Evrope, pomembno prispevajo k 

dobrobiti Evropejcev. 

FUNKCIJE OSKRBE FUNKCIJE URAVNAVANJA KULTURNE FUNKCIJE 

Stvari, pridobljene iz rečnih 

ekosistemov 

Prednosti iz uravnavanja 

ekosistemskih procesov 

Nematerialne prednosti 

rečnih ekosistemov 

 

Hrana in surovine, vključno s 

širokim naborom prehranskih 

izdelkov na osnovi rastlin, 

živali in drugih organizmov 

ter z materiali, kot je les. 

Sladka voda: reke so 

pomembne za oskrbo in 

regulacijo sladke vode. 

Energija: les in 

hidroenergija. 

Uravnavanje podnebja: rečni 

ekosistemi lahko vplivajo na 

podnebje. 

Uravnavanje bolezni: 

spremembe v rečnih 

ekosistemih lahko neposredno 

vplivajo na obseg dejavnikov 

bolezni, kot so komarji. 

Uravnavanje vode: 

preprečevanje poplav, lajšanje 

Rekreacija in ekoturizem 

Estetske 

Izobraževalne 

Občutek za prostor 

Kulturna dediščina 

Duhovne in religiozne 

 

 

 

 

                                                           
34 http://www.teebweb.org/  

http://www.teebweb.org/
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Genetski viri, vključno z geni 

in genskimi informacijami za 

gojenje živali in rastlin ter 

biotehnologijo. 

Promet: bistvena vloga pri 

prevozu blaga in ljudi – tako 

v poslovne kot prostočasne 

namene.  

suš itd. 

Preprečevanje erozije: 

pokritost z obrežno vegetacijo 

in vegetacija na poplavnih 

območjih igrata pomembno 

vlogo pri ohranjanju prsti in 

preprečevanju rečne erozije. 

Prečiščevanje vode: rečni 

ekosistemi pomagajo pri 

filtraciji in razgradnji organskih 

odpadkov. 

PODPORNE FUNKCIJE 

Funkcije, nujne za 

delovanje ostalih 

ekosistemskih funkcij 

 

Ustvarjanje prsti 

Kroženje hranilnih snovi 

Primarna proizvodnja 

Biotska raznovrstnost 

(habitati in vrste) 
 

Izkoriščanje ekonomske vrednosti ekosistemskih funkcij 

S sporazumom o zelenem kanalu na spodnji Donavi (LDGC) je bilo sklenjeno, da se ponovno 
vzpostavi 2.236 km² poplavnih ravnic, stranskih kanalov in povezanih habitatov vzdolž Donave, ki 
bodo pomagali nadzorovati poplave v regiji. Skupni strošek teh obnovitvenih del je ocenjen na 50 
milijonov €, s tem pa naj bi se pridobilo 2.100 milijonov m³ protipoplavnih kapacitet. To je zelo ugodno 
v primerjavi s škodo, ki jo je leta 2010 povzročilo samo poplavljanje v Romuniji in je znašala 59 
milijonov €. Poleg tega se predvideva, da bo obnova prinesla 112 milijonov € letno zaradi dodatnih 
ekosistemskih funkcij preko ribištva, gozdarstva, ohranjanja hranilnih snovi in rekreacije.35 

3.2. Okoljsko stanje evropskih rek 

Obsežna raba številnih evropskih rek pomeni ogromno obremenitev za ta dragoceni vir v 
zadnjih 150 letih, zaradi česar so le še redke velike nižinske reke v Evropi v popolnoma 
naravnem stanju. Poleg različnih stopenj onesnaževanja in visokih obremenitev s hranilnimi 
snovmi, ki vodijo v znižanje kakovosti vode, so bile številne reke iz različnih razlogov 
deležne tudi velikih hidromorfoloških posegov. 

Na podlagi prvega pregleda značilnosti povodij v povezavi z ODV (člen 5)36 je večina držav 
članic EU ugotovila, da so najpomembnejše obremenitve povezane z razvojem mest, 
protipoplavno zaščito, proizvajanjem elektrike (vključno s hidroenergijo), celinsko plovbo 
izravnavanjem rečnih strug in izsuševanjem zemlje v kmetijske namene ter da v veliki meri 
vplivajo na hidromorfološko stanje vodnih teles. Najnovejša ocena stanja evropskih rek je 
pokazala, da je okoli 40 % vseh vodnih teles v EU v okrnjenem stanju in zanje obstaja 
tveganje, da ne bodo dosegla okoljskih ciljev iz ODV. 

3.2.1. Glavne obremenitve za evropske reke 

Po ugotovitvah Evropske agencije za okolje37 so glavni dejavniki, ki povečujejo tveganje za 
neuspeh pri doseganju dobrega ekološkega stanja ali potenciala pri evropskih rekah: 

– Bogatitev s hranilnimi snovmi (evtrofikacija) – eden glavnih virov organskega 
onesnaženja, spuščenega v evropske vodotoke, so organske odplake okoli območij po 
Evropi z visoko gostoto prebivalstva in visoko razvito industrijo. Velike količine 

                                                           
35 Costs and Socio-Economic Benefits associated with the Natura 2000 Network, Output of the EC project "Preparatory 
Actions for Natura 2000", popravljena končna različica, oktober 2010. 
36 Sporočilo Komisije Za trajnostno upravljanje voda v Evropski uniji – Prva faza izvajanja Okvirne direktive o vodah 
2000/60/ES [COM(2007) 128 konč.]. 
37 Poročilo The European environment state and outlook 2010, poročilo o kakovosti sladkih voda ter LIFE and Europe’s 

rivers, 2007. 
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organskega onesnaženja običajno zmanjšajo koncentracijo kisika v vodi in tako vplivajo 
na vse rečne vrste in habitate. Kljub temu pa se v zadnjih 15 letih ravni koncentracije 
organskih snovi in hranil v evropskih rekah postopoma znižujejo. 

– Hidromorfološke obremenitve (vključno z rečno regulacijo) – to so človeško 
povzročene fizične spremembe rečnih strug, kot je izgradnja zbiralnikov in proizvodnja 
energije (jezovi hidroelektrarn), izgradnja kanalov in infrastrukture za plovbo, izsuševanje 
in namakanje zemlje, vzdrževalna dela (odstranjevanje ovir za pretok, odstranjevanje 
sedimentov itd.). Zaradi takšnih posegov se lahko prekine povezava med rekami in 
poplavnimi ravnicami, kar negativno vpliva na povezane habitate in vrste. Povzročijo 
lahko tudi motnje v sedimentacijskem sistemu reke (erozija, prenos in odlaganje) in/ali 
kontinuiteti toka reke, kar ima lahko ogromen vpliv na vodne organizme, na primer z 
oviranjem premikanja rib selivk navzgor in navzdol po rečnem toku ali spreminjanjem 
pretoka ali temperature vode. 

Ostale obremenitve so med drugim:  

– Zakisovanje – zniževanje ravni pH, ki ga povzroča nalaganje žveplovih in dušikovih 
oksidov (kot posledica izgorevanja fosilnih goriv) na zbirnih območjih rek. 

– Organski mikroonesnaževalci – obsežna uporaba pesticidov in proizvodnja drugih 
organskih snovi je privedla do onesnaževanja vodotokov. Pesticidi, ki pridejo v vodno 
okolje, lahko resno vplivajo na rastline in živali v njem ter zmanjšajo možnost uporabe 
rek kot vira pitne vode. 

– Težke kovine – glavni viri teh v evropskih rekah so industrijski in rudarski obrati. Vendar 
pa koncentracije težkih kovin v evropskih rekah padajo. 

Kot kaže zgornji pregled, so mnoge evropske reke že močno regulirane in onesnažene 
zaradi širokega nabora različnih družbeno-ekonomskih dejavnosti, in sicer v obsegu, da ne 
morejo več v celoti uresničevati svojih naravnih hidromorfoloških funkcij ali ekoloških 
prednosti. Druge pa imajo še vedno odseke, ki so relativno naravni, ki ostajajo dinamični in 
prosti ter ohranjajo svojo visoko ekološko vrednost.  

Vplivi hidromorfoloških posegov na Donavi in Renu 

Kot številne druge evropske reke sta tudi Donava in Ren pod velikim vplivom človeških dejavnosti, 
vključno z intenzivno plovbo in spreminjanjem habitatov zaradi urejanja toka. Na mnogih odsekih se je 
spremenilo naravno strukturo vodotoka, vključno z globino in širino, pretočnimi režimi, naravnim 
prenosom sedimentov in selitvenimi potmi rib. Jezovi in zbiralniki stojijo na skoraj vseh goratih 
območjih, pa tudi na nekaterih nižinskih območjih in plovnih kanalih. Po nižinskih delih srednjega in 
spodnjega toka reke pa so splošno razširjeni nasipi in namakalna omrežja. 
Posledično:  
– je več kot 80 % Donave regulirane zaradi protipoplavne zaščite, okoli 30 % njene dolžine pa je 

zaustavljene za proizvodnjo električne energije; 
– okoli polovice pritokov Donave se uporablja za proizvodnjo hidroenergije; proizvodna kapaciteta 

vseh hidroelektrarn v porečju Donave je skoraj 30.000 MW; 
– na glavnih pritokih Donave je bilo zgrajenih več kot 700 jezov; 
– vzdolž Rena se je po izgradnji nasipov in kanalov, ki sekajo okljuke, obseg namakanih travnikov 

med Baslom in Karlsruhejem skrčil za 87 %. 

Vir: ICPDR, 2010; Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2. Novi izzivi pred evropskimi rekami 

Reke se prav tako srečujejo z novimi izzivi, kot so podnebne spremembe in invazivne 
tujerodne vrste. V kontekstu podnebnih sprememb vedno več dokazov kaže, da bodo s 
podnebjem pogojene spremembe v trajanju ledene skorje, pretočnih režimih rek, toplotni 
stratifikaciji, razpoložljivosti hranilnih snovi in trajanjem obdobja rasti vplivale na sestavo vrst 
in strukture prehranskih mrež. To bi lahko vodilo tudi v dodatne velike spremembe pretočnih 
režimih rek. 

Temperatura vode je eden od parametrov, ki določa splošno stanje vodnih ekosistemov. 
Večina vodnih organizmov (npr. postrvi) lahko prenese samo temperature v določenem 
razponu, kar določa njihovo razporeditev po reki ali posamezni regiji. Podnebne spremembe 
lahko privedejo do izumrtja nekaterih vodnih vrst ali vsaj sprememb v njihovi razporeditvi po 
rečnem sistemu oz. do premika proti severu, če jim tega ne preprečuje pomanjkanje ali 
slabo stanje primernih habitatov ali ovire v toku reke. 

Tudi invazivne tujerodne vrste so vedno pomembnejša grožnja za evropske reke. Po 
trenutnem popisu je 296 vrst nevretenčarjev in 136 vrst rib v evropskih sladkih vodah 
tujerodnih38. V okviru velikega z evropskimi sredstvi podprtega raziskovalnega projekta 
DAISIE39 so odkrili tudi, da so primarni načini vnosa tujerodnih živalskih vrst v evropske 
celinske vode: zalaganje vodnih teles z organizmi v podporo ekstenzivnim ribjim kulturam in 
športnemu ribolovu (30 %), intenzivno gojenje vodnih organizmov (27 %) in pasivni prevoz z 
ladjami (25 %).  

Vplivi invazivnih tujerodnih vrst imajo tudi resne družbeno-ekonomske posledice. Povzročijo 
lahko znaten upad proizvodnje (npr. zmanjšanje ribolova in obsega gojenih vrst, zmanjšanje 
razpoložljivosti) in preprečijo ustrezen dostop do vode za industrijo. Zmanjšajo lahko 
plovnost celinskih voda in povzročijo upad dragocenih ekosistemskih funkcij (npr. čiščenje 
vode, kroženje hranilnih snovi). 
                                                           
38 Poročilo Evropske agencije za okolje, marec 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems. 
39 http://www.europe-aliens.org/  

http://www.europe-aliens.org/
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Izkušnje glede invazivnih tujerodnih vrst pri Kanalu Ren–Majna–Donava 

Poznano je, da umetno povezovanje različnih vodnih sistemov, na primer z umetnimi kanali, povzroča 
širjenje invazivnih tujerodnih vrst, saj se vzpostavi fizični stik med dvema različnima rečnima 
sistemoma, kar bi se zelo redko zgodilo brez človeškega posega. To povzroči vnos tujerodnih vrst in 
njihovo mešanje oz. konkurenco z avtohtonimi vrstami. Odprtje Kanala Ren–Majna–Donava leta 
1992, ki povezuje Ren in Donavo, je še posebej prispevalo k vdoru številnih ponto-kaspijskih vrst v 
severno in zahodno Evropo. Pričakuje se, da se bo v bližnji prihodnosti preko Kanala Ren–Majna–
Donava v severnomorsko povodje selilo še več ponto-kaspijskih vrst (Gollasch in Nehring, 2006).  

3.3. Pomen rek za biotsko raznovrstnost 

Zaradi svoje strukturne kompleksnosti in izredno dinamične narave so reke izjemno bogati 
ekosistemi, ki kot kri oz. v tem primeru voda napajajo obsežne dele ozemlja, ki jih obdaja. 
Reke niso le same dragoceni habitati, ampak služijo tudi kot življenjsko pomembni ekološki 
koridorji, ki spodbujajo širjenje in selitve vrst, včasih preko dolgih razdalj in skozi različne 
biogeografske regije.  

Poleg tega imajo reke ogromen vpliv na svoja zajemna območja – naj gre za poplavljanje, 
obnavljanje podtalnice ali kateri drugi vidik. Ta stranska povezanost vpliva tudi na razvoj 
bogatega mozaika medsebojno povezanih, od vode odvisnih mokrišč, kot so poplavni ali 
obrežni gozdovi, močvirja, barja, močvirni travniki itd., ki vsi še dodatno krepijo biotsko 
raznovrstnost teh naravnih sistemov. 

Posledično gostijo zdrave naravne reke in njihove poplavne ravnice izredno bogato biotsko 
raznovrstnost, saj nudijo pomembne habitate za znatno število evropskih prostoživečih 
živalskih in rastlinskih vrst, vključno z močno ogroženimi vrstami, ki so naštete v direktivah o 
pticah in habitatih. 

Ekologija velikih rek 

Veliki rečni sistemi so večdimenzionalni ekosistemi, kjer naravni režimi motenj, kot so poplave in 
suše, služijo kot osnova za njihovo močno dinamično in raznoliko naravo. Te kompleksne sile in 
procesi izmenjave – v treh prostorskih dimenzijah in spremembah v času (glede na letni čas in med 
leti) – vodijo v pogoste spremembe v pogojih povezanosti in še posebej v raznolik kompleks 
habitatov. 

Reke lahko običajno delimo na tri glavne dele – zgornji, srednji in spodnji tok. Za vsak del so značilne 
različne abiotske (tj. nežive) lastnosti (npr. hidromorfologija) in življenjske združbe. 

– Abiotske značilnosti vključujejo naklon, velikost zrn, sedimentacijo, razburkanost vode, 
vsebnost kisika, hranilne snovi, onesnaževalce, temperaturo vode itd.  

– Medtem ko abiotske značilnosti določajo habitat in življenjske pogoje, so življenjske združbe 
osrednja točka funkcij ekosistema. Sestavljajo jih živi organizmi tako v vodnih kot polvodnih 
habitatih v reki ter obrežnih pasovih in na poplavnih ravnicah ob njej. Vsi ti organizmi so s svojim 
vedenjem in življenjsko zgodovino povezani v prehranjevalna omrežja ekosistemov. 

– Hidromorfologija predstavlja fizične značilnosti rečnih struktur, kot so rečno dno, bregovi, 
povezava reke s sosednjimi elementi pokrajine (obrežni pas in poplavne ravnice) in vzdolžna 
neprekinjenost, pa tudi razporeditev habitatov. 

Kompleksnost in zelo dinamično naravo velikih rečnih sistemov še dodatno povečujejo številni drugi 
dejavniki, kot so naravne motnje (npr. poplave in suše) in z njimi povezane spremembe v prenosu 
sedimentov. 
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Pri rečnih ekosistemih prihaja do pogostih sprememb v pogojih povezanosti in procesih izmenjave 
(preko pritokov, podtalnice in poplav). Najpomembnejša posledica tega večno spremenljivega 
mozaika rečnih habitatov in ekotonov je, da naravna rečna okolja v splošnem odlikuje izjemno visoka 
biotska raznovrstnost in da nudijo – v različnih časovnih obdobjih in ob različnih stopnjah povezanosti 
– pomembne habitate za širok nabor vrst. 

Povzeto po priročniku projekta PLATINA.40 

3.3.1. Natura 2000 ob velikih nižinskih rekah v EU 

Jezerski in rečni ekosistemi pokrivajo skupno okoli 4 % površine Nature 2000 (Evropska 
agencija za okolje, 2010), v katero so bili uvrščeni na podlagi številnih različnih sladkovodnih 
habitatnih tipov in vrst, naštetih v dveh naravovarstvenih direktivah. Med njimi so tako 
razširjene vrste, kot so atlantski losos (Salmo salar), vidra (Lutra lutra) ali vodomec (Alcedo 
atthis), kot tudi manj znane vrste, kot na primer primorski koščak (Austropotamobius 
pallipes), potočni škržek (Unio crassus) ali močvirska sklednica (Emys orbicularis). Zaščiteni 
so bili tudi zaradi številnih ogroženih tipov rečnih strug in z njimi povezanih habitatov, kot so 
obrežni in poplavni gozdovi, močvirni travniki, mokrotna travišča in močvirja. 

Za namene tega dokumenta s smernicami je bila pripravljena analiza območij Natura 2000 
vzdolž 13 najpomembnejših nižinskih rek v Evropi, ki nudi vpogled, kakšni sladkovodni 
habitatni tipi in vrste, zaščiteni z naravovarstvenima direktivama, so najpogosteje navedeni 
kot razlog za uvrstitev v Naturo 2000, pa tudi v število območij Natura 2000 vzdolž 
posamezne reke – več podrobnosti v Prilogi I.41

                                                           
40 http://www.naiades.info/platina/downloads  
41 Podrobnejše informacije o posameznih območjih Natura 2000 najdete z orodjem za iskanje po Naturi 2000 
(gl. 2. poglavje): www.natura2000.eea.europa.eu/.  

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Zemljevid, ki prikazuje območja Natura 2000 vzdolž 13 velikih evropskih nižinskih rek; vir: Evropska komisija, DG ENV.B.3, september 2010 – podrobne zemljevide najdete v 
Prilogi I.
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Reka 
Število 
območij 
Natura 2000 

Skupna 
površina 

Nature 2000 
(km²) 

Skupna 
dolžina (km) 

Dolžina, ki jo 
pokriva Natura 

2000 (km) 

% dolžine, ki jo 
pokriva Natura 

2000 (km) 

Donava 230 5.033,99 2.770,36 1.234,08 44,55 % 

Laba 174 1.708,89 1.087,29 681,07 62,64 % 

Ems 33 361,72 345,06 212,30 61,52 % 

Majna 100 202,04 473,15 65,70 13,89 % 

Meuse 83 704,31 731,18 192,62 26,34 % 

Mozela 37 230,38 429,08 54,97 12,81 % 

Odra 71 1.627,69 823,75 605,13 73,46 % 

Ren 199 1.423,09 1.159,96 448,62 38,68 % 

Rona 52 591,89 910,62 233,40 25,63 % 

Šelda 17 150,31 268,05 57,24 21,35 % 

Sena 31 490,89 673,65 121,03 17,97 % 

Visla 53 990,10 895,68 276,41 30,86 % 

Weser 66 351,19 444,09 96,59 21,75 % 

Preglednica: Število območij Natura 2000 vzdolž 13 velikih evropskih nižinskih rek in delež vsake 
reke, ki ga pokriva Natura 2000 (na celotni dolžini reke od izvira, torej tudi na delih, ki niso plovni). 
Vir: Evropska komisija, DG ENV.B.3, september 2010.  

3.3.2. Stanje ohranjenosti zaščitenih sladkovodnih vrst in habitatnih 
tipov v EU 

Leta 2009 je Evropska komisija objavila prvo sistematično oceno stanja ohranjenosti 
najranljivejših habitatnih tipov in vrst v Evropi, ki so zaščiteni z direktivo o habitatih42. 
Rezultati, ki pokrivajo obdobje 2001–2006, kažejo, da je v ugodnem stanju ohranjenosti 
samo majhen delež habitatov in vrst, pomembnih za Skupnost: pri kar 63 % sladkovodnih 
habitatov na seznamu in 64 % sladkovodnih vrst na seznamu je stanje »neugodno slabo« ali 
»neugodno nezadostno«, v primerjavi z le 15 % habitatnih tipov in 13 % vrst z ugodnim 
stanjem ohranjenosti.43 

To pomeni, da so številni sladkovodni habitati in vrste evropskega pomena v slabem stanju 
ohranjenosti in močno okrnjeni ter zato tudi zelo občutljivi na kakršnekoli nadaljnje posege. 
Za njihovo povrnitev na ugodno stanje ohranjenosti bo torej potrebno veliko prizadevanj v 
okviru direktiv o pticah in habitatih. 

                                                           
42 COM/2009/0358 konč.: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm  
43 Vsi podatki so za EU-25 brez Romunije in Bolgarije. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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Stanje ohranjenosti habitatov v jezerskih in 
rečnih ekosistemih 

Stanje ohranjenosti vrst z evropsko zaščito v 
jezerskih in rečnih ekosistemih  

 
 

Legenda: »ugodno« (zeleno), »neugodno nezadostno« (rumeno), »neugodno slabo« (rdeče) in 
»neznano« (sivo). Vir: ETC/BD, 2008. 

3.4. Raba rek za komercialni prevoz po celinskih plovnih poteh 

Ena od številnih pomembnih rab rek je povezana s komercialnim prevozom blaga. Danes 
omrežje celinskih plovnih poti44 znotraj EU obsega 40.986 km (Eurostat). Osrednje omrežje, 
ki ga sestavljajo reke in kanali razreda IV ali več, ki so dostopni plovilom nad 1000 ton, 
sestavlja več kot 12.000 km medsebojno povezanih plovnih poti, okoli 450 prometnih rečnih 
zapornic ter več sto celinskih pristanišč in logističnih centrov. 

Države podpisnice evropskega sporazuma o glavnih celinskih plovnih poteh mednarodnega 
pomena (AGN)45 so se dogovorile o vzpostavitvi omrežja celinskih plovnih poti in pristanišč 
mednarodnega pomena (evropska mreža plovnih poti) v okviru svojih zadevnih programov in 
v skladu z določbami sporazuma (gl. zemljevid). 

Omrežje celinskih plovnih poti mednarodnega pomena sestavljajo predvsem (ampak ne 
samo) štirje glavni plovni koridorji v EU:  

– renski koridor: sestavlja ga celotno porečje Rena s kanali na zahodnem delu Nemčije, 
v Belgiji, na Nizozemskem in v Luksemburgu ter na vzhodnem delu Francije in v Švici; 

– jugovzhodni (donavski) koridor: sestavlja ga celotno porečje Donave med Bavarsko v 
Nemčiji in Črnim morjem z vsemi pritoki in plovnimi kanali, kot je Kanal Majna–Donava; 

– koridor vzhod–zahod: sestavljajo ga kanal Mittelland v severni Nemčiji in porečja Labe, 
Odre in Visle; 

– koridor sever–jug: pokriva velike francoske reke (Sena, Loara, Garona in Rona s 
Saono), plovne pritoke in povezovalne kanale, ki se raztezajo od področja spodnjega 
Rena do Sredozemlja. 

Velika večina komercialnega celinskega ladijskega prevoza blaga se navezuje na samo pet 
držav: Nizozemska, Nemčija, Francija, Belgija in Romunija. Od tega tri četrtine trga 
predstavljata Nemčija in Nizozemska, predvsem zaradi renskega koridorja, ki sam po sebi 

                                                           
44 Kot plovne celinske vodne poti tukaj veljajo »reke, jezera in kanali, po katerih lahko ob normalni obtežitvi 
plujejo plovila s kapaciteto tovora najmanj 50 ton«. 
45 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf  

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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pokriva več kot polovico tovornega prometa po celinskih plovnih poteh v EU (CCNR). 
Koridor sever–jug prispeva 16 %, koridor vzhod–zahod pa do 2 % celotnega takšnega 
prometa v EU-27. Po porečju Donave se na letni ravni prepelje približno 50 milijonov ton 
tovora (14 %)46. 

3.5. Razvoj in upravljanje celinskih plovnih poti ter njuni možni pozitivni in 
negativni vplivi na reke 

Preostanek tega poglavja je posvečen pregledu, kakšne vplive – tako pozitivne kot 
negativne – lahko imajo projekti za celinske plovne poti na rečno biotsko raznovrstnost v 
Evropi, še posebej pa na redke in ogrožene vrste in habitatne tipe, ki jih ščitita evropski 
naravovarstveni direktivi. 

Načrtovalci infrastrukture na celinskih plovnih poteh, ki se zavedajo teh možnih vplivov in 
razumejo kompleksnost rečnih ekosistemov, bodo veliko lažje oblikovali bolj celovite načrte 
ali projekte v svojem sektorju ter bodo pri tem upoštevali ekološke in druge zahteve rečnih 
uporabnikov že od začetka postopka zasnove ter iskali obojestransko koristne rešitve, kjer je 
to le mogoče (gl. 4. poglavje). 

To lahko pomaga tudi pri okoljski presoji načrtov oz. projektov v skladu s 6. členom direktive 
o habitatih. Zbiranje informacij o tem, kakšna so tveganja in možni vplivi projektov za 
celinske plovne poti, že v fazi zasnove ne bo le pomagalo dvigniti kakovost presoje 
sprejemljivosti, kar bi moralo posledično pospešiti postopek odločanja, temveč bo tudi 
omogočilo načrtovalcu, da te možne vplive upošteva pri razvoju projekta, da se jim, kjer je 
mogoče, izogne ali se jih minimizira (gl. 6. poglavje). 

Seveda vpliv novih dejavnosti, usmerjenih v izboljšanje prevoza po celinskih plovnih poteh, 
ni odvisen samo od vrste predvidenega projekta, ampak tudi od stanja posameznega dela 
reke. Novi projekti na ekološko že okrnjeni reki bodo verjetno imeli manj negativnih vplivov in 
lahko nudijo pomembne priložnosti za izboljšanje ekologije te reke. Takšne obojestransko 
ugodne rešitve so lahko zelo koristne ne le za celinsko plovbo in ohranjanje narave, 
temveč tudi za širok nabor drugih z reko povezanih dejavnosti in rab – kot na primer 
rekreacija, turizem in poplavna varnost. Na delih rek, ki še ohranjajo svojo naravno dinamiko 
in velik ekološki pomen, pa je lahko večje tveganje, da bodo projekti nadgradnje imeli 
pomemben negativen vpliv na to reko. 

                                                           
46 Summary document on Study on Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the 
European Union (Evropska komisija, 2011). 
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Zemljevid plovnih evropskih celinskih vodnih 
poti (UNECE, 2006)  
 
Ta zemljevid je bil pripravljen v skladu z 
resolucijo N30 delovne skupine UNECE za 
celinski vodni transport z dne 12. novembra 
1992 glede evropskih celinskih plovnih poti. 
Stanje 20. oktobra 2005.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf  
 
 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf
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3.5.1. Možni negativni vplivi dejavnosti razvoja in upravljanja celinskih 
plovnih poti na habitate in vrste, zaščitene z naravovarstveno 
zakonodajo EU 

Tukaj so opisani možni načini, kako lahko projekt razvoja celinske plovne poti negativno 
vpliva na habitate in vrste, zaščitene z evropskima naravovarstvenima direktivama. Učinki se 
seveda močno razlikujejo od enega območja do drugega glede na značilnosti posamezne 
reke, njeno fizično in ekološko stanje, vrsto in obseg predlaganih ukrepov za razvoj celinske 
plovne poti ter vrst in habitatov, zaradi katerih je območje zaščiteno. 

Na primer presoja sprejemljivosti predvidenega projekta upravljanja celinske plovne poti na 
odseku reke, ki je zaščiten zaradi vodomca, bo imela precej drugačen vpliv kot pri projektu 
na reki, ki je bila v Naturo 2000 uvrščena zaradi precej večjega nabora redkih in ogroženih 
vrst (rib, dvoživk, sesalcev, ptic) in habitatnih tipov (mokrotna travišča, obrežni gozdovi, 
močvirja ipd.). V primeru prvega bo veliko lažje najti obojestransko ugodne rešitve ali 
ustrezne omilitvene ukrepe, ki bodo zadostili zahtevam tako prevoza po celinski plovni poti 
kot vrst, zaradi katerih je območje zaščiteno. Zato je pomembno na projekte upravljanja in 
urejanja celinskih plovnih poti gledati posamezno od primera do primera. 

 Izguba, degradacija in fragmentacija habitatov 

Če niso ustrezno načrtovani, lahko fizični posegi v vodna telesa med drugim vplivajo na 
običajne hidrološke procese sladkovodnih sistemov, prekinejo povezavo med reko in 
poplavnimi ravnicami ali mokrišči ter spremenijo vodni tok in sedimentacijski režim. To 
posledično vodi v izgubo, degradacijo in fragmentacijo naravnih habitatov in vrst, katerih 
obstoj je odvisen od naravnih procesov reke. Kako obširna je izguba, je odvisno od obsega 
vpliva, pa tudi od redkosti in ranljivosti prizadetih habitatov in njihovega pomena za 
prehranjevanje, razmnoževanje, počitek ali kot vmesne postaje za vrste, predvsem vrste 
evropskega pomena. 

Najočitnejša oblika izgube habitatov je neposredno fizično uničenje samih habitatov (npr. 
odstranitev zemlje, odstranitev obrežne vegetacije ali rečnih otokov, prodnatih obrežij, 
izsuševanje poplavnih ravnic ali utrjevanje rečne struge itd.). Vendar pa lahko motnje 
naravnih hidromorfoloških procesov, ravnovesja sedimentacije in ciklov hranilnih snovi prav 
tako privedejo do obsežne izgube, degradacije in fragmentacije habitatov47. Če se na primer 
odreže rečni rokav, to lahko povzroči, da se dragoceni habitati, kot so gozdovi na poplavnih 
ravnicah ali močvirni travniki, izsušijo ali zapolnijo z muljem. To ne povzroči samo izgube ali 
degradacije samega habitata, temveč lahko vodi tudi v izginotje vrst, katerih obstoj je 
odvisen od tega habitata. 

Preprečevanje nihanja vodostaja in sezonskega poplavljanja lahko povzroči poslabšanje in 
izginjanje vrste različnih mokriščnih habitatov. Nihanje vodostaja znotraj struge je ključnega 
pomena za obstanek prehodnih mokriščnih habitatov na obrobju in drugih delih struge (npr. 
nanosih sredi struge). Stabilizacija vodostaja znotraj struge lahko pomembno vpliva na 
življenjske združbe v mokriščih, saj odpravlja sezonsko izpostavljenost, ki je ključna za 
nekatere habitate in vrste v Naturi 2000. 

Brez sezonskega poplavljanja lahko na primer kompleksno kombinacijo na vodo bolj ali manj 
odpornih rastlinskih vrst na obrežnem pasu hitro izpodrine manjše število dominantnih vrst, 
ki nič več ne nudijo raznolikih habitatnih pogojev, ki jih potrebujejo številne vrste. 
Preprečevanje sezonskega poplavljanja prav tako onemogoča redno obnavljanje zalog tako 
površinske kot podzemne vode v zajemnem območju, kar pa lahko povzroči motnje v ciklu 

                                                           
47 Prim. Integrative study on hydromorphological alterations on the Danube (Habersack et al., 2010). 
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hranilnih snovi v ekosistemu in njegovo zmožnost samoočiščevanja, kar vodi v še nadaljnjo 
degradacijo in izgubo habitatov. Poudariti pa je treba, da se ukrepi, ki preprečujejo sezonsko 
poplavljanje izvajajo zaradi različnih razlogov (npr. poplavna varnost) in ne le zaradi plovbe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram: Pregled naravnega razvoja obrežij po zmanjšanju poplavnega režima za jezovi. Na diagramu so 
povzeti štirje scenariji sprememb, do katerih lahko pride posamezno ali v kombinaciji. Ovire za širjenje prekinejo 
povezanost populacij obrežnih vrst, medtem ko spremenjeni režimi naravnih motenj lahko pomenijo ugodnejše 
pogoje za širjenje tujerodnih vrst. To na koncu vodi v izumiranje avtohtonih obrežnih vrst. Kadar se oži obrežne 
pasove in omejuje dinamiko sedimentacije, postane obrežni vodni sistem stabiliziran in naravni razvoj obrežja 
se zaustavi. Končni rezultat kateregakoli od teh scenarijev pa je zmanjšanje raznolikosti na obrežju. 

Vir: C. Nilsson in K. Berggren. 

Izravnavanje rečnih strug lahko pospeši vodni tok in tako povzroči hudo erozijo tako struge 
kot obrežja, pa tudi vseh drugih plitvih habitatov, kot so prodnati nasipi, ki so tako pomembni 
za številne vrste. To erozijo se včasih preprečuje z umetnim utrjevanjem dna, na primer s 
kamnitimi ali betonskimi strukturami, kar še dodatno zmanjša naravne procese reke in 
spodbuja dodatno izgubljanje ali degradacijo dragocenih naravnih habitatov. Pospeševanje 
rečnega toka lahko povzroči tudi znižanje ravni podtalnice v okolici, kar vodi v povečano 
odtekanje in izsuševanje dragocenih mokriščnih habitatov. 

Zapiranje odsekov reke zaradi nadzora nad globino in hitrostjo toka lahko prav tako vodi v 
korenite spremembe morfoloških in hidroloških pogojev reke in okoliških območij ter lahko 
prekine stransko in vzdolžno povezanost ekosistema. 

Nad zaprtim odsekom se lahko normalno prenašanje materiala zaustavi, kar povzroči 
postopno nabiranje sedimentov in mulja, kar ne le negativno vpliva okoliške habitate, ampak 
zahteva tudi redno čiščenje in izpiranje, oboje od tega pa ima že samo po sebi dodatne 
negativne posledice. Pod zaprtim odsekom je lahko erozija bolj izrazita in lahko vodi v 
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postopno poglabljanje struge, kar povzroči znižanje tako površinske kot podzemne vode v 
okoliškem zajemnem območju in posledično nadaljnje izgubljanje in degradacijo tako rečnih 
kot z reko povezanih habitatov. 

Dejavnosti za razvoj celinskih plovnih poti, pa tudi povečan tovorni promet, lahko povzročijo 
začasno ali stalno povečanje kalnosti in resuspenzije sedimentov. Resuspenzija sedimentov 
na različne načine hromi različne vodne organizme. Drobni sedimenti lahko poškodujejo 
dihalne organe ličink vodnih žuželk. Povečana kalnost zmanjša jakost svetlobe, kar 
posledično zmanjša fotosintezo planktona ter alg in vaskularnih rastlinskih vrst na rečnem 
dnu. Odlaganje drobnih sedimentov na prodnata obrežja lahko spremeni tudi življenjske 
pogoje določenih vodnih organizmov. Predvsem se izgubijo drstišča in življenjske površine 
litofilnih vrst (npr. ribe, žuželke) zaradi mašenja vmesnih prostorov. Poleg tega ti vmesni 
prostori v času poplavljanja nudijo zavetišče večini vrst, ki bivajo na dnu. 

Habitate in vrste lahko poškodujejo tudi ladijski propelerji in valovi, ki jih povzročajo. To lahko 
vodi v dolbljenje rečne struge ali bregov glede na velikost, pogostost in hitrost plovil. Redno 
povzročanje valovanja lahko izruva rastline ter moti rastline in živali na rečnem dnu in ribja 
drstišča. 

 Vznemirjanje in razselitev vrst 

Gradbena dela na rekah in povečan tovorni promet lahko povzročata vznemirjanje nekaterih 
vrst in zmotita njihove življenjske cikle, še posebej v primeru rastlin in živali na rečnem dnu, 
ki so odvisne od visoke kakovosti vode. Učinki so lahko začasni ali trajni, neposredni ali 
posredni, na isti ali drugi lokaciji in se lahko pokažejo ob različnih fazah v projektnem ciklu. 

Redke in ogrožene vrste lahko vznemiri vrsta dejavnikov, kot so hrup, kalnost vode, 
onesnaženje, človeška prisotnost, sedimentacija in redni premiki (npr. povzročanje valov in 
vlek propelerja). To lahko vpliva na zmožnost vrst za razmnoževanje, prehranjevanje, 
počitek ali širjenje in selitev. Valovi lahko denimo zmotijo zgodnje življenjsko obdobje rib, ki 
odraščajo na plitkih območjih48. 

Če vznemirjanje doseže visoko raven, lahko privede do izključitve vrst z danega območja in 
s tem do izgube uporabe habitata, lahko pa vodi tudi v nižjo uspešnost preživetja in/ali 
razmnoževanja. Ko gre za redke in ogrožene vrste, ima lahko že manjše ali kratkotrajno 
vznemirjanje resne posledice za njihovo dolgoročno preživetje na danem območju. 

Raven vznemirjanja je odvisna od številnih dejavnikov, o katerih je treba presoditi tako z 
vidika vrste povzročenega vznemirjenja kot vrst, ki jih bo verjetno prizadelo (nekatere vrste 
so bolj občutljive na določene dejavnike vznemirjanja kot druge). Obseg in stopnja 
vznemirjanja določata, kako pomemben bo vpliv, prav tako pa razpoložljivost in kakovost 
drugih primernih habitatov v bližini, kamor se razseljene živali lahko zatečejo. 

 Ovire za selitve in širjenje 

Reke in obrežna območja igrajo pomembno vlogo za širjenje in selitve sladkovodnih vrst ter 
za krajše premike med različnimi območji prehranjevanja in vzreje mladičev. Služijo kot 
življenjsko pomembni ekološki koridorji ali prehodna območja skozi pokrajino. Nekatere 
dejavnosti razvijanja celinskih plovnih poti lahko neposredno ali posredno zmotijo ali 
onemogočijo širjenje in selitev vrst. 

Najočitnejše prepreke so jezovi in druge zapore, ki predstavljajo fizično oviro za selitev rib, s 
čimer jim preprečujejo premikanje po reki navzgor in navzdol. To je še posebno močno 

                                                           
48 Kucera-Hirziger et al., 2008. 
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vplivalo na populacije rib, ki se selijo na dolge razdalje (npr. atlantska čepa ali atlantski 
losos), ter je povzročilo fragmentacijo in osamitev populacij preostalih sladkovodnih vrst (npr. 
sulec). Tudi umetni kanali lahko predstavljajo oviro premikanju vrst, ker lahko povzročijo 
fragmentacijo habitatov po določenem ozemlju. 

 Onesnaževanje 

Tovorni promet po celinskih plovnih poteh je možen vir onesnaženja v obliki ladijskih 
odpadkov in kalužne vode. Obstaja tudi tveganje nesreč z izlivom zaradi trkov ali poškodb 
ladij. Vendar pa ima PCPP zelo visoko statistiko varnosti. V zadnjih desetletjih ni bilo 
nesreč ali drugih dogodkov z resnimi posledicami za okolje. 

3.5.2. Možni pozitivni vplivi dejavnosti razvoja in upravljanja celinskih 
plovnih poti na rečne ekosisteme 

Kot prikazano v poglavju 3.2 je le malo velikih evropskih nižinskih rek še vedno v povsem 
naravnem stanju, mnoge pa so bile skozi čas iz različnih razlogov fizično spremenjene. 

Izkušnje kažejo, da lahko sodobni projekti za razvoj celinskih plovnih poti igrajo pomembno 
vlogo ne le pri omiljevanju možnih negativnih vplivov novih projektov, ampak lahko tudi 
prispevajo k aktivnemu izboljševanju ekologije in naravnega delovanja takšnih reguliranih 
rek na način, ki je koristen tako za reke kot za njihove uporabnike, vključno s prometom po 
celinskih plovnih poteh. Ekološko usmerjeni projekti preoblikovanja rek so se začeli na 
lokalni ravni v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zdaj pa so na številnih rekah splošna 
praksa, predvsem v Avstriji, Belgiji, na Nizozemskem, Danskem in v Nemčiji. 

Kakšne vrste ukrepov je mogoče izvesti, je seveda zelo odvisno od specifičnih okoliščin v 
danem primeru, kot so stanje reke in obseg obstoječih posegov, kakšni pogoji za plovbo so 
potrebni in na kakšne načine se reka še uporablja. V praksi je lahko odnos med rabami, 
posegi, stanjem in ukrepi precej kompleksno, zato vedno več nosilcev projektov za celinske 
plovne poti prevzema celostni pristop k novim projektom za plovne poti, ki sloni na 
medsebojnem razumevanju večnamenske rabe plovnih poti, da se poveže varovanje okolja 
in trajnostno mobilnost (gl. 4. poglavje). 

Znotraj konteksta teh novih metod se lahko nove projekte oblikuje z upoštevanjem glavnih 
naravnih funkcij rečnih sistemov, in kadar je mogoče, s ciljem ohranitve ali ponovne 
vzpostavitve teh ključnih funkcij, vključno z:  

– morfološkimi procesi (erozija, prenos sedimentov in sedimentacija); 

– ohranjanjem hidrološkega ravnovesja (npr. obdobje poplavljanja); 

– zagotavljanjem habitatov (ekološki kontinuum); 

– ohranjanjem bioloških in kemičnih procesov (kroženje hranilnih snovi). 

V mnogih primerih je mogoče ukrepe za doseganje potrebne globine, odprtosti, širine ali 
hitrosti oblikovati tako, da se minimizira vplive na pomembne funkcije plovnih poti ali 
ponovno vzpostavi izgubljene ekološke funkcije. 

Glede na lokalne okoliščine lahko to med drugim vključuje: 

– odstranitev odslužene infrastrukture ali njena modernizacija na način, ki prispeva k 
izboljšanju ekologije reke; 
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– obnovo ali odstranitev trdih regulacijskih struktur vzdolž bregov in uporaba bolj naravnih 
metod urejanja bregov; 

– uporabo alternativnih vrst valobranov, ki prinašajo večjo dinamiko vzdolž rečnih bregov; 

– ponovno povezovanje rečnih rokavov, poplavnih ravnic in mrtvih rokavov, da se obnovijo 
rečni habitati;  

– ustvarjanje obtokov ali dodatnih poplavnih kanalov za izboljšanje strukturne raznolikosti 
rečnih ekosistemov in spodbujanje prehajanja rib; 

– uporabo ekološko usmerjenih metod vzdrževalnega odstranjevanja mulja in upravljanja s 
sedimenti; 

– obnovitev tipičnih rečnih habitatov, kot so otoki na poplavnih ravnicah, ali ustvarjanje 
mehkih stranskih kanalov, da se poveča nabor naravnih habitatov, ki so na voljo lokalnim 
prostoživečim vrstam. 

V luči strukturne in funkcijske povezanosti rečnih ekosistemov je nujno, da se takšne ukrepe 
razvija na osnovi podrobnega poznavanja stanja reke in ekoloških procesov ter s plovbo 
povezanih potreb. To bo zagotovilo, da bodo ukrepi dosegli želene učinke, ne pa nenamerno 
ustvarjali novih problemov bodisi za ekologijo reke bodisi za plovbo po njej. 

Preglednica: Pregled različnih ukrepov urejanja rek glede na njihove tehnične in ekološke 
cilje49 

A. Rečni bregovi / območja blizu bregov 

Vrsta ukrepa Alternativni tipi valobranov 
Cilj za celinsko plovbo Izboljšanje plovnosti (večja globina vode pri manjšem pretoku, manj vzdrževalnega 

odstranjevanja mulja). Stalnost plovnega kanala oz. območja. Varovanje bregov na zunanji 
strani zavojev. 

Ekološki cilj Zmanjšanje vpliva na območjih med valobrani (manj sedimentacije itd.). Izboljšanje ekoloških 
pogojev (izboljšanje raznolikosti vodnih habitatov zaradi toka ob bregu). Ponovna vzpostavitev 
bregov (stranska erozija kot posledica večje strižne obremenitve zaradi novih oblik valobranov). 

Vrsta ukrepa Obnovitev naravnih / nezaščitenih bregov 
Cilj za celinsko plovbo Protipoplavna zaščita (povečanje širine toka). Povečanje vnosa sedimentov. Zmanjšanje 

vrezovanja v strugo (»mehki bregovi«) preko zmanjšanja strižne obremenitve. 

Ekološki cilj Naravni morfološki razvoj obrežnih območij (morfodinamika). Trajnostno izboljšanje ekoloških 
pogojev (predvsem na bregovih). Izboljšanje videza pokrajine. 

B. Rečna struga / plovno območje 

Vrsta ukrepa Granulometrično izboljšanje struge 
Cilj za celinsko plovbo Trajnostna stabilizacija rečne struge – zaustavitev erozije struge. Zmanjšanje vzdrževanja (manj 

odstranjevanja mulja v plitvinah). Višji vodostaj pri nizkem pretoku. 

Ekološki cilj Trajnostna stabilizacija rečne struge – zaustavitev erozije struge. Višji vodostaj. Dinamično 
ravnovesje. 

Vrsta ukrepa Alternativni tipi valobranov 
Cilj za celinsko plovbo Izboljšanje plovnosti (večja globina vode pri manjšem pretoku, manj vzdrževalnega 

odstranjevanja mulja). Spremembe v deljenju toka (rečni rokavi). Regulacija reke, stalnost 
plovnega kanala oz. območja. 

Ekološki cilj Minimiziranje vplivov umetnega urejanja. 

C. Poplavne ravnice 

Vrsta ukrepa Ponovno povezovanje rečnih rokavov 
Cilj za celinsko plovbo Poudarjanje zadrževanja poplav (hidrološko), znižanje vodostaja pri višjem pretoku. Vnos 

sedimentov. Zmanjšanje strižne obremenitve v glavnem kanalu. 

Ekološki cilj Stalna povezanost sistema rečnih rokavov (pri nizkem pretoku). Izboljšanje ekoloških pogojev 
(predvsem na bregovih in v rečnih rokavih). Trajnostna zaloga sedimentov v sistemu rečnih 
rokavov. Stalna zavetna območja, zaščita pred vplivi valov. 

                                                           
49 Povzeto po priročniku projekta PLATINA. 
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Vrsta ukrepa Ponovna vzpostavitev ali ohranjanje poplavnih ravnic 
Cilj za celinsko plovbo Protipoplavna varnost. Zadrževanje poplav (hidrološki in hidravlični učinki). 

Ekološki cilj Ohranjanje poplavnih ravnic. Ponovna vzpostavitev poplavnih ravnic. 

Primeri vrst ukrepov, ki se jih lahko uporabi za izboljšanje ekoloških funkcij:  

Bolj naravni rečni bregovi:  

 

Projekt LIFE Thurnhaufen na Donavi v Avstriji. V okviru projekta LIFE-Nature so bili izvedeni ukrepi 
povrnitve brega v naravno obliko iz predhodne utrditve, ki je bila prvotno postavljena za 
preprečevanje erozije brega zaradi valov, ki jih povzročajo ladje. 

Alternativne oblike valobranov: 

 

Pilotni projekt Witzelsdorf na Donavi v Avstriji. Zaradi uničevanja struge so bili stari valobrani mnogo 
višji kot potrebno. V tem projektu se je stare valobrane odstranilo in jih zamenjalo z manj in nižjimi 
valobrani, obrnjenimi po reki navzdol. To je privedlo do večje dinamike vzdolž brega, kar je posledično 
prispevalo k izboljšanju habitatov za tamkajšnje živali in rastline. 

Utrjen breg prej        Povrnena naravna oblika brega po gradbenih delih 

Stari valobran              Novi znižani valobran, obrnjen v smeri toka 
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Primeri projektov za izboljšanje ekologije vzdolž plovnih rek 

Poplavni kanal Rees, Nemčija 
 
Na spodnji Ren v Nemčiji močno vpliva erozija struge; v zadnjem času je bila najvišja vrednost kar do 
2 cm na leto. Pričakovati gre znižanje plovnega vodostaja in posledični vpliv na ekološke funkcije in 
rabo tal. Trenutno se proti temu vplivu borijo z dragim dodajanjem materiala in dodatnimi ukrepi za 
tehnično popravljanje rečne struge. 
 
Odsek Rena od kilometra 833,5 do 839,0, 
kjer se nahaja mesto Rees, zavija pod 
skoraj pravim kotom, kar tvori ozko grlo v 
rečnem pretoku. Zaradi tega pa je 
povečana nevarnost poplav. Široka 
poplavna ravnica na levem bregu trenutno 
omogoča večnamensko rabo, tj. za 
kmetijstvo, rekreacijo, turizem in 
okoljevarstvo (slika 1). Celotno območje je 
zaščiteno v okviru omrežja Natura 2000. 
 
Razprave, kako bi zaustavili erozijo struge, 
so se začele že leta 1995 in so privedle do 
tega, da je nemško ministrstvo za promet 
leta 1998 sprejelo program za »zmanjšanje 
erozije struge spodnjega Rena«. Glavne 
cilje za plovbo, a) ohraniti vodostaj, 
primeren za plovbo, b) zmanjšati erozijo 
struge in c) minimizirati drago dodajanje materiala, se je vključilo v pristop celostnega načrtovanja. 
Toda namen projekta je bil multifunkcionalen, in sicer predvsem a) zavarovati mesto Rees pred 
poplavami, b) zvišati naravno vrednost znotraj območja in c) vključiti kmetijstvo, rekreacijo in turizem. 
Ti cilji so bili vključeni že v zgodnji del postopka načrtovanja s sodelovanjem skupine strokovnjakov, ki 
so zastopali poglede in interese deležnikov. 
 
Da bi se doseglo teh več ciljev, so se vsi deležniki strinjali z uporabo poplavne ravnice in povečanjem 
njene vloge pri pretoku reke. Posledično znižana hitrost pretoka reke naj bi zmanjšala strižno 
obremenitev dna, kar naj bi pomenilo manjšo erozijo struge. Pred začetkom kakršnihkoli urejevalnih 
del je bilo pripravljenih in ocenjenih več možnosti poteka poplavnega kanala in preoblikovanja 
morfologije poplavne ravnice, predvsem z ekološkega vidika (slika 2).  
 
Potem ko je bila izbrana ekološko najboljša možnost, ki je hkrati izpolnjevala hidravlične in 
naravovarstvene cilje, se je lahko začela dejanska zasnova del. Ker je imel projekt več ciljev, so lahko 
pridobili dodatno financiranje zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija za protipoplavno zaščito na 
tem območju. 
 
Pravno-upravni postopek se je začel s 
presojo vplivov na okolje (PVO) in presojo 
sprejemljivosti v skladu s 6. členom direktive 
o habitatih v zvezi z varstvenimi cilji območij 
Natura 2000. Projekt je bil uradno odobren 
leta 2008.  
 
Preureditvena dela so se začela leta 2009 in 
naj bi se končala leta 2015. Hkrati z deli je 
bil zagnan tudi obsežen program 
spremljanja, s katerim se ne bo opazovalo le 
ukrepov, izvedenih v fazi preurejanja, 
temveč tudi po zaključku projektnih del.  
 
 
 

 

 

Slika 1: Pogled na poplavno ravnico Rena pri mestu Rees iz zraka 

Figure 2: Five alternatives for the spillway and lowering the 
floodplain  
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Vsi ukrepi za ekološko izboljšanje (npr. vzpostavitev mokrotnega travišča, ekološka utrditev bregov 
poplavnega kanala) in morebitno kompenzacijo potekajo skupaj s samo tehnično izvedbo. 

Na podlagi takšnega pristopa celostnega načrtovanja je bila dosežena obojestransko koristna 
situacija tako za cilje plovbe kot za cilje drugih deležnikov. Čeprav gre primarno za projekt za plovbo, 
prinaša poplavni kanal Rees dodano vrednost za protipoplavno varnost, varovanje narave, kmetijstvo 
in rekreacijo. 

Več informacij: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

 

Živi Ren 

Ren je hkrati največja celinska plovna pot v Evropi in izjemen rečni habitat, ki povezuje reke in 
mokrišča med Alpami in Severnim morjem. Vzdolž reke je približno 200 območij Natura 2000. 
Obsežno izgubljanje naravnih hidromorfoloških struktur in dinamike je spodbudilo dva projekta 
obuditve posameznih območij ob reki (2003–2010) pod vodstvom nevladnih organizacij. Potekala sta 
pod naslovom »Živi Ren – reka tisočerih otokov«, pobudo pa je vodila nemška nevladna organizacija 
NABU (BirdLife). Projekta sta se razvila po korakih skozi gradnjo zaupanja in intenzivno sodelovanje 
med okoljskimi in prometnimi interesnimi skupinami (vključno z ustanovitvijo skupnih posvetovalnih 
teles, ki so jih sestavljali predstavniki nevladnih organizacij, vladni strokovnjaki in strokovnjaki za 
plovne poti). 

V celotnem obdobju trajanja pobude je bilo načrtovanih 15 lokalnih projektov, do zdaj pa je bilo 
izvedenih 7. Sredstva so prišla iz različnih javnih in zasebnih skladov, podjetij ter evropskih 
programov LIFE in Interreg IIIb. Financirale in izvedle so jih zvezne in lokalne uprave ter nevladne 
organizacije. Med projekti so na primer odstranitev različnih zaščit bregov, rekonstrukcija valobranov 
in obnovitev rečnih rokavov. S programom spremljanja so preverjali učinke ukrepov obnove, 
komunikacijska strategija pa je pomagala zagotoviti široko osveščenost javnosti in politično podporo 
za to pobudo. 

Več informacij: www.lebendiger-rhein.de  

 

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Prilagajanje valobranov na bregovih Labe (Nemčija)50 

Na reki Labi je bilo postavljenih preko 6900 valobranov za stabilizacijo rečne struge pri srednjem 
vodostaju in zagotavljanje plovnosti rele. Tak način stabilizacije struge pa je privedel do hude izgube 
strukturne raznolikosti vzdolž bregov, običajni kot valobranov pa je spodbudil proces dolgoročnega 
nabiranja mulja na območjih med valobrani, zaradi česar je prišlo do izgube tipičnih rečnih habitatov, 
kot so tolmuni in prodnati bregovi.  

Na delih srednjega toka Labe, kjer pred ponovno 
združitvijo Nemčije regulacijski ukrepi niso bili primerno 
vzdrževani, je bilo okoli 1500 valobranov deloma ali 
popolnoma poškodovanih in so zato izgubili svojo 
hidrološko funkcijo. Sprejeta je bila odločitev, da se 
izkoristi to priložnost in v okviru vzdrževalnih ukrepov za 
plovno pot preizkusi, ali je mogoče valobrane narediti bolj 
ekološke. Postavili so dve vrsti valobranov: prvi so bili v 
obliki črke v in ob bregu obrnjeni v smeri toka, na strani 
reke pa proti toku; druga vrsta pa je bila obrnjena v smeri 
toka in znižana na 1,2 m pod povprečnim vodostajem na 
strani brega.  

Rezultati programa spremljanja kažejo, da sta novi zasnovi valobranov povečali hidromorfološko 
dinamiko ob bregovih, kar bo posledično zmanjšalo nalaganje materiala v prostorih med valobrani. 
Izboljšana strukturna raznolikost teh prostorov prav tako izboljšuje pogoje za vodne živali, predvsem 
mlade ribe, medtem ko negativnih posledic za plovbo ni. Končno ekološko učinkovitost teh novih 
zasnov pa bo pokazalo dolgoročno spremljanje. Več informacij: http://www.bafg.de 

Ustvarjanje stranskih prekopov na Majni (Nemčija) 

Na Majni je bila rečna struga na odseku med kilometroma 151,96 in 152,53 opremljena z valobrani, 
nekdanja poplavna ravnica pa je bila dvignjena (zimski in poletni nasipi) ter preoblikovana v kmetijska 
zemljišča, peskokop in glinokop. Rezultat je bila izguba značilnih rečnih habitatov in stranske 
hidromorfološke povezanosti. 

V skladu z lokalno zakonodajo o varstvu narave so bili izvedeni številni izravnalni ukrepi, med drugim:  

a) vzpostavitev treh stranskih prekopov v letih 1996–1999 – kanala dolžine 2 km, ki je v stalni 
uporabi, 1 km dolgega kanala, kjer voda teče približno 265 dni na leto, in kanala, po katerem teče 
približno 100 dni na leto; 

b) 200 m obnovljenih obrežnih območij z zasajanjem vrb in spreminjanjem peščenih plaž v iglasti 
gozd. 

To so spremljali ukrepi za zmanjšanje intenzivnosti paše in spremljanje rezultatov. 

S temi ukrepi so bili vzpostavljeni dinamični rečni habitati, ki so značilni za Ren, in vrste, povezane s 
temi habitati. Zelo se je izboljšala raznolikost v pogojih toka in pogostosti poplavljanja, eroziji in 
sedimentaciji. Ti obnovljeni značilni habitati nudijo dragocen življenjski prostor še posebej za reofilne 
vrste rib in makronevretenčarje (večja raznolikost kot pri prostorih med valobrani). 

Za plovbo ni bilo negativnih posledic razen skromne sedimentacije v glavni strugi ob vhodu v največji 
kanal. Poplavna ravnica je široka samo nekaj sto metrov, medtem ko je bila v naravnem stanju širina 
več kilometrov. 

                                                           
50 Nekateri od teh primerov so povzeti po tehničnem poročilu WFD and hydromorpholgical pressures technical report – 
case studies – potentially relevant to the improvement of ecological status / potential by restoration / mitigation measures 
– november2006. 
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3.5.3. Vključevanje pobud za ekološko obnovo rek v načrte sektorja 
PCPP 

V nekaterih državah in regijah je cilj, da projekti razvoja celinskih plovnih poti prispevajo k 
obnavljanju bolj naravnega stanja rek, že postal bolj sistemski. Na primer v Avstriji nova 
družba za upravljanje in razvoj plovnih poti via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft že od leta 2005 izvaja ukrepe za ekološko izboljšanje avstrijskih rek.  

Pravno podlago za delovanje družbe predstavlja avstrijski Zakon o plovnih poteh (2005), ki 
družbi nalaga določene obveznosti:  

• člen 2 – izboljševati življenjske pogoje rastlin in živali na bregovih in obrežnih območjih 
plovnih delov (npr. na reki Donavi, Moravi in Thayi), predvsem z načrtovanjem, 
razvijanjem, vzpostavljanjem, obnavljanjem in vzdrževanjem habitatov; 

• člen 3 – izvajati vse gradbene in vzdrževalne ukrepe na kolikor mogoče naraven način in 
kolikor mogoče skrbeti za naravo. Takšne ukrepe je potrebno načrtovati in izvajati tako, 
da ni nepotrebnih posegov v pokrajino in ekosistem ter da se vsi neizogibni posegi 
izvedejo na način, ki bo povzročil čim manj škode (kolikor je mogoče, se izvajajo 
izravnalni ukrepi). 

Število projektov ekološke obnove, ki jih je izvedla avstrijska uprava za plovne poti, se je 
močno povečalo od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Med njimi so projekti, kot je ponovno 
povezovanje starih rečnih rokavov in obnova bregov Donave med Dunajem in Bratislavo, pa 
tudi ekološki ukrepi na prosto tekočem delu Donave v avstrijski pokrajini Wachau.  

Tudi namen nemških zveznih zakonov o vodah (WHG, 2009) in o plovnih poteh (WaStrG, 
2007) je zagotoviti, da projekti za razvoj celinskih plovnih poti izpolnjujejo cilje iz evropske 
okvirne direktive o vodah (ODV, 2000). 

Zvezni zakon o plovnih poteh (WaStrG) določa, da je pri projektih vzdrževanja in razvoja ter 
novogradnjah na plovnih poteh potrebno upoštevati zahteve naravnega ravnovesja, videz 
vodne krajine in njeno vrednost za rekreacijo. Ohranjati je treba naravne temelje življenja in 
upoštevati cilje upravljanja iz okvirne direktive o vodah (člena 8(1) in 12(7)). 

Na podlagi teh zahtev je Zvezna uprava za vodni in ladijski promet (WSV) razvila dolgoletne 
izkušnje z ekološko naravnanimi ukrepi za zvezne plovne poti. Te izkušnje prihajajo 
primarno iz izvajanja nadzora nad posegi v skladu z zveznim zakonom o varstvu narave 
(BNatSchG) v zvezi s projekti novega urejanja in razvoja, a tudi iz prakse vzdrževanja51). 

                                                           
51 Nemški Zvezni zavod za hidrologijo (BfG) je pripravil zbirko študij primerov, ki je na voljo na 
www.icpdr.org/icpdr-files/15083. 

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. POMEN CELOSTNEGA NAČRTOVANJA 

 
 
 

4.1. Prednosti celostnega pristopa k načrtovanju in oblikovanju projektov 

Kot je bilo prikazano v prejšnjem poglavju, so reke kompleksni dinamični ekosistemi, ki jih 
uporablja širok nabor deležnikov. Za razvoj trajnostne infrastrukture za plovne poti, katere cilj 
so čim manjši negativni učinki, se morajo načrtovalci PCPP seveda v polnosti zavedati tega 
širšega okoljskega konteksta. 

Stari način razvoja projekta, naj bo na področju transporta ali za kak drug namen, bi bil 
najprej zasnovati projekt za ta namen in šele nato razmišljati o širših okoljskih in drugih 
vidikih uporabe reke. Vendar pa to pogosto pomeni, da se takšna vprašanja upoštevajo 
relativno pozno v procesu načrtovanja projekta. V praksi imajo razvijalci projektov pogosto 
zelo malo stika s strokovnjaki iz okoljskega sektorja, preden je projekt vložen v postopek 
presoje vplivov na okolje. 

Kadar je zasnova že tako daleč zastavljena, presoja vplivov na okolje vedno postane zgolj 
omejevanje škode in ni zagotovila za uspeh, tudi če se temeljito sledi vsem pravilom, ki 
urejajo presojo vplivov na okolje. Ta tradicionalni pristop k oblikovanju in načrtovanju 
projektov lahko vodi tudi v dolga pogajanja s pristojnimi organi, drugimi interesnimi 
skupinami in nevladnimi organizacijami v fazi javne razprave, ker pogosto te organizacije 
šele takrat zvedo za projekt. To pa lahko pomeni, da se proces načrtovanja znatno podaljša, 
in povzroči dodatne stroške. 

Zaradi prepoznavanja potrebe bo bolj celostnem in vključujočem pristopu k načrtovanju 
projektov, ki zbližuje včasih nasprotujoče si interese, vedno več nosilcev projektov prevzema 
nov pristop k načrtovanju in oblikovanju projektov. Gre za pristop, ki že vnaprej upošteva 
tako infrastrukturne kot ekološke potrebe skupaj z drugimi rabami rečne krajine in te 
dejavnike vključi že v začetno zasnovo projekta. Ob tem spodbuja tudi bolj interaktiven in 
transparenten proces načrtovanja ter aktivno pomoč in prispevek ekologov in drugih 
deležnikov že od samega začetka. 

Čeprav je res, da je za pripravo in izvedbo takšnega celostnega načrtovalnega procesa 
morda potrebna večja začetna investicija, vedno več dokazov kaže, da tovrstni pristop skoraj 
vedno prinaša pomembne koristi, ki daleč presegajo začetno večjo investicijo, ki je potrebna. 

Celostno načrtovanje lahko predvsem: 

– Načrtovalcem projektov na celinskih plovnih poteh in pristojnim organom nudi večjo 
gotovost za uspeh presoje njihovih načrtov, ker se okoljske pomisleke upošteva že pri 
začetnem konceptu projekta, ko je zasnova še bolj prilagodljiva. 

– Je dolgoročno bolj stroškovno učinkovito. Tradicionalni infrastrukturni projekti se pogosto 
soočajo z znatnimi praktičnimi težavami (in stroški), ko se poskuša vključiti izboljšave 
zaradi okolja ali omilitvene ukrepe pri že zaključeni zasnovi, in z velikimi zamudami pri 
pridobivanju dovoljenja zaradi nasprotovanj v postopku javne obravnave. 
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– Vodi k bolj celostnim rešitvam, ki lahko istočasno služijo interesom in potrebam različnih 
sektorjev, hkrati pa izboljšajo komunikacijo med sektorji. Če so drugi sektorji vključeni v 
zgodnji fazi določanja obsega projekta, se lahko njihove zamisli in predloge upošteva že 
v začetni fazi zasnove. To omogoča, da projekt ne le izboljša promet, temveč tudi 
prispeva k drugim ciljem, kot sta protipoplavna varnost ali vzpostavljanje bolj naravnega 
stanja reke. Takšne obojestransko ugodne rešitve so še posebno koristne na rekah, ki 
so že v slabšem stanju in kjer se lahko nove projekte za razvoj celinske plovne poti 
poveže z ukrepi za obnavljanje ekologije reke, kar izboljša tako plovbo kot rečni 
ekosistem. 

– Vodi v razvoj novih, ustvarjalnih in inovativnih rešitev, o katerih bi se le malo verjetno 
razmišljalo v okviru bolj klasičnega sektorskega pristopa k načrtovanju projektov. 

– Prispeva k boljši javni podobi projekta in odgovornih institucij. Z informiranjem javnosti in 
vključevanjem ključnih deležnikov skozi celotni proces in ne le v fazi presoje vplivov je 
mogoče učinkovito preprečiti precej zaostankov, ki lahko nastanejo v času javne 
obravnave, predvsem če lahko deležniki vidijo, da je bil uporabljen transparenten 
postopek načrtovanja in so imeli priložnost komentirati vpliv zasnove projekta že zgodaj 
v postopku načrtovanja. 

Iz teh razlogov Evropska komisija močno priporoča uporabo celostnega pristopa pri 
načrtovanju projektov za celinske plovne poti, posebno kadar se prijavljate za 
(so)financiranje iz programov EU, kot so TEN-T, strukturni ali kohezijski skladi in od 
leta 2014 naprej Instrument za povezovanje Evrope. 

Celostni pristop je še posebej pomemben, kadar gre za projekte, ki bi lahko vplivali na eno 
ali več območij Natura 2000, saj bo načrtovalcem omogočil, da upoštevajo ekološke zahteve 
teh območij že v zgodnji fazi procesa snovanja projekta in posebno pazijo na varstvene cilje 
teh območij. Čeprav to še ne zagotavlja uspeha prijave projekta, bi moralo znatno pomagati 
v postopku pridobivanja dovoljenj. 

Kljub vsemu so lahko primeri, ko projekt preprosto ni združljiv z varstvenimi cilji območij 
Natura 2000, predvsem na relativno neokrnjenih rečnih sistemih. Vseeno pa bi s pomočjo 
celostnega pristopa k načrtovanju ta zaključek moral postati jasen že zelo hitro in je torej 
mogoče postopati tako, da se prepreči vpliv na območja Natura 2000, kjer je to le mogoče. 

 

Dokument s stališči organizacije PIANC: Delo z naravo52 

Oktobra 2008 je Mednarodna zveza za plovbo (PIANC) izdala pomemben nov dokument s stališči z 
naslovom Delo z naravo (angl. Working with Nature), v katerem je pozvala k veliki spremembi 
pristopa k razvoju plovbe. 

»Delo z naravo« je celosten proces, ki vključuje skrb za prepoznavanje in izkoriščanje obojestransko 
koristnih rešitev, ki spoštujejo naravo in so sprejemljive tako za predlagatelje projektov kot okoljske 
deležnike. To je pristop, ki ga je potrebno uporabiti v zgodnjih fazah projekta, ko je še možna 
prilagodljivost. Z uporabo odločnega in proaktivnega pristopa od zasnove do zaključka projekta, je 
mogoče kar najbolj povečati priložnosti, hkrati pa – kar je zelo pomembno – zmanjšati frustracije, 
zakasnitve in povezane dodatne stroške. 

»Delo z naravo« zahteva, da se uporabi resnično celosten pristop takoj, ko so znani cilji projekta – 
torej preden se razvije začetno zasnovo. Spodbuja razmislek, kako je mogoče doseči cilje projekta 
glede na specifične značilnosti točno določenega ekosistema. 

Pri »delu z naravo« gre za več kot le izogibanje ali omiljevanje vplivov vnaprej določene zasnove na 
okolje. Namesto tega je namen poiskati načine, kako doseči cilje projektov z uporabo naravnih 

                                                           
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf 

http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf
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procesov za zagotavljanje rezultatov z vidika varstva narave, ponovnega vzpostavljanja ali izboljšanja 
naravnih pogojev. 

V osnovi torej »delo z naravo« pomeni, da se stvari dela v drugačnem vrstnem redu: 

 določanje potreb in ciljev projekta; 

 razumevanje okolja; 

 konstruktivna uporaba prispevka deležnikov v iskanju možnih obojestransko koristnih rešitev; 

 priprava začetnih predlogov/zasnove projekta v korist tako plovbe kot narave. 

»Delo z naravo« torej terja subtilen, a pomemben razvoj v pristopu k razvijanju projektov. Premakniti 
se moramo v smeri pristopa, ki je usmerjen na: 

 doseganje ciljev projekta v kontekstu ekosistema namesto ocenjevanja posledic vnaprej 
določene zasnove projekta; 

 iskanje obojestransko ugodnih rešitev namesto samo minimiziranja ekološke škode. 

Več podrobnosti najdete na http://pianc.org/workingwithnature.php.  

4.2. Uporaba celostnega pristopa v mednarodnih konvencijah o rekah 

Ta celostni pristop se vedno bolj uporablja v številnih velikih mednarodnih in nacionalnih 
platformah, zlasti v povezavi z Donavo in v okviru Mednarodne zveze za plovbo (PIANC). 

Leta 2007 so združile moči Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), 
Donavska komisija in Mednarodna komisija za savski bazen (ISRBC) ter zagnale intenzivno 
medsektorsko razpravo z deležniki iz različnih držav, sektorjev in interesnih skupin, kako 
zagotoviti trajnostne dejavnosti PCPP na teh dveh rekah. Razprava je privedla do sprejetja 
»Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem 
povodju« leta 2008. 

Ta skupna izjava se zdaj v številnih državah uporablja kot priporočilo pri: 

 pripravi »programa ukrepov«, ki ga zahteva evropska okvirna direktiva o vodah; 

 vzdrževanju trenutnih pogojev celinske plovbe; 

 načrtovanju prihodnjih investicij v infrastrukturne in okoljevarstvene projekte. 

Priporočila iz Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v 
donavskem povodju53 

Vsi udeleženci se dogovorijo o skupnih celostnih načelih načrtovanja in projektiranja, ki bodo 
omogočila sprejemljive rešitve, tako za ekološko integriteto kot tudi za plovbo. Takšna načela 
načrtovanja je potrebno upoštevati pri vsakem projektu v donavskem povodju, ki bi moral vključevati 
vsaj naslednje korake, pri katerih je najbolj pomembno skupno načrtovanje projektov, ki zahtevajo tudi 
varstvo okolja in plovbe, kot ključnih dejavnikov pri pospešitvi procesa. 

                                                           
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 

http://pianc.org/workingwithnature.php
http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Za izvajanje načel načrtovanja je potrebno v fazi oblikovanja projektov na področju plovbe 
upoštevati naslednja merila: 

– uporabiti je treba pristop, ki ustreza konkretnemu primeru ter pri odločanju o ustrezni širini in 
globini plovne poti upoštevati tako ekološke zahteve za rečne odseke in celotno porečje kot tudi 
strateške zahteve PCPP na ravni celotnega povodja; 

– treba je »delati z naravo«, kjerkoli je to možno, z izvajanjem ukrepov v skladu z danimi naravnimi 
rečnimi morfološkimi procesi, upoštevajoč načelo minimalnih ali začasnih urejevalnih posegov; 

– potrebno je celostno projektiranje regulacijskih struktur, z upoštevanjem hidrotehničnih, 
morfoloških in ekoloških kriterijev; 

– izvajati je potrebno ukrepe v prilagodljivi obliki (npr. stabilizacija rečne struge z granulometričnimi 
izboljšavami, regulacija nizkega vodostaja z valobrani); 

– optimalno izkoriščanje potencialov za restavriranje reke (npr. vračanje obrežij v naravno stanje) in 
ponovno povezovanje stranskih kanalov; 

– zagotoviti je treba, da se vodostaj ob poplavah ne poslabša, idealno pa bi bilo, če bi se znižal. 

Z namenom, da bi ponudili dodatne smernice za uporabo načel celostnega načrtovanja, je 
bil v okviru evropskega projekta PLATINA pripravljen Priročnik o dobri praksi pri trajnostnem 
načrtovanju vodnih poti (angl. Manual on Good Practices in Sustainable Waterway 
Planning), ki je bil izdan leta 2010. Priročnik je praktičen vodnik za načrtovalce v sektorju 
celinske plovbe po Evropi, kako organizirati in izvajati uravnotežen in celosten proces 
načrtovanja dejavnosti PCPP.54 

Priročnik izpostavlja štiri bistvene značilnosti celostnega procesa načrtovanja: 

– določanje celostnih ciljev projekta, ki združujejo cilje PCPP, okoljske potrebe in cilje na 
področjih ostalih rab reke, kot so varovanje narave, poplavna varnost in ribištvo; 

– vključevanje relevantnih deležnikov že od začetne faze projekta; 

– izvedba celostnega procesa načrtovanja, da se cilje PCPP in okoljske cilje prenese v 
konkretne projektne ukrepe, s katerimi se zagotovi obojestransko ugodne rezultate, kjer 
je to mogoče; 

– izvajanje izčrpnega okoljskega spremljanja pred, med in po zaključku projektnih del, da 
se po potrebi prilagodi realizacijo projekta.  

Spodnja priporočila za izvajanje celostnega pristopa k načrtovanju v veliki meri temeljijo na 
zgoraj navedenem priročniku. Za bolj natančne smernice pa priporočamo, da si preberete 
priročnik neposredno. 

4.3. Uporaba celostnega pristopa k načrtovanju v praksi 

Vsak načrt ali projekt ima seveda drugačno natančno zasnovo in potrebni obseg celostnega 
načrtovanja je zelo odvisen od širokega nabora vprašanj, vključno z ekološkim stanjem in 
dragocenostjo zadevnega odseka reke. Vendar pa postopek celostnega načrtovanja ostaja 
pretežno enak ne glede na vrsto projekta oz. načrta. Osnovni koraki so na kratko povzeti v 
nadaljevanju in v poglavju 4.4 (v zvezi z dialogom deležnikov). 

                                                           
54 http://www.naiades.info/platina/downloads  

http://www.naiades.info/platina/downloads
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4.3.1. Določanje obsega projekta 

Začetna točka projekta za razvoj celinske plovne poti bi morala biti določitev potreb 
prometa. Ta korak vključuje pregled obstoječih nacionalnih in mednarodnih politik in 
strategij za razvoj prometnega omrežja in infrastrukture. Osnovni namen pa je opredelitev 
projekta, ki bo izpolnjeval točne potrebe mednarodne in regionalne celinske plovbe za 
prevoz blaga ali potnikov, ki mu projekt služi, ob tem pa upošteval gospodarske in 
stroškovne vidike ter zahteve varovanja okolja. 

Naslednji korak bi moral biti določitev okoljskih potreb reke in njene okolice. Na primer, ali 
je naravno stanje reke že poslabšano ali je še relativno neokrnjena. Katere so glavne 
funkcije, procesi in značilnosti, ki zaznamujejo reko in jih je potrebno ohraniti, da se stanje 
dodatno ne poslabša, oziroma jih je mogoče obnoviti, da se izboljša ekološko stanje reke? 

Posebno pozornost je treba nameniti prepoznavanju ekoloških potreb v povezavi z 
evropskimi zaščitenimi vrstami in habitatnimi tipi, ki so lahko prisotni. Če lahko načrt oz. 
projekt vpliva na območje Natura 2000 ali več takšnih območij, je pomembno preveriti, 
zaradi katerih vrst in habitatnih tipov evropskega pomena je območje zaščiteno, kakšno je 
njihovo stanje ohranjenosti na posameznem območju in kateri varstveni cilji so bili določeni 
za zagotovitev njihovega dolgoročnega preživetja. Kjer obstajajo, so koristen vir informacij v 
tem smislu tudi načrti za upravljanje Nature 2000 ali akcijski načrti EU za vrste55. 

Snovanje celostnih projektov, ki podpirajo varstvene cilje območij Natura 2000 

Kot je razloženo v 2. poglavju, je vsako zaščiteno območje v omrežje Natura 2000 uvrščeno zaradi 
svoje dragocenosti za ohranjanje enega ali več habitatnih tipov, naštetih v Prilogi I, oziroma vrst, 
naštetih v Prilogi II direktive o habitatih, ali vrst iz Priloge I direktive o pticah ter redno pojavljajočih se 
vrst ptic selivk. Ta dragocenost za ohranjanje okolja je opisana v obrazcu SDF56 (angl. Standard 
Data Form), ki obstaja za vsako zaščiteno območje. V obrazcu SDF so zabeležene ekološke 
značilnosti območja, ki so razlog za njegovo uvrstitev v Naturo 2000, podana pa je tudi groba ocena 
stanja ohranjenosti za vsako vrsto ali habitatni tip na tem območju (ocene od A do D). 

Obrazci SDF se uporabljajo za določanje varstvenih ciljev za vsako območje Natura 2000. 
Varstveni cilj je najmanj obdržati stanje ohranjenosti vrst in habitatov, zaradi katerih je območje 
zaščiteno, in ne dovoliti nadaljnjega slabšanja stanja (v primerjavi s stanjem, zabeleženim v obrazcu 
SDF). Ker pa je splošni cilj direktive doseči ugodno stanje ohranjenosti za vrste in habitatne tipe, je 
mogoče zastaviti bolj ambiciozne varstvene cilje, da se stanje ohranjenosti teh vrst in habitatnih tipov 
na danem območju celo izboljša. 

V celostnem projektu upravljanja plovne poti se bo tako poskušalo upoštevati varstvene cilje območja 
Natura 2000 in iskalo načine, kako te cilje združiti s cilji za celinsko plovbo z namenom, da se, če je 
mogoče, najde obojestransko ugodne rešitve ali vsaj doseže scenarij največje koristi za najmanjšo 
škodo. 

Že v začetku je treba pregledati in podrobno preučiti tudi potrebe in cilje politik drugih 
uporabnikov reke znotraj območja, da se lahko razume njihove načrte in prioritete ter 
dejavnosti, ki so v teku (npr. na področju poplavne varnosti, namakanja, oskrbe z vodo ali 
turizma). 

                                                           
55 Do zdaj je bilo pripravljenih več kot 50 akcijskih načrtov EU za vrste ptic: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm  
56 Do podatkov iz obrazcev SDF se lahko dostopa preko orodja za iskanje po Naturi 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/, dostopni pa so tudi pri organih, pristojnih za Naturo 2000, v vsaki državi oz. 
regiji. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Vse te informacije pomagajo zagotoviti, da je projekt oblikovan kolikor mogoče skladno z 
okoljskimi cilji za reko in potrebami drugih uporabnikov reke oz. jih, če je mogoče, podpira. 
Ta pristop tudi poudarja priložnosti, da se združi moči in razvije projekt, ki ne le odgovarja na 
potrebe prometa, temveč naslavlja tudi druge prioritete politik v povezavi z reko – npr. 
poplavna varnost in vračanje reke v naravno stanje (gl. okvir s primeri obojestransko 
koristnih rešitev). 

Vendar pa je treba priznati, da včasih ni mogoče najti skupnih rešitev v korist različnih 
interesov in da včasih morda ni mogoče izvesti načrtovanega projekta, ker so drugi družbeni 
in okoljski interesi pomembnejši. 

4.3.2. Priprava celostnega projekta 

Po tej začetni določitvi obsega in celostnih ciljev projekta, ki bodo služili tako potrebam 
prometa kot drugim zahtevam in prioritetam za reko, je naslednji korak začetek podrobnega 
načrtovanja zasnove projekta. V ta namen je pomembno postaviti jasno organizacijsko 
strukturo, kdo bo projekt vodil naprej. To lahko vključuje na primer vzpostavitev 
multidisciplinarne ekipe za oblikovanje projekta, sestavljene iz rečnih inženirjev in rečnih 
ekologov, ki bodo odgovorni za pripravo podrobnega načrta projekta. 

Glede na obseg projekta je lahko koristno vzpostaviti tudi interdisciplinaren svetovalni odbor, 
ki lahko v fazi razvoja projekta nudi pomoč in svetuje glede usmeritev projektnih ciljev in 
ukrepov – predvsem z vidika njihove skladnosti z drugimi dejavnostmi in načrti glede rabe tal 
in potrebami reke glede varovanja okolja. 

Prednost multidisciplinarne ekipe je, da se lahko prve različice zasnove projekta razvija z 
mislijo na ekološke funkcije reke že od samega začetka (npr. sledenje podrobni raziskavi 
trenutnega ekološkega stanja reke). Te različne verzije je potem mogoče preveriti z vidika 
možnih vplivov na rečni sistem. Tako se lahko izvede prilagoditve ali razmisli o drugih 
ustreznih rešitvah za zmanjšanje vplivov na reko, še preden se zastavi dejanske natančne 
načrte za projekt. Pomaga pa lahko tudi pri iskanju najbolj stroškovno učinkovitih načinov za 
vključevanje teh ekoloških zahtev v projekt.  
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4.3.3. Priprava nujnih postopkov za presojo vplivov 

Podrobna obravnava različnih tehničnih možnosti in različic iz nabora izbranih možnosti že 
na začetku ne le izboljša skupno kakovost rezultatov načrtovanja, ampak je tudi zelo 
uporabna za presojo vplivov na okolje, ki bo morda potrebna kasneje. Pri celostnih projektih 
je velika verjetnost, da se zbere veliko informacij o ekološkem stanju rek ter o prisotnih 
vrstah in habitatih. Vključujejo lahko celo samostojno izvedbo podrobnih raziskav 
ekološkega stanja reke pred oblikovanjem projekta, da se prepozna, kakšne učinke – tako 
pozitivne kot negativne – bi lahko imel projekt na reko. Vsi ti podatki bodo zelo uporabni v 
morebitni presoji vplivov projekta na okolje, ki sledi pred njegovo odobritvijo, saj pomagajo 
vzpostaviti močan temelj informacij in tako pomagajo pri presoji vplivov. 

Uporabi se jih lahko tudi za preoblikovanje delov projekta ali uvedbo omilitvenih ukrepov, 
katerih namen je kar najbolj preprečiti oz. omiliti možne vplive. Tudi to pomaga v postopku 
presoje vplivov na okolje in naj bi posledično pospešilo postopek odločanja. 

Primer celostnega projekta preoblikovanja reke Donave vzhodno od Dunaja 

Nacionalni park Donau Auen v Avstriji, vzhodno od Dunaja, ima skupno površino 100 km² in vključuje 
36-kilometrski odsek Donave, ki je v celoti vključen v Naturo 2000. To je eno zadnjih preostalih velikih 
območij poplavnih ravnic v srednji Evropi in ga zaznamuje izjemno bogata biotska raznovrstnost. V 
preteklosti je poplavni režim Donave imel zelo raznoliko nihanje vodostaja, a to se je spremenilo že 
dolgo nazaj, ko je bilo postavljenih več kilometrov protipoplavnih bregov in regulacijskih ukrepov. 
Prekinitev povezave med reko in poplavnimi ravnicami ter sprememba trajanja in pogostosti 
poplavljanja sta povzročila umiranje velikih območij mokrišč. 

Leta 2002 sta avstrijsko zvezno ministrstvo za promet in via donau (avstrijski organ za upravljanje 
plovnih poti) zagnala celostni proces s strokovnjaki za »Celostni projekt preoblikovanja reke Donave 
vzhodno od Dunaja« (angl. Integrated River Engineering Project on the Danube East of Vienna –
IREP). Projekt je bil namenjen uravnoteženju interesov celinske plovbe in okoljskih potreb 
nacionalnega parka Donau Auen (Donavske loke), še posebej varstvenih ciljev za območje Natura 
2000. 

B.1 Določiti obseg infrastrukturnega 
      projekta za plovno pot 

B.2 Organiziranje procesa načrtovanja 

B.3 Izvedba celostnega načrtovanja 

B.5 Izvedba projekta 

B.4 Spremljanje poteka 
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Skupni projekt se je začel s pregledom stanja reke. Zaključek je bil, da je prosto tekoči odsek Donave 
naprej od Dunaja že dolgo izpostavljen degradaciji rečne struge (erozija 2–3,5 cm/leto), ki je vodila 
tudi v nižanje ravni podtalnice. Obenem pa sta nezadostna globina plovnega pasu reke ob nizkem 
vodostaju in močno spremenljivi pogoji plovnega območja omejevala gladek potek celinske plovbe. 
Vrsta hidroelektrarn nad območjem projekta, regulacija reke in ukrepi za zaščito bregov so prav tako 
zmanjšali morfodinamiko tega odseka reke, poplave pa so privedle do sedimentacije v stranskih 
rokavih in na poplavnih območjih. 

Postopek načrtovanja projekta IREP je vključeval naslednje korake: 

 Najprej je bila vzpostavljena interdisciplinarna usmerjevalna skupina, sestavljena iz priznanih 
strokovnjakov s področij hidrotehničnega inženiringa, ekologije, celinske plovbe in regionalnega 
gospodarstva. Skupina je natančno analizirala več ustreznih rešitev in 11 različnih možnosti za 
preoblikovanje odseka Donave vzhodno od Dunaja. O najprimernejših možnostih so več let 
intenzivno razpravljali in jih izboljševali. 

 Vzporedno s temi razpravami je potekal širši proces vključevanja deležnikov, kjer se je 
razpravljalo o vmesnih rezultatih dela usmerjevalne skupine. V tem procesu je sodelovalo okoli 40 
predstavnikov nevladnih organizacij, resornih ministrstev, zadevnih uradnih organov in skupnosti, 
sektorja plovbe, nacionalnega parka in drugih deležnikov. Tako so nastali predlogi za prilagoditve 
predlaganih scenarijev, ki sta jih nato usmerjevalna in načrtovalna skupina ocenjevali in dodatno 
izboljšali v intenzivnem procesu usklajevanja. 

Izjava o vplivu na okolje (ki je vključevala presojo sprejemljivosti po 6. členu direktive o habitatih) je 
bila dokončana in jo je usmerjevalna skupina potrdila leta 2006. Po skupnem obdobju okoli treh let 
načrtovanja, v katerih so bili tako strokovnjaki za ekologijo kot strokovnjaki za plovbo pripravljeni iskati 
kompromise, je bil usklajen nabor ukrepov, namenjen doseganju situacije, ki bo ugodna tako z vidika 
ekologije kot plovbe. Projekt IREP je bil tako namenjen izboljšanju plovnosti in hkrati podpiral 
vzpostavitev bolj naravnih bregov in stranske povezanosti reke z njenimi rokavi v nacionalnem parku. 

Med ukrepi za znatno izboljšanje ekološkega stanja so: 

• Granulometrično izboljšanje rečne struge: Približno 25 cm debela plast grobega prodnatega 
materiala v velikosti 40 do 70 mm se doda površini struge, predvsem v tolmune, da se zmanjša 
zmožnost vodnega prenosa materiala in minimizira degradacijo struge. 

• Vzpostavljanje prejšnjega stanja reke za izboljšanje ekološkega stanja obsega obnovitev naravnih 
rečnih bregov (odstranitev zaščite na bregovih na notranjih straneh zavojev, dopuščanje stranske 
erozije), ponovna povezava rečnih rokavov in zaustavitev degradacije struge. 

• Optimizacija obstoječe regulacije za nizek pretok: vzhodno od Dunaja je višji vodostaj v času 
nizkega pretoka skupen cilj tako z vidika plovbe kot ekologije. Višji vodostaj kompenzira posledice 
večletne degradacije struge in izboljšuje ponovno povezanost stranskih rokavov. Oblika in 
postavitev valobranov se optimizira v skladu z ekološkimi merili, da se zmanjša njihovo skupno 
število in dolžina regulacijskih struktur. Obenem pa bo njihova nova oblika privedla do večje 
dinamike vzdolž bregov. 

Ukrepi za izboljšanje plovbe so bili naslednji: 

• optimizacija obstoječe regulacije za nizek pretok, da se poveča njena učinkovitost, zmanjša 
sedimentacija v prostorih med valobrani in zmanjša potrebno vzdrževanje; 

• poglabljanje dna in dopolnjevanje z določenim materialom (za doseganje uravnovešene 
sedimentacije); 

• premik določenih odsekov obstoječega plovnega kanala, da se za namene plovbe uporabi globlja 
območja; ta ukrep tudi zmanjša potrebo po poglabljanju dna; 

• granulometrično izboljšanje struge; zmanjšan vodni prenos materiala pomeni tudi manjšo potrebo 
po vzdrževalnem odstranjevanju sedimentov. 

Uspeh teh inovativnih ukrepov bo merjen tako, da bo njihovo izvajanje pozorno spremljala 
interdisciplinarna ekipa. Več podrobnosti najdete na www.donau.bmvit.gv.at. 

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Plovna povezava Sena–Šelda, ki vključuje obnovitev reke Lys 

Projekt Sena–Šelda je eden od 30 prednostnih projektov programa TEN-T, ki bo povezal porečje 
Sene s porečjem Šelde. Na ozemlju Francije bo zgrajen nov kanal med mestoma Compiègne in 
Cambrai, na večinoma flamskem območju med francoskim Deûlémontom in belgijskim Gentom pa 
bodo izvedene izboljšave plovnosti, ki bodo omogočile plovbo ladij razreda Vb. V Belgiji del te 
povezave predstavlja reka Lys, ki je dolga 55 kilometrov. V preteklosti se je reko reguliralo v kanal in 
veliko starih rokavov reke je bilo odrezanih od nove struge. Posledično je bil dinamični sistem reke in 
njene doline ter celotne pokrajine popolnoma spremenjen. 

V skladu z ODV mora vsaka država članica vzpostaviti okvir za zaščito sladkovodnih teles, da se 
zagotovi oskrbo z vodo, pa tudi izboljša kakovost vode in omili vplive poplav in suš. Zato so se 
flamske oblasti odločile vključiti izvajanje direktive neposredno v program Sena–Šelda pod naslovom 
Obnovitev reke Lys. 

Celotni program je bil obravnavan kot programska študija, usmerjena v celostno območje. 
Metodologija je obsegala več različnih korakov, vsi pa so bili usmerjeni v vključevanje različnih 
vidikov, tako ekoloških kot ekonomskih in tehničnih. Čeprav pogovori z vsemi možnimi deležniki 
vzamejo veliko časa, lahko pričakujemo, da bo skupni čas, porabljen za preučevanje in izvedbo 
programa, mnogo krajši, kot bi bil ob uporabi konvencionalnih metod. Na ta način se želi poleg 
izvedbe celinske plovne poti evropskega obsega tudi optimizirati upravljanje z vodo, povrniti naravne 
značilnosti reke in njene doline, izkoristiti potencial za rekreacijo ter poudariti zgodovinsko dediščino 
in prostorske značilnosti okolice tako, da se na reko Lys gleda kot urejevalni element v strukturi 
prostora. 

Obnavljanje rek lahko definiramo kot celotni nabor 
dejavnosti, ki vodijo k ponovni vzpostavitvi naravnih 
pogojev in naravnih procesov, ki so bistvenega 
pomena za dinamično ravnovesje rečnega 
ekosistema. Takšen rečni ekosistem tvorijo 
specifični geomorfološki elementi, kot so meandri, 
naravna obrežja in razširjena struga, ki ima vodo 
samo pozimi oz. ob visokem vodostaju ter tako nudi 
dobra območja za razmnoževanje živali in dobre 
pogoje za značilne rečne rastline. 

Vizija projekta obnovitve reke Lys je zelena dolina 
dveh Lysov, z reguliranim Lysom kot trdo hrbtenico 
in naravnim, vijugastim Lysom kot mehko hrbtenico. 

Regulirani Lys je pomemben zaradi svojih ekonomskih funkcij, kot sta promet in industrija, ter 
tehničnih funkcij, kot je poplavna varnost. Čeprav je regulirani Lys trda hrbtenica reke, so njegova 
obrežja urejena v skladu z okoljevarstvenimi pristopi. 
 
Za vijugasti Lys sta opredeljena dva cilja: Zaščita zgodovinske pokrajine na eni strani in obnovitev 
dragocenih ekoloških funkcij na drugi. Ta, bolj naravni, vijugasti Lys naj bi skrbel za mehke funkcije 
rečnega sistema, kot so rekreacija, ekologija in kmetijstvo. Pri razvijanju povezanih priložnosti je treba 
vedno imeti v mislih tudi kontinuiteto vzdolž celotne reke Lys. 
 
Čeprav v Naturi 2000 trenutno ni območij ob reki Lys, se prav lahko nekoč zgodi, da se v tej reki 
sčasoma spet pojavijo redke in ogrožene vrste, kot je vodomec, po zaslugi obnovitve reke v okviru 
projekta TEN-T. 

Več podrobnosti najdete na www.seineschelde.be. 

 

http://www.seineschelde.be/
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Spremljanje vpliva projekta za plovbo na spodnji Donavi (Romunija) 

Leta 2011 je bil pripravljen obsežen program 
spremljanja vplivov velikega projekta za plovbo 
na odseku spodnje Donave med mestoma 
Călărași in Brăila. V skladu z dogovorom med 
Rečno upravo za spodnjo Donavo in 
mednarodnim konzorcijem, izbranim za izvajanje 
spremljanja, je projekt spremljanja namenjen 
zagotavljanju, da je vpliv projekta na vodne in 
zemeljske ekosisteme minimalen, predvsem v 
povezavi z značilnostmi območij Natura 2000 in 
migracijami jesetra. Vključena je tudi posebna 
zaveza, da se v primeru odkritega vpliva na 
selitve jesetra uporabi druge ustrezne možnosti – 
predvsem kar se tiče pragov. 

 

Program spremljanja bo zagotovil tudi skladnost z načrtom za upravljanje okolja in uporabo najboljših 
okoljskih praks, obenem pa preprečil in nadzoroval morebitna tveganja za onesnaženje zaradi 
kakršnekoli nesreče, ki bi se lahko zgodila pri urejanju reke. 

Spremljanje se je začelo spomladi leta 2011 in v prvih šestih mesecih je bil dosežen naslednji 
napredek: 

 položenih je bilo 10 sklopov kablov za akustično telemetrijo; 

 postavljenih je bilo še 8 samodejnih sprejemnikov za akustično telemetrijo z uporabo novega 
sistema z vrvmi iz blaga in sidri iz trupa; 

 14 akustičnih oddajnikov je bilo vstavljenih v odrasle jesetre (10 zvezdnih jesetrov, 2 belugi, 
1 kečiga, 1 kašikar); 

 odkrita so bila možna območja za prezimovanje in drstenje v rokavu, ki gre mimo kraja 
Borcea, in se jih zdaj spremlja; 

 ujete so bile mladice jesetrov iz rodu leta 2011 (kečige, zvezdni jesetri in beluge); 

 s samodejnih sprejemnikov so bili julija in oktobra 2011 preneseni podatki o 
premikih/obnašanju označenih jesetrov, ki so zdaj v postopku interpretacije. 

Za več informacij obiščite spletno stran Rečne uprave za spodnjo Donavo (www.afdj.ro). 

 

4.3.4. Vzpostavitev celostnega programa spremljanja ob boku projekta 

V luči ekološke dinamike in naraščajoče podnebne negotovosti v povezavi z rečnimi 
ekosistemi je tudi spremljanje novih prilagoditev rek na tehnološki, ekološki in celosten način 
prav tako ključnega pomena za zagotavljanje, da projekt na dolgi rok ne privede do 
nepredvidenih negativnih posledic bodisi za reko bodisi za promet. 

Ko gre za to, da bi projekti za celinske plovne poti lahko vplivali na območja Natura 2000, naj 
program spremljanja v idealnih pogojih vključuje redno preučevanje stanja habitatov in vrst, 
zaradi katerih je območje zaščiteno, da se potrdi, da projekt ni imel negativnega vpliva nanje 
in da so uporabljeni omilitveni ukrepi učinkovito preprečili kakršnokoli poslabšanje njihovega 
stanja ohranjenosti. Pri takšnem spremljanju se lahko včasih odkrije nepredvidene težave, ki 
jih ni bilo mogoče napovedati vnaprej. V programu spremljanja naj bo predviden postopek, ki 
bo omogočal izvedbo popravljalnih oziroma prilagoditvenih ukrepov, ki so potrebni v odziv na 
te nepredvidene težave. 

Časovni okvir, obseg in fokus programa spremljanja bodo odvisni od vrste in kompleksnosti 
del, vendar pa naj se jih opredeli že v postopku načrtovanja in nato redno prilagaja. V 
idealnih pogojih naj bi spremljanje ciljev projekta po njegovem zaključku (večja plovnost, 
obnovljeni habitati itd.) preverjalo stanje skozi obdobje petih let ali več (priporočilo iz 

http://www.afdj.ro/
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priročnika projekta PLATINA). Primer možne interakcije med načrtovanjem, prilagodljivo 
izvedbo in spremljanjem prikazuje spodnja grafika iz priročnika projekta PLATINA. 

 

 

Celostni načrt SIGMA: protipoplavna zaščita z zagotavljanjem prostora za reko 

Uporaba pristopa celostnega načrtovanja je zelo učinkovito orodje za načrte in programe, pa tudi za 
posamezne projekte. Novi načrt SIGMA v Belgiji je primer, kako se uspešno razvije in izvede takšen 
celostni načrt. 

Po katastrofalnih poplavah leta 1976 so se načrtovalci odločili razviti načrt protipoplavne zaščite, 
imenovan SIGMA. Z razvojem znanstvenih dognanj je postalo jasno, da se bo zaradi globalnega 
segrevanja morska gladina dvignila, in načrt SIGMA je bilo treba temu prilagoditi. Zato so leta 2005 
razvili popravljeni načrt SIGMA. Cilj ostaja isti: zavarovati dolino Šelde pred poplavami zaradi 
Severnega morja ter preko dialoga in posvetovanja z drugimi sektorji in deležniki ta cilj v skupno korist 
vseh združiti z drugimi cilji, kot sta varovanje narave in rekreacija. 

To je vodilo do sprejetja načrta SIGMA, ki nudi okvir za razvoj, ki vzdržuje ravnovesje med okoljskimi, 
ekonomskimi, družbenimi in kmetijskimi vidiki oz. potrebami. Vsi projekti v okviru načrta SIGMA so bili 
razviti na podlagi ne le podrobnih tehničnih analiz učinkovitosti in izvedljivosti ukrepov, ampak tudi v 
tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz drugih zadevnih sektorjev, da se je kar najbolj izkoristilo 
potencial za rešitve, ki so dobre za vse. 

Skozi celotni proces se je posebno pozornost namenilo različnim evropskim direktivam, vključno z 
naslednjimi: 

• Direktivi o pticah in habitatih: Ustje reke Šelde je območje Natura 2000, za katerega so 
določeni varstveni cilji za vrste, funkcije in zahtevane minimalne površine različnih habitatov. Zato 
je bila v vsakem koraku načrtovanja posebna pozornost namenjena ciljem Nature 2000, 
naravovarstveni del načrta SIGMA je zdaj oblikovan prav posebej za doseganje varstvenih ciljev 
Nature 2000. 

• Skladnost s poplavno direktivo: S pomočjo zgodovinskih podatkov in novih kart poplavne 
ogroženosti je bil pripravljen načrt obvladovanja poplavne ogroženosti, ki upošteva vidike 
stroškov, prednosti, strateško analizo vplivov na okolje, čezmejne vplive in strategije, pa tudi dela 
v povezavi z načrtom upravljanja povodij na podlagi ODV in komuniciranje z javnostjo. 
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Najbolj zaželen scenarij za ustje reke Šelde je optimizirani konsenz, ki je bil dosežen med postopkom 
presoje vplivov na okolje za protipoplavni načrt SIGMA in pri katerem velja določena mera 
odobravanja v družbi. Ratifikacija celostnega načrta SIGMA s strani flamske vlade je odprla pot za 
Dolgoročno vizijo za Šeldo v flamskem delu estuarija Šelde, katere cilj je kolikor mogoče združiti cilje 
na področjih prometa in poplavne varnosti z zahtevami in cilji ODV ter direktiv o pticah in habitatih. 

Dogovorjena zamisel vključuje nadzorovano poplavljanje ob nevarnem vodostaju v plimujočem ustju 
reke. Prvotni nasip Šelde bo postal prelivni nasip z nadzorovanim območjem, kamor bo usmerjena 
naraščajoča voda, dokler vodostaj Šelde ne bo spet omogočal odtekanja v izliv. Vključitev ekoloških 
ciljev bo prinesla tudi ponovno vzpostavitev številnih z ekološkega vidika dragocenih habitatov 
(500 ha muljastih polojev, 1500 ha bibavičnih močvirij, 1500 ha travnikov, 2000 ha trstičnih in 
obrežnih pasov ter 400 ha močvirnih gozdov). 

Načrt SIGMA je del Dolgoročne vizije za Šeldo, katere namen je »razvoj zdravega in 
multifunkcionalnega estuarijskega vodnega sistema, ki ga je mogoče na trajnosten način uporabljati 
za človeške potrebe«. Ta nizozemsko-flamski načrt upravljanja določa cilje kakovosti za stanje ustja 
reke do leta 2030 in ukrepe upravljanja, ki so potrebni za doseganje teh ciljev. 

MONEOS je celostni načrt spremljanja razvoja ekološkega stanja ekosistemov, poplavne varnosti in 
dostopnosti. Razvija se celostni sistem evalvacije za ocenjevanje oddaljenosti ciljev Dolgoročne vizije 
za Šeldo ter ekološkega stanja po ODV in izboljšanja stanja ohranjenosti habitatov in vrst, zaščitenih 
z direktivama o pticah in habitatih. 

Več podrobnosti je na voljo na http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US. 

 

4.4. Zgodnje posvetovanje 

Zgodnje posvetovanje z okoljskimi deležniki – pravzaprav vsemi deležniki – je pomembno za 
zagotavljanje, da se najde sprejemljive in trajnostne rešitve. Enako pomembno je doseči 
razumevanje vseh vpletenih, kaj je na kocki, in spodbujanje sodelovanja pri iskanju rešitev, 
zlasti če se izkaže, da vplivov na okolje ne bo mogoče preprečiti z običajnimi pristopi 
omiljevanja vplivov. 

Analiza vrste študij primerov, opravljena v okviru Evropske konference ministrov za promet 
leta 200657, je razkrila, da so prepoznani konflikti izvirali iz tega, da se okoljskih deležnikov ni 
vključilo dovolj zgodaj v procesu načrtovanja projekta. Za iskanje kompromisov so bili potem 
potrebni dragi postopki po dolgih in dragih zaostankih. V idealnih razmerah deležniki in širša 
javnost sodelujejo v vseh korakih razvoja projekta. Sodelovanje je še posebej pomembno v 
fazi opredeljevanja projekta in v procesu oblikovanja realističnih alternativ za problematične 
projekte. 

Evropska zakonodaja in postopki ne določajo zelo natančno, kakšni naj bodo praktični vidiki 
javnega posvetovanja in sodelovanja. Običajno so uradni koraki za javno razpravo 
predvideni šele po zaključku preučitve vplivov na okolje in vložitvi projektov v postopek 
odobritve. Vendar pa to izdelovalcem projektov ne preprečuje, da se odločijo za drugačen 
pristop in organizirajo postopek javne razprave v čim zgodnejši fazi razvoja projekta.  

                                                           
57 Poročilo OECD: Inland waterways and environmental protection Evropske konference ministrov za promet 

(ECMT) iz leta 2006: http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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Splošni cilji vsakršne strategije komuniciranja in aktivnega vključevanja naj bi bili: 

 zagotoviti transparenten proces načrtovanja in odločanja v zvezi z infrastrukturnim 
projektom in odprtost za vse relevantne informacije in podatke; 

 osveščati o krovnih ciljih projekta in s projektom povezanih vprašanjih; 

 pridobiti podporo javnosti za proces načrtovanja in izvedbo projekta; 

 vključiti ključne deležnike v fazo načrtovanja, da se ustvari ozračje medsebojnega 
zaupanja in spoštovanja, s čimer bo projekt bolj sprejemljiv za javnost in ga bo lažje 
uspešno izvesti. 

V praksi je za zagotavljanje uspešnega procesa posvetovanja in sodelovanja z deležniki 
pomembno predvsem naslednje: 

 Pravočasno sodelovanje javnosti: Vključevanje javnosti naj se začne v najzgodnejših 
fazah projekta, da se lahko okoljske informacije uporabi pri razmisleku o različnih 
možnostih zasnove, lokacije in financiranja. Javnost naj ostane vključena skozi postopek 
okoljske presoje in celoten projektni cikel. 

 Prepoznavanje relevantnih interesnih skupin: Prepoznavanje, kdo so relevantne 
interesne skupine oziroma deležniki, je ključnega pomena za uspešno vključevanje 
javnosti, naj gre za politiko, načrt, program (npr. sektorski ali regionalni) ali projekt. 
Pregled strukture družbe, kjer se načrtuje projekt, lahko tako pomaga prepoznati vse 
relevantne družbene akterje oziroma deležnike in jih vključiti v posvetovanje. Poleg tega 
lahko analiza družbe pokaže, kakšne so lokalne vrednote, organizacijske strukture in 
pristopi h komunikaciji, pogajanjem in procesu odločanja. 

 Izbira prave oblike komunikacije in posvetovanja: Stopnje vključenosti javnosti so lahko 
različne – od preprostega informiranja preko posvetovanja vse do polnega sodelovanja v 
sprejemanju odločitev: 

– Informiranje: enosmeren potek informacij od predlagatelja k javnosti. 

– Posvetovanje: dvosmeren potek informacij med predlagateljem in javnostjo, ki daje 
slednji priložnost za izražanje mnenj. 

– Sodelovanje: dvosmeren potek informacij in idej, v katerem sta predlagatelj in 
javnost vključena v skupno analizo in določanje ciljev, javnost pa je prostovoljno 
vključena v sprejemanje odločitev o zasnovi in upravljanju projekta s strinjanjem 
glede glavnih elementov. Poudariti je treba, da so dobri procesi sodelovanja javnosti 
več kot samo uvajanje uradnih postopkov posvetovanja. Sodelujočim deležnikom 
omogočajo tudi (tehnično) strokoven in relevanten prispevek. 

Raven vključevanja javnosti, ki je potrebna v posameznem projektu, se razlikuje glede 
na družbeni in politični kontekst. Za vsako od glavnih skupin deležnikov se lahko pripravi 
matriko sodelovanja, s katero se določi primerno stopnjo sodelovanja. Takšno matriko se 
lahko uporabi tudi kot sistematično orodje za opredeljevanje vlog in odgovornosti 
posameznega deležnika in prepoznavanje področij, kjer skupine morda ne bodo 
soglašale. 

 »Lastništvo« in predanost: Zgodnje posvetovanje s skupinami, na katere bi projekt lahko 
vplival, lahko izboljša okoljske informacije, ki jih dobijo odločevalci (npr. preko 
prepoznavanja vplivov na okolje ali oblikovanja ustreznih omilitvenih ukrepov), s čimer se 
zmanjša konflikte in podaljševanje procesov. Poleg tega pristno zavzemanje za 
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informiranje javnosti in odzivanje na predloge ali pomisleke pomaga preprečiti 
nesporazume in lahko pomeni, da so projekti širše sprejeti in jih lokalno prebivalstvo bolj 
vzame za svoje. 

Nedvomno je lahko posvetovanje in sodelovanje javnosti dolgotrajno in zahtevno, a kadar se 
ju uporabi s pozitivnim pristopom, bosta vsekakor izboljšala projekt, zmanjšala 
nasprotovanje in povečala možnosti za dolgoročni uspeh. 

Tehnike za vključevanje javnosti 

Za spodbujanje vključevanja javnosti se lahko uporabi celo vrsto metod in tehnik. V zgodnjih 
fazah projekta, ko je namen doseči največji stik z javnostjo, so morda najprimernejša oblika 
vključevanja množični mediji in javni prikazi ali letaki, ki opisujejo projekt, skupaj z njegovimi 
cilji in možnimi pozitivnimi in negativnimi vplivi. 

Ko oblikovanje predloga napreduje, so najboljši način prepoznavanja problemov, ki so 
pomembni za posamezne interesne skupine, lahko delavnice in sestanki v manjših 
skupinah. Uporabna strategija je denimo, da se poišče, kateri predstavniki lokalnih skupin, 
na katere bo projekt vplival, bodo najbolj učinkovito zastopali poglede svojih skupin. 
Predstavniki lahko svetujejo ter pomagajo organizirati vključevanje javnosti in zmanjšati 
tveganje za nedelovanje komunikacije med deležniki. 

Druga načela dobre prakse, ki prispevajo k uspešnemu vključevanju javnosti: 

 Čim prej razvijte okvir vključevanja javnosti, da se vzpostavi obseg, časovni okvir in 
potrebne vire za podpiranje tega procesa. 

 Določite udeležence oziroma deležnike ter njihovo legitimnost in reprezentativnost (z 
analizo družbe). O vsaki podrobnosti predlaganega projekta se ni mogoče oz. ni 
potrebno posvetovati z vsemi družbenimi akterji. 

 Določite ustrezne tehnike sodelovanja/komuniciranja z javnostjo in nudite relevantne 
informacije v enostavno razumljivi obliki. 

 Dogodke izvajajte ob času in na krajih, ki bodo spodbujali največjo udeležbo in svobodno 
izmenjavo mnenj vseh zainteresiranih skupin. 

 Deležnikom dovolite dovolj časa, da pregledajo podane informacije, razmislijo o 
posledicah in predstavijo svoje poglede. 

 Določite mehanizme, s katerimi boste zagotovili, da odločevalci upoštevajo poglede in 
pripombe deležnikov, npr. z vključevanjem predlogov v poročilo okoljske presoje ali 
predlog oz. sporazum za financiranje. 

 Poskrbite, da se poda odgovore in povratne informacije za vsako vprašanje ali 
izpostavljeni pomislek. 

Vir: Poročilo OECD: Inland waterways and environmental protection Evropske konference ministrov 
za promet (ECMT) iz leta 200658. 
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5. IZVEDBA PRESOJE SPREJEMLJIVOSTI 

PROJEKTOV IN NAČRTOV ZA PCPP, KI BI 

LAHKO POMEMBNO (NEGATIVNO) VPLIVALI 

NA OBMOČJA NATURA 2000 

 

5.1. Uvod 

Pristopa strateškega načrtovanja in celostnega upravljanja na podlagi koncepta »dela z 
naravo«59, kot sta opisana v prejšnjem poglavju, lahko veliko pripomoreta pri iskanju rešitev, 
ki združujejo odgovore na različne potrebe družbe in so ugodne za vse. Pomagata pa tudi v 
postopku pridobivanja okoljskih dovoljenj za načrt oziroma projekt. 

Kot rečeno, evropska naravovarstvena zakonodaja ne izključuje razvojnih dejavnosti v in 
okoli območij Natura 2000. Vendar pa zahteva, da gre vsak načrt oz. projekt, ki bi lahko 
pomembno negativno vplival na eno ali več območij Natura 2000, skozi ustrezno presojo 
sprejemljivosti v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih, da se oceni posledice načrta ali 
projekta za zaščiteno območje oz. območja. 

To poglavje nudi pregled po korakih, kako je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti po 6. 
členu direktive o habitatih, s posebnim poudarkom na načrtih in projektih za celinske plovne 
poti. 

Ker se Natura 2000 nanaša na najdragocenejše in najbolj ogrožene habitate in vrste v 
Evropi, je edino logično, da so postopki odobritve projektov, ki bi lahko pomembno negativno 
vplivali na ta območja, dovolj strogi, da se ne spodkopava krovnih ciljev direktiv o pticah in 
habitatih. Posebna pozornost je zato namenjena temu, da morajo biti odločitve sprejete na 
podlagi trdnih znanstvenih informacij in strokovnih ocen. Postopek odobritve se pogosto 
zavleče prav zaradi nekakovostnih presoj sprejemljivosti, ki pristojnim organom ne 
dopuščajo jasne presoje o vplivih načrta oz. projekta. 

Pomembno je tudi, da razlikujemo med presojami na podlagi direktiv o presoji vplivov na 
okolje (PVO) in o strateški okoljski presoji (SOP) ter presojo sprejemljivosti na podlagi člena 
6(3) direktive o habitatih. Čeprav se te presoje zelo pogosto izvajajo skupaj kot del 
celostnega postopka, vsaka presoja služi drugačnemu namenu in ocenjuje vplive na različne 
vidike okolja. Zato PVO ali SOP ne moreta nadomestiti presoje sprejemljivosti (gl. 6. 
poglavje). 

Različen je tudi rezultat vsakega od teh postopkov presoje. V primeru PVO in SOP morajo 
pristojni organi samo upoštevati vplive. Izid presoje sprejemljivosti pa je za pristojni organ 
pravno zavezujoč in pogojuje njegovo končno odločitev. Če se torej pri presoji 
sprejemljivosti ugotovi škodljiv vpliv na celovitost območja Natura 2000 kljub izvedbi 
omilitvenih ukrepov, se lahko načrt oz. projekt odobri le, če izpolnjuje pogoje za izjeme, 
predvidene v členu 6(4).60 

                                                           
59 PIANC, 2008. 
60 Gl. sodbo Sodišča Evropske unije C-418/04. 
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5.2. Kdaj je potreben postopek po 6. členu? 

Postopkovne in vsebinske varovalke, ki jih je treba uporabiti pri vsakem načrtu in projektu, ki 
bi lahko pomembno vplival na območje (ali območja) Natura 2000, so opredeljene v 6. členu 
direktive o habitatih. 

Namen tega postopka je, da se: 

– oceni posledice načrta oz. projekta, ki bi lahko pomembno vplival na Naturo 2000 z 
vidika varstvenih ciljev posameznega območja; 

– določi, ali bodo te posledice škodovale celovitosti območja; 

– zagotovi mehanizem za odobritev načrtov in projektov s škodljivim vplivom, če so nujni 
zaradi prevlade javnega interesa in ni druge ustrezne rešitve, ki bi bila manj škodljiva. V 
takem primeru je potrebno izvesti izravnalne ukrepe, da se zagotovi ohranjanje splošne 
celovitosti in povezanosti Nature 2000.  

Člena 6(3) in 6(4) direktive o habitatih 

 Člen 6(3): Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem 
območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko 
pomembno vplival na območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede 
na cilje ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic za območje in ob 
upoštevanju določb odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom ali 
projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega 
območja, in, če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti.  

 Člen 6(4): Če je treba kljub negativni presoji posledic za območje izvesti načrt ali projekt 
iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa, vključno tistih socialne ali 
gospodarske narave, in ni drugih ustreznih rešitev, država članica izvede vse izravnalne 
ukrepe, potrebne za zagotovitev varstva celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih 
izravnalnih ukrepih obvesti Komisijo. Če je zadevno območje območje s prednostnim 
naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno vrsto, se lahko upoštevajo le razlogi, 
povezani z zdravjem ljudi ali javno varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega 
pomena za okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju Komisije nujnimi razlogi 
prevladujočega javnega interesa. 

V členu 6(3) je uporabljenih več specifičnih izrazov, ki določajo, kdaj je potrebno izvesti 
presojo sprejemljivosti. Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji: 

 nanaša se na načrt ali projekt; 

 ki bi lahko pomembno vplival na vsaj eno območje Natura 2000; 

 sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti; 

 ampak ni neposredno povezan z okoljevarstvenim upravljanjem območja. 

Vsak od teh izrazov je razložen v nadaljevanju.  

 Načrti ali projekti 

Direktiva ne opredeli obsega izrazov »načrt« in »projekt« z navezovanjem na posebne 
kategorije, temveč je odločilni dejavnik, ali bi lahko pomembno vplival na območje ali ne.  
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Izraz »projekt« gre torej razumeti v širokem smislu, ki vključuje tako gradbena dela kot 
vsakršne druge posege v naravno okolje61. Izraz »načrt« gre prav tako razlagati v širokem 
pomenu, ki vključuje vsakršen načrt ali program, ki služi kot okvir izdaje soglasja za izvedbo. 

V tem kontekstu velja razložiti odnos med členoma 6(2) in 6(3). Namen teh dveh členov je v 
osnovi enak – preprečiti slabšanje stanja območij Natura 2000. V primeru člena 6(2) je 
namen preprečiti »slabšanje stanja … ter vznemirjanje«. V primeru člena 6(3) pa je cilj 
preprečiti, da bi kak nov načrt ali projekt »škodoval celovitosti zadevnega območja«. 

Ker oba odstavka služita istemu širšemu namenu, iz tega sledi, da mora biti tudi vsak načrt 
ali projekt, za katerega presoja sprejemljivosti po členu 6(3) ni potrebna, vseeno skladen z 
določbami člena 6(2).62 

Poglabljanje dna – kdaj je potrebna presoja sprejemljivosti? 

Obsežno poglabljanje dna vključuje izkopavanje materiala iz glavne struge reke, da se 
poveča globino za namene ladijske plovbe. Če bi tak poseg lahko imel pomemben vpliv na 
eno ali več območij Natura 2000, bo pred odobritvijo del potrebna presoja sprejemljivosti. 

Zaradi naravnega nabiranja sedimentov v nekaterih rekah je morda potrebno izvajati tudi 
redno vzdrževalno poglabljanje oz. odstranjevanje materiala, da reka ohrani potrebno 
globino. Postavlja se vprašanje, ali je tudi za takšno redno vzdrževalno odstranjevanje 
sedimentov potrebna presoja sprejemljivosti, če bi lahko pomembno vplivalo na območja 
Natura 2000. 

Edini primer, ko je Sodišče Evropske unije odločalo v povezavi z vzdrževalnim 
poglabljanjem, je bil v okviru sodbe C-226/08.63 Zadevo je Sodišču EU predalo Upravno 
sodišče v Oldenburgu, ki je moralo odločati, ali mesto Papenburg lahko nemški zvezni 
oblasti prepreči uvrstitev območij ob reki Ems blizu tega pristaniškega mesta v Spodnji Saški 
v Naturo 2000. Ta odsek reke je bil poglobljen leta 1994, da bi ladjam z ugrezom do 7,3 m 
omogočili plovbo med ladjedelnico in Severnim morjem, od takrat pa se je dno redno čistilo, 
da bi ohranili to globino. Občina Papenburg je kot podlago za nasprotovanje zaščiti teh 
območij navajalo družbeno-ekonomske razloge in trdilo, da bi njihova uvrstitev v Naturo 
2000 pomenila kršitev njihove samoupravne avtonomije, ki jo lokalnim skupnostim zagotavlja 
nemška ustava. 

Sodišče EU je razsodilo, da je treba prvi pododstavek člena 4(2) direktive o habitatih 
razlagati tako, da državi članici ne omogoča, da iz razlogov, ki niso okoljevarstveni, zavrne 
soglasje glede vključitve enega ali več območij v osnutek seznama območij, pomembnih za 
Skupnost, ki ga je izdelala Evropska komisija. 

V zvezi z rednim vzdrževalnim poglabljanjem je Sodišče odločilo tako: »Člen 6(3) in (4) 
Direktive 92/43 je treba razlagati tako, da morajo biti stalna vzdrževalna dela na plovni poti 
estuarija, ki niso povezana z upravljanjem območja ali zanj potrebna in ki so bila v skladu z 
nacionalnim pravom odobrena pred potekom roka za prenos Direktive 92/43, če 
predstavljajo projekt in lahko pomembno vplivajo na zadevno območje, predmet presoje 
njihovih posledic za to območje«. 

                                                           
61 Sodba Sodišča Evropske unije C-127/02. 
62 Sodba Sodišča Evropske unije C-127/02. 
63 UL C 63 z dne 13. 03. 2010, str. 5, dostopno na http://curia.europa.eu/  
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Z vzdrževalnim poglabljanjem se običajno samo vzdržuje določeno stanje infrastrukture in 
pod temi pogoji ne šteje za projekt v smislu člena 6(3) direktive o habitatih. Vendar pa je 
vzdrževalna dela morda včasih vseeno treba razumeti kot samostojne projekte, na primer 
zaradi sprememb v tehnikah, pogojih ali rednosti izvajanja. V takem primeru je potrebno za 
vsak tovrsten projekt, če bi lahko pomembno vplival na zadevno območje, izvesti presojo 
njegovih posledic v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih. 

V isti sodbi Sodišče pojasnjuje: »Če bi zlasti glede rednosti, značilnosti ali pogojev izvedbe 
vzdrževalnih del […], ta lahko štela za enotno dejanje, zlasti kadar je njihov cilj ohranitev 
globine plovne poti z rednimi in nujnimi poglabljanji, bi jih lahko šteli za en in isti projekt v 
smislu člena 6(3)«. 

Poleg tega je Sodišče EU izrecno podelilo podedovane pravice za projekte vzdrževalnega 
poglabljanja, ki so bili potrjeni pred potekom roka za prenos direktive. 

V vsakem primeru pa je treba, tudi če ne velja člen 6(3), še vedno spoštovati določbe iz 
člena 6(2), torej je treba z ustreznimi ukrepi poskrbeti, da se prepreči »slabšanje stanja 
naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so bila območja 
določena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo na cilje te direktive«.  

Idealno je, če je ponavljajoče se vzdrževalno poglabljanje zasnovano in se izvaja tako, da 
prispeva k doseganju tako ciljev za plovnost kot varstvenih ciljev Nature 2000, ter se ga 
morda lahko vključi celo v načrt upravljanja zadevnega zaščitenega območja. 

Vzdrževalno poglabljanje Temze (Velika Britanija) 

Ko so se pojavili konflikti med londonsko pristaniško upravo in okoljevarstvenimi 
organizacijami glede okoljskih posledic vzdrževalnega poglabljanja Temze, na katero vpliva 
plimovanje, so jih rešili z: 

 ustanovitvijo »skupine za zveze glede poglabljanja«, da se zagotovi dialog in izmenjavo 
informacij med deležniki, 

 vzpostavitvijo spletnega geografskega informacijskega sistema (GIS) za izmenjavo 
informacij, ki je deležnikom omogočil, da bolje razumejo lokacijo in obseg poglabljanja 
ter sodelujejo pri odločanju o vlogah za dovoljenje za poglabljanje. 

Poleg programov za zbiranje podatkov, pripravljanja modelov in spremljanja je skupno delo 
pripeljalo tudi do prehoda z običajnih tehnik poglabljanja in odstranjevanja materiala na bolj 
trajnostno upravljanje s sedimenti in recirkulacijo. Posledično se je povečalo zaupanje 
deležnikov v pravilno prepoznavanje in omiljevanje ekoloških vplivov ter izboljšano 
načrtovanje programov za vzdrževalno poglabljanje v ekološko manj občutljivih obdobjih.64 

                                                           
64 DEFRA guide on sustainable Maintenance Dredging Schemes (Priročnik britanskega ministrstva za okolje, 
hrano in podeželje o trajnostnih programih vzdrževalnega poglabljanja). 
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 Ki bi lahko pomembno vplival na vsaj eno območje Natura 2000 

Presoja sprejemljivosti je seveda osredotočena na vrste in habitatne tipe, ki so zaščiteni z 
direktivama o pticah in habitatih, še zlasti tiste vrste in habitate, zaradi katerih je bilo 
zadevno območje uvrščeno v Naturo 2000. Pri presoji sprejemljivosti ni potrebno presojati 
vpliva na druge živali in rastline, razen če so ekološko pomembne za zaščitene vrste in 
habitate, prisotne na tem območju65. Obseg presoje sprejemljivosti po členu 6(3) direktive o 
habitatih je torej ožji kot pri presoji po direktivah PVO in SOP, saj je omejena na posledice 
za območja Natura 2000 z vidika njihovih varstvenih ciljev. 

Geografsko določbe člena 6(3) direktive o habitatih niso omejene na načrte in projekte, ki se 
izvajajo izključno na območjih Natura 2000, temveč zajemajo tudi tiste, ki se izvajajo izven 
območij Natura 2000, a bi lahko pomembno vplivali nanje. Če predlagani poseg ni znotraj 
meja območja Natura, to še ne pomeni, da ne potrebuje presoje sprejemljivosti po členu 
6(3). Merilo za potrebo po presoji ni, ali se projekt nahaja znotraj ali izven Nature 2000, 
temveč ali bi lahko pomembno vplival na območje Natura 2000 in njegove varstvene cilje. 
Na primer projekt ob reki nad območjem Natura 2000 lahko še vedno negativno vpliva na 
območje nižje ob reki, saj lahko povzroči prekinitve v toku ali pregrade za selitve vrst. V takih 
primerih projekt vseeno potrebuje postopek presoje po členu 6(3). 

To vključuje presojo možnih čezmejnih učinkov. Če bi načrt oz. projekt v eni državi lahko 
pomembno vplival na območje Natura 2000 v drugi državi, bodisi sam ali v povezavi z 
drugimi načrti ali projekti, je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti, v kateri se med drugim 
presoja vplive na celovitost območij Natura 2000 v drugi državi. To je skladno s Konvencijo o 
čezmejni presoji vplivov na okolje, ki se v EU izvaja preko direktiv PVO in SOP. Ker se ti 
direktivi nanašata tudi na načrte oz. projekte, za katere bi bila lahko potrebna presoja po 
členu 6(3) direktive o habitatih, je treba čezmejne vplive preučiti tudi v kontekstu presoje 
sprejemljivosti po direktivi o habitatih. 

Kot navedeno je treba vplive določati glede na vrste in habitatne tipe, zaradi katerih je dano 
območje zaščiteno. To odloča tudi, kako daleč od območja projekta je potrebno preučevati 
možne vplive. Na primer na redko rastlino, ki uspeva zelo lokalno in samo v posebnih 
habitatnih pogojih, bodo lahko vplivali samo projekti v neposredni bližini, medtem ko ima 
vrsta selivka širše zahteve glede habitatov in lahko nanjo vplivajo tudi precej bolj oddaljeni 
načrti oz. projekti. 

 Sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti 

Več posameznih skromnih vplivov, ki so sami po sebi sicer nepomembni, lahko skupaj 
privede do pomembnega učinka. Člen 6(3) ta vidik vključi z upoštevanjem skupnih vplivov v 
povezavi z drugimi načrti ali projekti. V členu 6(3) sicer ni izrecno opredeljeno, kateri drugi 
načrti in projekti spadajo znotraj obsega te določbe, vendar je jasno, da je osnovni namen 
upoštevati kumulativne vplive, ki se lahko naberejo skozi čas. V tem smislu je treba 
upoštevati načrte in projekte, ki so že zaključeni, potrjeni in še ne zaključeni ali šele 
predlagani. 

Razumeti je treba, da z upoštevanjem predlaganih načrtov ali projektov države članice ne 
vzpostavljajo prednosti za podobne še ne predlagane načrte ali projekte v prihodnosti. Velja 
nasprotno, saj če je na določenem območju že bil potrjen kakšen projekt, to lahko zniža 
ekološki prag glede pomembnosti vplivov bodočih načrtov in projektov na tem območju.  

Na primer, če se enega za drugim vlaga več projektov na plovni poti znotraj ali okoli več 
območij Natura 2000. Zaključek presoje pri prvem ali drugem projektu je, da projekt ne bo 

                                                           
65 Lahko pa je to potrebno v okviru presoje po direktivah PVO in SOP.  
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negativno vplival na Naturo 2000, vendar pa nadaljnji projekti lahko ne bodo odobreni, ker 
njihovi vplivi v povezavi z vplivi prejšnjih projektov postanejo dovolj pomembni, da lahko 
škodujejo celovitosti zaščitenega območja. V tem smislu je pomembno, da se na projekte za 
PCPP na določeni reki gleda strateško in v medsebojni povezavi, ne pa kot posamezne 
ločene projekte. 

 Ni neposredno povezan z okoljevarstvenim upravljanjem območja 

Iz konteksta in namena 6. člena je razvidno, da se izraz »upravljanje« nanaša na 
»okoljevarstveno« upravljanje območja, torej je treba pojem »upravljanje« razlagati v smislu, 
kot je uporabljen v členu 6(1). 

5.3. Postopek izvedbe presoje sprejemljivosti po korakih 

Postopek, ki je opredeljen v členih 6(3) in 6(4), je treba izvesti v pravilnem zaporedju 
različnih stopenj. Vsaka stopnja odloča, ali je potrebna naslednja stopnja v postopku. Če se 
na primer po predhodnem preverjanju zaključi, da ne bo negativnih vplivov na območje 
Natura 2000, potem se lahko načrt oz. projekt odobri, ne da bila za to potrebna nadaljnja 
presoja. 

Stopnje so naslednje (gl. diagram): 

 1. stopnja: predhodno preverjanje – V tem začetnem koraku se ugotavlja, ali je za 
načrt oz. projekt potrebna presoja sprejemljivosti ali ne. Če bi lahko pomembno 
negativno vplival na območje Natura 2000, je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti. 

 2. stopnja: presoja sprejemljivosti – Ko se ugotovi, da je potrebna presoja 
sprejemljivosti po členu 6(3), se mora izvesti podrobno analizo vplivov načrta oz. 
projekta, samega in v povezavi z drugimi načrti in projekti, na celovitost območja ali 
območij Natura 2000 z vidika varstvenih ciljev. Če se v presoji sprejemljivosti ugotovi, da 
bo načrt ali projekt škodoval celovitosti območja (kljub izvedbi omilitvenih ukrepov), ga 
morajo pristojni organi zavrniti ali izvesti postopek za izjeme po členu 6(4). 

 3. stopnja: izjemni primeri – Člen 6(4) omogoča izjeme za člen 6(3). Tako je načrt ali 
projekt, tudi če se ugotovi, da bo škodljivo vplival na območje Natura 2000, v izjemnih 
okoliščinah še vedno mogoče odobriti, če so izpolnjeni posebni pogoji iz člena 6(4). 

Iz zgornjega je jasno, da se v celotnem postopku odločanja uporablja načelo previdnosti. 
Poudarek mora biti na tem, da se objektivno in z zanesljivimi dokazi prikaže, da ne bo 
škodljivih vplivov na območje Natura 2000. 

5.4. Prva stopnja: predhodno preverjanje 

Prvi korak v postopku po členu 6(3) je ugotavljanje, ali je presoja sprejemljivosti dejansko 
potrebna – ali bi načrt oz. projekt lahko pomembno vplival na območje Natura 2000. Če se 
lahko z zadostno mero gotovosti ugotovi, da načrt ali projekt verjetno ne bo pomembno 
vplival, bodisi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti, potem se ga lahko odobri brez 
nadaljnje presoje. 

Če pa obstaja kakršenkoli dvom, je treba izvesti presojo sprejemljivosti, da se te vplive 
preuči v celoti. To je potrdilo Sodišče EU v svoji sodbi v zadevi Waddenzee (C-127/02), kjer 
je prišlo do zaključka, da »mehaniz[em] za varstvo okolja, ki ga določa člen 6(3) Direktive o 
habitatih, ne predpostavlja […] gotovosti, da zadevni načrt ali projekt znatno vpliva na 
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zadevno območje, ampak je posledica same verjetnosti, da je tak učinek povezan z 
omenjenim načrtom ali projektom.« »[O]b dvomu o neobstoju pomembnih učinkov [je] tako 
presojo treba izvesti, [kar] učinkovito omogoča, da se ne dodeli soglasja načrtom ali 
projektom, ki škodujejo celovitosti zadevnega območja, in tako« prispeva k doseganju 
splošnih ciljev direktive o habitatih. 

Pojem »pomembno vplivati« je v tem kontekstu jasno povezan s specifičnimi značilnostmi in 
ekološkimi pogoji območja Natura 2000 ter v njem prisotnimi zaščitenimi habitatnimi tipi in 
vrstami. Zato je pri določanju ohranitvene občutljivosti posameznega območja in verjetnosti 
pomembnega vpliva nanj treba upoštevati varstvene cilje za zadevno območje in njegove 
ekološke značilnosti, ki so zabeležene v obrazcu SDF (gl. poglavje 5.5.1 za celotno razlago, 
kaj so varstveni cilji območja). 

Razloge za končno odločitev, ali se presoja ustreznosti izvede ali ne, je potrebno 
dokumentirati in pri tem z zadostnimi informacijami utemeljiti sprejeti zaključek. 

Ključna vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri predhodnem preverjanju: 

 Določite geografski obseg načrta oz. projekta in njegove glavne značilnosti. 

 Določite vsa območja Natura 2000, za katera bi lahko obstajala možnost vpliva načrta oz. 
projekta, ter pri tem upoštevajte tudi možne vplive v drugih državah in/ali možne vplive po reki 
navzgor ali navzdol in v celotnem porečju. 

 Poiščite, zaradi katerih habitatnih tipov in vrst so bila območja uvrščena v Naturo 2000, kakšno je 
njihovo stanje ohranjenosti in kateri so varstveni cilji zadevnih območij (npr. s pregledom 
obrazcev SDF za ta območja ali načrtov upravljanja območij Natura 2000, če obstajajo). 

 Raziščite, na katere vrste in habitate bi načrtovane dejavnosti lahko pomembno vplivale. 

 Raziščite, kateri drugi načrti ali projekti bi lahko v povezavi z načrtovanimi dejavnostmi pomenili 
možen pomemben vpliv na območja Natura 2000. 

 Upoštevajte možne medsebojne učinke med dejavnostmi načrta oz. projekta, bodisi samostojnimi 
ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti, ter javnimi interesi, ekološkimi funkcijami in procesi, ki 
jih podpirajo. 
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Diagram: Shematski prikaz postopka po členih 6(3) in (4) (povzeto po metodološkem priročniku Komisije 
za uporabo 6. člena)  

 
 
 

Ali je načrt oz. projekt (N/P) neposredno 
povezan z ali potreben za upravljanje 

območja za namene ohranjanja narave? 

Ali bi N/P lahko pomembno vplival na 
območje? 

Ocenite posledice z vidika varstvenih ciljev 
zadevnega območja. 

Ali obstajajo druge ustrezne 
rešitve? 

Ali se škodljive vplive lahko odpravi, npr. 
z omilitvenimi ukrepi? 

Odobritev se lahko izda, 
če se izvede zadostne 

izravnalne ukrepe in se 
obvesti Komisijo. 

Odobritev se lahko izda zaradi 
drugih nujnih razlogov 

prevladujočega javnega 
interesa po posvetovanju s 

Komisijo. Izvesti je treba 
izravnalne ukrepe. 

Odobritev se 
lahko izda.  

Odobritve se ne sme 
izdati. 

Da Ne 

Da Ne 

Ne 

Da 

Ne 

Ne 

Da 

Da Da Ne Ne 

1. stopnja: predhodno preverjanje 

2. stopnja: presoja sprejemljivosti 

3. stopnja: 
izjeme po členu 6(4) 

Da 

Preoblikujte načrt oz. projekt. 

Odobritve se ne sme 
izdati. 

Da 

Ne 

Ali je na območju prisoten prednostni 
habitatni tip ali vrsta?  

Ali obstajajo nujni razlogi 
prevladujočega javnega interesa? 

Ali obstajajo razlogi, povezani z zdravjem 
ali varnostjo ljudi, ali bistvene koristne 

posledice za okolje? 

Ocenite kumulativne vplive in kombinacije 
vplivov z drugimi načrti in/ali projekti. 

Se lahko zaključi, da N/P ne bo škodoval 
celovitosti območja? 



 

 

66 Smernice za prevoz po celinskih plovnih poteh in Naturo 2000 

 

5.5. Druga stopnja: presoja sprejemljivosti 

Ko je sprejeta odločitev, da je potrebna presoja sprejemljivosti, se mora takšno presojo 
izvesti preden pristojni organ poda soglasje za ta načrt oz. projekt (C-127/02). Kot že 
rečeno, je namen presoje sprejemljivosti oceniti posledice, ki jih bo imel načrt ali projekt za 
območje z vidika njegovih varstvenih ciljev, bodisi samostojno ali v povezavi z drugimi načrti 
ali projekti. 

Izraz »sprejemljivost« se v osnovi nanaša na sprejemljivost z vidika namena direktiv o pticah 
in habitatih, ki je varovanje redkih in ogroženih vrst in habitatnih tipov, ki so našteti v teh 
dveh direktivah. Zveza »ustrezna presoja«, ki se uporablja v direktivi o habitatih, pa pomeni, 
da morajo biti zaključki presoje zadostno argumentirani. Če poročilo ne vsebuje dovolj 
podrobne presoje vplivov na območje Natura 2000 ali ne poda dovolj dokazov za 
sprejemanje jasnih zaključkov, ali bo prišlo do škodljivega vpliva na celovitost območja, 
potem takšna presoja ne izpolnjuje svojega namena in ne more veljati za »ustrezno«. 

Presoje, ki se omejujejo na splošne opise ali nudijo zgolj površinski pregled obstoječih 
podatkov o naravi znotraj območja, niso »ustrezne« v smislu člena 6(3). To je potrdilo tudi 
Sodišče EU, ki je presodilo, da mora ustrezna presoja vsebovati »popoln[e], natančn[e] in 
dokončn[e] sklep[e], ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom glede učinkov del, ki 
so bila predvidena na« zadevnem območju (Komisija proti Italiji, C-304/05).66 

Sodišče je poleg tega poudarilo, da je pri izvedbi ustrezne presoje sprejemljivosti treba 
uporabiti najboljša znanstvena spoznanja, da se pristojnim organom omogoči, da z zadostno 
mero gotovosti potrdijo, da ne bo škodljivih vplivov na celovitost območja. V tem smislu je 
navedlo, da je »po najboljših znanstvenih spoznanjih treba identificirati vse vidike načrta ali 
projekta, ki lahko sami ali skupaj z drugimi načrti ali projekti vplivajo na te cilje.« (C-127/02, 
54. odstavek). 

                                                           
66 Gl. tudi sodbo Sodišča EU v zadevi Castro Verde (C-239/04), ki pravi, da »ob sprejetju odločbe, s katero se 
dovoli izvedba projekta, z znanstvenega vidika ne sme obstajati razumen dvom o neobstoju škodljivih učinkov 
na celovitost zadevnega območja«. 
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Koraki, ki jih je treba izvesti v okviru presoje sprejemljivosti 
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Zaradi strokovne usmerjenosti presoje sprejemljivosti toplo priporočamo, da kot 
podlago za presojo uporabite analize, ki so jih izvedli ustrezno usposobljeni ekologi.  

V poročilu o presoji sprejemljivosti naj bodo predvsem: 

– opis projekta oz. načrta z dovolj podrobnostmi, da bo javnost razumela njegovo velikost, 
obseg in cilje; 

– opis referenčnega stanja in varstvenih ciljev območja Natura 2000; 

– opredelitev škodljivih vplivov projekta oz. načrta na območje Natura 2000; 

– obrazložitev, kako se bo te vplive preprečilo z omilitvenimi ukrepi; 

– opredelitev časovnega okvira in mehanizmov, s katerimi se bo zagotovilo, izvedlo in 
spremljalo omilitvene ukrepe. 

Na koncu naj izpostavimo, da je odgovornost pristojnih organov, da poskrbijo, da je presoja 
sprejemljivosti izvedena pravilno in je mogoče z njo objektivno prikazati s podporo dokazov, 
da ne bo škodljivih vplivov na celovitost območja Natura 2000 z vidika njegovih varstvenih 
ciljev. 

5.5.1. Presoja vplivov v luči varstvenih ciljev območja 

Kot že rečeno, naj presoja ocenjuje možne posledice načrta ali projekta na območje z vidika 
varstvenih ciljev območja.  

Za razumevanje, kaj so varstveni cilji, si moramo pogledati, kako se območja uvrščajo v 
Naturo 2000. Kot je razloženo v 2. poglavju, je vsako zaščiteno območje v omrežje Natura 
2000 uvrščeno zaradi svoje dragocenosti za ohranjanje enega ali več habitatnih tipov, 
naštetih v Prilogi I, oziroma vrst, naštetih v Prilogi II direktive o habitatih, ali vrst iz Priloge I 
direktive o pticah in redno pojavljajočih se vrst ptic selivk. 

Ta dragocenost za ohranjanje okolja je opisana v obrazcu SDF67 (angl. Standard Data 
Form), ki obstaja za vsako zaščiteno območje. Poleg uradne identifikacijske kode, imena, 
lokacije, velikosti in natančnega zemljevida območja, so v obrazcu SDF zabeležene tudi 
ekološke značilnosti območja, ki so razlog za njegovo uvrstitev v Naturo 2000, podana pa je 
tudi groba ocena stanja ohranjenosti za vsako vrsto ali habitatni tip na tem območju (ocene 
od A do D). 

Obrazci SDF zato služijo kot referenčna osnova ne le za merjenje morebitnih sprememb v 
stanju ohranjenosti zaščitenih habitatnih tipov in vrst na danem območju (člena 6(2) in 6(3)), 
ampak tudi za določanje varstvenih ciljev za območje v skladu s splošnimi cilji direktive o 
habitatih (člen 6(1)). 

Varstveni cilj je najmanj obdržati stanje ohranjenosti vrst in habitatov, zaradi katerih je 
območje zaščiteno, in ne dovoliti nadaljnjega slabšanja stanja (v primerjavi s stanjem, 
zabeleženim v obrazcu SDF). To pomeni poskrbeti, da se ne poslabša pod to raven. 

Vendar pa splošni cilj direktive o habitatih ni le preprečevati nadaljnje poslabšanje stanja, 
temveč poskrbeti, da zaščitene vrste in habitatni tipi dosežejo ugodno stanje ohranjenosti na 
svojem celotnem naravnem območju razširjenosti v EU. Zato so morda za obnovitev in 
izboljšanje stanja zaščitenih vrst in habitatnih tipov na danem območju potrebni bolj 
ambiciozni varstveni cilji (v skladu s členom 6(1)). 

                                                           
67 Do podatkov iz obrazcev SDF se lahko dostopa preko orodja za iskanje po Naturi 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/, dostopni pa so tudi pri pristojnih organih v vsaki državi oz. regiji. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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3.2.C. SESALCI iz Priloge II Direktive Sveta 92/43/EGS 
 

POPULACIJA OCENA OBMOČJA 
Koda Ime Selivke 

Lokalna Populacija Ohranjenost Izoliranost Skupno 

Razmnoževanje Prezimovanje Počitek 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D DVOŽIVKE IN PLAZILCI iz Priloge II Direktive Sveta 92/43/EGS 

 
POPULACIJA OCENA OBMOČJA 

Koda Ime Selivke 
Lokalna Populacija Ohranjenost Izoliranost Skupno 

Razmnoževanje Prezimovanje Počitek 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E RIBE iz Priloge II Direktive Sveta 92/43/EGS 

 
POPULACIJA OCENA OBMOČJA 

Koda Ime Selivke 
Lokalna Populacija Ohranjenost Izoliranost Skupno 

Razmnoževanje Prezimovanje Počitek 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

Izsek iz obrazca SDF 

Če so bili zastavljeni bolj ambiciozni varstveni cilji, je treba vplive načrta ali projekta presojati 
glede na te bolj ambiciozne cilje. Če je cilj denimo obnoviti populacijo vodomca na določeno 
raven v 8 letih in so v ta namen predvideni ohranitveni ukrepi, je potrebno presoditi, ali bo 
načrt oz. projekt preprečil uresničitev tega cilja ali ne. 

Če specifični varstveni cilji niso določeni, se upošteva, da je varstveni cilj za to območje 
Natura 2000 vzdrževati stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je območje 
zaščiteno, (kot je zabeleženo v obrazcu SDF) in preprečiti kakršnokoli poslabšanje tega 
stanja. 

Priporočeno je, da se načrtovalec projekta čim prej obrne na službe, ki so pristojne za 
Naturo 2000, da se pozanima o zadevnem območju Natura 2000, njegovih varstvenih ciljih 
in stanju ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, zaradi katerih je zaščiteno. Tam bo lahko tudi 
izvedel, ali so na voljo podrobnejši viri informacij o tem – na primer morebitni načrt 
upravljanja območja ali poročila programov spremljanja in študije o stanju ohranjenosti vrst 
in habitatnih tipov, ki se nanašajo na zadevno regijo ali državo. 
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5.5.2. Zbiranje potrebnih informacij 

Zbiranje vseh potrebnih informacij tako o projektu kot o območju Natura 2000 je pomemben 
prvi korak v presoji sprejemljivosti. To je običajno proces, ki se ponavlja. Če se pri prvem 
iskanju in analizi razkrije pomembne pomanjkljivosti v razpoložljivih informacijah, bodo lahko 
potrebne dodatne referenčne ekološke raziskave in terensko delo, da se dopolni obstoječe 
podatke. Kot rečeno, pomembno je, da presoja sprejemljivosti temelji na najboljšem 
strokovnem znanju z danega področja in lahko odpravi ves upravičen dvom z znanstvenega 
stališča glede vplivov predlaganih del na zadevno območje. 

Podrobne raziskave in terensko delo naj bodo osredotočeni na značilnosti, ki so občutljive 
na vplive dejavnosti v projektu. Občutljivost naj se preučuje ob upoštevanju možnih 
medsebojnih vplivov med dejavnostmi v projektu (narava, obseg, metode itd.) ter zadevnih 
habitatov in vrst (lokacija, ekološke potrebe, življenjsko pomembna območja, vedenje itd.). 
Vsaka terenska raziskava mora biti ponovljiva in trajati dovolj dolgo, da upošteva dejstvo, da 
se ekološki pogoji lahko zelo spreminjajo glede na letni čas. Na primer terenska raziskava o 
določeni vrsti, ki traja nekaj dni pozimi, ne bo zaobjela, kako ta vrsta uporablja habitat v 
drugih, pomembnejših obdobjih leta (npr. med selitvijo ali razmnoževanjem). 

Zbiranje informacij za presojo sprejemljivosti 

Informacije o načrtu ali projektu naj obsegajo podatke o vseh vidikih, ki so pomembni za presojo. 
Vključiti je potrebno vsaj naslednje:  

– podrobne informacije o obliki dejavnosti PCPP; 

– natančni zemljevidi točne lokacije dejavnosti PCPP in povezanih del, ki se navezujejo na območje 
(območja) Natura 2000 na danem ozemlju; 

– podrobnosti o predvidenih dejavnostih med gradbenimi deli ter njihovo trajanje in čas;  

– predvidene dejavnosti med obratovanjem in upravljanjem; 

– pogoji upravljanja; 

– podrobnosti o morebitnih drugih načrtih ali projektih na tem območju, tako načrtovanih kot tistih, ki 
že potekajo. 

Informacije o območju Natura 2000 naj obsegajo vsaj naslednje:  

– podrobnosti o vseh vrstah in habitatnih tipih, zaradi katerih je območje zaščiteno, ter njihovem 
stanju ohranjenosti;  

– podatki (vključno z ekološkimi kartami) o lokaciji vrst in njihovi splošni uporabi habitata znotraj in 
okoli območja skozi njihov življenjski cikel (npr. za prehranjevanje, razmnoževanje, počitek, 
postanke med selitvami ali zimsko spanje); ti podatki morajo biti sveži, saj so vrste in habitati 
dinamični in se lahko njihovo pojavljanje in sestava v relativno kratkem časovnem razmaku precej 
razlikujeta; 

– podatki o njihovi reprezentativnosti, stopnji izoliranosti in populaciji ali razširjenosti tako znotraj 
območja kot znotraj regije ali države (vključno s podatki o velikosti populacije, ekotipu, starostni 
strukturi itd.);  

– podatki o ekološki strukturi in delovanju habitatov znotraj območja; 

– podrobnosti o varstvenih ciljih za območje (vključno z morebitnimi načrti upravljanja itd.);  

– vloga območja v biogeografski regiji in omrežju Natura 2000; 

– vsi drugi vidiki glede območja in prostoživečih vrst, ki bi lahko bili pomembni za stanje 
ohranjenosti in varstvene cilje (npr. trenutno upravljanje in drugi projekti); 

– informacije o morebitnih drugih načrtih ali projektih, ki bi lahko privedli do kumulativnih učinkov. 
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Med možnimi viri informacij o območjih Natura 2000 so: 

– obrazci SDF za Naturo 2000; 

– načrti upravljanja za Naturo 2000; 

– sveži podatki, objavljeni v znanstveni in strokovni literaturi; 

– naravovarstveni organi, znanstveni strokovnjaki in strokovnjaki za vrste ali habitate, 
naravovarstvene organizacije, lokalni strokovnjaki; 

– poročila o stanju ohranjenosti zaščitenih habitatov in vrst po 17. členu na nacionalni in 
biogeografski ravni.68 

V tej fazi je koristno tudi opredeliti opazovano območje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
škodljivi vplivi občutijo na precej širšem območju od neposredne lokacije projekta za celinsko 
plovno pot, npr. po toku navzgor ali navzdol in dejansko po celem porečju. V primeru 
projektov za celinske plovne poti je še posebej pomembno, da se opazovanega območja ne 
določi preozko z vidika vzdolžne in stranske povezanosti reke. Opazovano območje se 
vedno lahko zmanjša naknadno, ko je na voljo dovolj trdnih podatkov, da se nekatera 
območja lahko izključi. 

Zgodnje posvetovanje z organi za varovanje narave ter drugimi strokovnjaki in 
naravovarstvenimi organizacijami bo pomagalo zagotoviti, da se vzpostavi kar najbolj 
celostno sliko o območju, prisotnih vrstah/habitatih in vrstah vplivov, ki jih je treba analizirati. 
Prav tako lahko svetujejo glede najnovejših informacij, ki so na voljo za določeno območje, 
tamkajšnje vrste in habitatne tipe z evropsko zaščito (vključno z načrti za upravljanje Nature 
2000), ter glede tega, katere dodatne referenčne študije in terenske raziskave bi lahko bile 
potrebne za presojo verjetnih vplivov projekta. 

Drugi deležniki, kot so naravovarstvene nevladne organizacije, raziskovalne ustanove ali 
lokalne organizacije, lahko prav tako nudijo dodatno lokalno poznavanje in informacije o 
ekoloških vidikih območja, ki bodo uporabni pri presoji sprejemljivosti.  

5.5.3. Presoja posledic za območje 

Ko ste zbrali potrebne referenčne podatke in preverili njihovo celovitost, lahko začnete s 
presojo posledic načrta oz. projekta za območje Natura 2000. 

Kot opisano zgoraj, je potrebno to storiti v luči: 

– najboljših znanstvenih spoznanj z zadevnega področja; 

– varstvenih ciljev zadevnega območja; 

– ekoloških značilnosti in stanja ohranjenosti območja ter habitatnih tipov in vrst, zaradi 
katerih je območje zaščiteno. 

Vplivi vsakega posameznega projekta so seveda drugačni in jih je treba ocenjevati od 
primera do primera. To potrjuje tudi sodba Sodišča EU v zadevi Waddenzee: »V okviru 
nadaljnje presoje učinkov tega načrta ali projekta je treba njihovo pomembnost, kot trdi 
Komisija, ugotavljati zlasti glede na značilnosti in posebne okoljske razmere območja, na 
katero se ta načrt ali projekt nanaša.« 

                                                           
68 Prvo poročilo o stanju ohranjenosti (poznano kot poročilo po 17. členu) za vsako od vrst in habitatov, zaščitenih po 
direktivi o habitatih, je bilo objavljeno leta 2009. Stanje je ocenjeno tako na državni kot na biogeografski ravni. Gl.: 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 in 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
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Prvi korak je, da se določi, na katere ciljne značilnosti znotraj posameznega območja bi 
lahko načrt oz. projekt vplival in jih je potrebno nadalje presojati. To je pomembno, ker ima 
vsaka vrsta in habitatni tip svoj ekološki življenjski cikel in potrebe za ohranjanje. Vplivi na 
vsako vrsto in habitatni tip se razlikujejo tudi od enega območja do drugega, odvisno od 
stanja ohranjenosti in splošnih ekoloških pogojev na posameznem območju. 

Kot pri vseh presojah vpliva je tudi tukaj presojo treba izvesti znotraj strukturiranega okvira, 
ki bo omogočil, da so napovedi kar najbolj objektivne in natančne. V ta namen se vplive 
pogosto razvršča glede na naslednje kategorije: 

– neposredni in posredni vplivi; 

– kratkoročni in dolgoročni vplivi; 

– vplivi v različnih fazah projekta (izgradnja, delovanje, razgradnja); 

– izolirani in kombinirani vplivi; 

– kumulativni vplivi. 

Za vsak prepoznani vpliv naj se pri presoji preuči tudi jakost učinka, njegovo vrsto, obseg, 
trajanje, intenzivnost in čas. 

Sama presoja sprejemljivosti vključuje pregled vseh vidikov načrta oz. projekta, ki bi lahko 
imeli posledice za zaščiteno območje. Preuči se vsak posamezni element načrta oz. projekta 
v povezavi z vsako vrsto in habitatnim tipom, zaradi katerih je območje zaščiteno. Zatem se 
pogleda na vplive različnih elementov skupaj in v medsebojni povezavi, da se prepozna 
njihovo morebitno medsebojno delovanje. 

Čeprav je poudarek na vrstah in habitatih, pomembnih za Skupnost, ki so razlog za zaščito 
območja, se ne sme pozabiti, da ti elementi tudi na kompleksne načine vzajemno delujejo na 
druge vrste in habitate ter fizično okolje. Zato je pomembno, da se preuči vse elemente, ki 
so bistvenega pomena za sestavo, delovanje in dinamiko rečnega ekosistema, saj bi lahko 
vsakršna sprememba škodljivo vplivala na prisotne habitatne tipe in vrste. 

V pomoč pri prepoznavanju, na katere vrste vplivov je treba biti pozoren, bi moral biti 
uporaben opis možnih negativnih vplivov dejavnosti razvoja in upravljanja celinskih plovnih 
poti na območja Natura 2000, ki ga najdete v 3. poglavju. 

Pri presoji sprejemljivosti je treba vplive napovedati karseda natančno, hkrati pa pojasniti in 
zabeležiti podlago za te napovedi (to pomeni tudi določeno razlago stopnje gotovosti 
napovedi vplivov). Kot pri vseh presojah vplivov je tudi presojo sprejemljivosti treba izvesti 
znotraj strukturiranega okvira, ki bo omogočil, da so napovedi kar najbolj objektivne, in pri 
tem uporabiti kvantitativna merila, kjer je to mogoče. To bo tudi zelo olajšalo pripravo 
omilitvenih ukrepov, ki lahko pomagajo preprečiti napovedane vplive ali jih zmanjšajo do 
zanemarljive ravni. 

Napovedovanje verjetnih vplivov je lahko zahtevno, saj je potrebno dobro razumevanje 
ekoloških procesov in zahtev za ohranjanje posameznih vrst ali habitatnih tipov, na katere bi 
lahko načrt oz. projekt vplival. Zato je priporočeno, da se za izvedbo presoje sprejemljivosti 
zagotovi potrebno strokovno svetovanje in znanstveno podporo.  
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Pogoste metode za napovedovanje vplivov: 

Pri presoji sprejemljivosti naj se uporabi tudi najprimernejše razpoložljive metode in pristope za 
napovedovanje obsega vplivov. Nekatere pogoste metode so naštete v tem okvirčku. 

– Neposredne meritve, na primer obsega izgubljenih ali spremenjenih habitatov, sorazmerne 
izgube populacij vrst, habitatov in življenjskih združb. 

– Shematski prikazi, mrežni in sistemski diagrami, s katerimi se pojasni verižne vplive, ki 
izhajajo iz neposrednih vplivov; glede na povzročitelja se posredni vplivi razvrstijo kot sekundarni, 
terciarni itd. Sistemski diagrami so bolj fleksibilni od mrežnih za prikaz medsebojnih razmerij in 
poteka procesov. 

– Kvantitativni napovedni modeli za pripravo matematičnih napovedi na podlagi podatkov in 
predvidevanj o jakosti in smeri vplivov. Modeli lahko ustvarijo napovedi, ki so konsistentne s 
preteklimi in trenutnimi podatki (analiza trendov, scenariji, analogije z informacijami z drugih 
primerljivih lokacij) in intuitivnimi prognozami. Normativni pristopi izdelave modelov izhajajo iz 
želenega rezultata in ocenjevanja, ali bo predlagani projekt dosegel zastavljene cilje. Priprava 
napovednih modelov pogosto igra pomembno vlogo, saj glavni vplivi pogosto izhajajo iz 
sprememb sedimentacijskega režima zaradi sprememb hidromorfoloških struktur, kar ima resne 
posledice za podvodne organizme. 

– Študije ravni populacij so lahko koristne za določanje vplivov na ravni populacij na primer za 
ptice ali netopirje ali vodne sesalce. 

– Geografski informacijski sistemi (GIS) se uporabljajo za pripravo modelov prostorskih 
odnosov, kot je prekrivanje omejitev, ali za pripravo zemljevidov občutljivih območij in lokacij 
izgube habitatov. Pri GIS gre za kombinacijo računalniško podprte izdelave kart, hranjenja 
kartografskih podatkov in sistema upravljanja baze podatkov, kjer se hranijo lastnosti, kot je raba 
tal ali naklon. Z GIS je mogoče hitro prikazati, kombinirati in analizirati shranjene spremenljivke. 

– Informacije iz podobnih predhodnih projektov so lahko uporabne, zlasti če so bile pripravljene 
kvantitativne prognoze in je potekalo spremljanje ob uporabi. 

– Strokovno mnenje in ocene na podlagi preteklih izkušenj in posvetovanj pri podobnih projektih 
za razvoj celinskih plovnih poti. 

– Opis in povezave: fizični dejavniki (npr. vodni režim, tok, substrat) so lahko neposredno 
povezani z razširjenostjo in pogostostjo vrst. Če je mogoče napovedati bodoče fizične pogoje, je 
morda mogoče na podlagi tega napovedati tudi spreminjanje habitatov in populacij ali odziv vrst in 
habitatov. 

– Izvedba analiz zmogljivosti vključuje določanje praga obremenitve, pod katerim se populacije in 
ekosistemske funkcije lahko ohranijo. To obsega prepoznavanje morebitnih omejitvenih 
dejavnikov, z uporabo matematičnih enačb pa se opiše zmogljivost vira ali sistema v smislu 
praga, ki ga postavlja vsak omejitveni dejavnik. 

Povzeto po: Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 

Kot omenjeno se pri presoji ne sme spregledati kumulativnih vplivov; to ni le zakonska 
obveznost, ampak lahko vpliva tudi na presojo načrta oz. projekta kot tudi kasnejše načrte ali 
projekte, ki bodo predlagani na istem območju. Kumulativni vplivi lahko nastanejo predvsem, 
kadar se načrtuje več projektov na istem rečnem sistemu, ali kot posledica kombinacije 
vplivov projekta za plovno pot in druge vrste dejavnosti (npr. hidroenergija, odjem vode, 
industrijsko hlajenje, protipoplavna zaščita). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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5.5.4. Določanje pomembnosti vplivov 

Ko so vplivi prepoznani, je treba oceniti njihovo pomembnost za območje in njegove 
opazovane elemente. Pri ocenjevanju pomembnosti se lahko upošteva naslednje parametre: 

– Kvantitativni parametri ciljnega elementa: Na primer, koliko habitata se izgubi za 
določeno vrsto ali habitatni tip. Pri nekaterih je lahko že na izgubo posameznih enot ali 
majhnega deleža razširjenosti znotraj zadevnega območja Natura 2000 (npr. pri 
prednostnih habitatnih tipih in vrstah) gledati kot na pomemben vpliv. Pri drugih je lahko 
prag pomembnosti višji. Tudi to je odvisno od vrste in habitatnega tipa, stanja 
ohranjenosti in obetov za prihodnost. 

– Kvalitativni parametri ciljnega elementa: Ne glede na te kvantitativne parametre je 
potrebno pri določanju pomembnosti vplivov upoštevati tudi kakovost primerkov ciljnega 
elementa. Lahko gre na primer za:  

 edino območje v določeni regiji/državi, kjer so prisotni ciljni elementi (ciljni element je 
lahko pogost na danem območju, a je to edino mesto, kjer se pojavlja in je zaščiten); 

 območje s pomembnim pojavom pri določeni vrsti (npr. osrednje območje za določen 
pojav, velika območja reprezentativnih sestavov itd.); 

 območje, ki je meja obstoječe razširjenosti določene vrste.  

– Pomen območja za vrsto z biološkega vidika, npr.: 

 območje razmnoževanja (gnezdišča, drstišča itd.); 

 habitat za hranjenje; 

 možnosti iskanja zavetja; 

 selitvene poti. 

– Ekološke funkcije, ki so nujne za ohranjanje ciljnih elementov in celovitosti območja. 

Kadar obstaja dvom ali se mnenja glede stopnje pomembnosti razlikujejo, je najbolje poiskati 
širše soglasje med relevantnimi strokovnjaki (npr. strokovnjaki za zadevni ciljni element na 
regionalni in/ali nacionalni ravni), da se lahko v zvezi s tem doseže konsenz. 

Spodnji shematski prikaz ponazarja strukturiran pristop k presoji verjetnih vplivov na 
območje Natura 2000 z uporabo funkcijskega pristopa k elementom Nature 2000 (npr. 
lokacija sistema poplavnih ravnic, odvisnost od habitatov/procesov). Tak pristop se lahko 
uporabi tudi kot postopek predhodnega preverjanja za zgodnje odkrivanje tveganj pri 
projektih za celinske plovne poti v fazah snovanja in priprave koncepta. 



 Smernice za prevoz po celinskih plovnih poteh in Naturo 2000 75 

 

  

 

 
               Da 

 
   Ne           Ne   
 

 

           

                      
                   Da        Da     Da          Ne 

 

 

 

          
  
 
                    Da  Ne      Ne  Da     
                          Ne              
                     
 

 

           
                    Da 
            

                     Da 
 
 

      Ne 

 

            

 
  Ne    Da         

  

 

 

           
    Da       
         

 
 
Diagram: Scenariji v povezavi z morfološkimi/hidrološkimi vplivi posegov za PCPP na celovitost območij  
Natura 2000. 

Ali je kateri od zaščitenih elementov 
Nature 2000 odvisen od naravne 
morfologije/hidravlike rečnega kanala 
in/ali režima vodostaja (npr. rečni 
habitati tipov 3260 in 3270)?  

Ali PCPP ali druge 
dejavnosti že močno 
vplivajo na zadevna 
območja Natura 2000? 

Ali je mogoče hidrološki režim 
prizadete poplavne ravnice umetno 
poustvariti v okviru načrta oz. 
projekta za PCPP? 
 

Ali so predvideni ohranitveni ukrepi 
za povrnitev stanja območja na raven 
varstvenih ciljev? 

Ali je mogoče hidrološki režim 
prizadete poplavne ravnice v 
okviru načrta oz. projekta za 
PCPP ohraniti ali izboljšati? 
 

 

Velika verjetnost škodljivega 
vpliva na celovitost območja 
Natura 2000, ki ga ni mogoče 
omiliti – potrebno je preveriti 
skladnost s pogoji iz člena 
6(4) direktive o habitatih. 

Ali je projekt za PCPP skladen 
z varstvenimi cilji oz. ga je 
mogoče uskladiti z njimi? 

Možnost odprave škodljivega 
vpliva na celovitost območja 
Natura 2000 z omilitvenimi 
ukrepi (čeprav je bolj zaželena 
ohranitev naravnega 
hidrološkega režima). 

Ali lahko okolju prijazen projekt 
za PCPP prispeva k obnovitvi 
relevantnih elementov območja 
Natura 2000? 

 

Velika verjetnost, da ne 
bo škodljivega vpliva na 
celovitost območja 
Natura 2000. 

Ali je predvideni načrt oz. projekt za PCPP na 
rečnem koridorju, na katerem se nahaja eno ali več 
območij Natura 2000? 

So kateri od teh 
elementov odvisni od 
umetne hidrologije 
poplavnih ravnic? 
  

Ali je kateri od zaščitenih elementov 
Nature 2000 odvisen od naravne 
hidrologije poplavnih ravnic (npr. 
obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 
91E0, obrežni gozdovi 91F0 ali 
poplavni travniki 6440)? 
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5.5.5. Presoja, ali obstaja vpliv na celovitost območja 

Ko ste karseda natančno predvideli vplive projekta in ocenili njihovo raven pomembnosti, 
mora presoja sprejemljivosti ponuditi zaključek, ali bo načrt oz. projekt škodoval celovitosti 
območja Natura 2000. 

Izraz »celovitost« se seveda nanaša na ekološko celovitost. Razume se jo lahko tudi kot 
stanje celosti oz. nepoškodovanosti. V dinamičnem ekološkem kontekstu lahko pomeni tudi, 
da ima zadostno mero odpornosti in zmožnosti razvoja v smer, ki je ugodna za ohranitev. 
»Celovitost območja« lahko uporabno definiramo kot koherentno vsoto ekološke strukture, 
funkcij in ekoloških procesov celotnega območja ali pa habitatov oz. kompleksa habitatov 
in/ali populacij vrst, zaradi katerih je območje zaščiteno. 

Za območje lahko rečemo, da ima visoko stopnjo celovitosti, kadar je uresničen notranji 
potencial za doseganje varstvenih ciljev območja, kadar se vzdržuje zmožnost, da se 
ekološko stanje območja v dinamičnih pogojih samo popravi in samo obnovi, in kadar je 
potrebna le minimalna zunanja podpora v obliki upravljanja. 

»Celovitost območja« se prav tako jasno nanaša na varstvene cilje območja (gl. zgoraj). Če 
načrt ali projekt škoduje celovitosti območja le z vidika videza ali pomembno vpliva na 
habitatne tipa ali vrste, ki niso tisti, zaradi kateri je območje uvrščeno v Naturo 2000, to ne 
velja kot škodljiv vpliv v smislu člena 6(3). Po drugi strani pa, če obstaja pomemben vpliv na 
eno od vrst ali enega od habitatnih tipov, zaradi katerih je območje zaščiteno, to nujno 
pomeni tudi škodljiv vpliv na celovitost območja.  

Izraz »celovitost območja« poudarja usmerjenost na določeno območje. Zato argument, da 
je škoda za območje ali del območja lahko upravičena, ker bo stanje ohranjenosti 
tamkajšnjih habitatnih tipov in vrst kljub temu ostalo ugodno znotraj evropskega ozemlja 
države članice, pač ni sprejemljiv. 

Ko gledamo na celovitost območja, je pomembno upoštevati vrsto dejavnikov, vključno z 
možnostjo, da se vplivi odrazijo na kratki, srednji ali dolgi rok. V praksi naj bi bila presoja 
glede celovitosti območja osredotočena predvsem na določanje, ali bo projekt: 

 povzročil spremembe pomembnih ekoloških funkcij, ki so nujne za ciljne elemente; 

 pomembno zmanjšal površine, kjer se pojavljajo zaščiteni habitatni tipi (tudi tisti nižje 
kakovosti), ali uspešnost populacij zaščitenih vrst na zadevnem območju; 

 zmanjšal raznolikost območja; 

 vodil v fragmentacijo območja; 

 vodil v izgubo ali zmanjšanje ključnih značilnosti območja (npr. gozdnatost, redno letno 
poplavljanje), od katerih so odvisni ciljni elementi; 

 ovira doseganje varstvenih ciljev območja. 

5.5.6. Uvajanje omilitvenih ukrepov za preprečitev škodljivih vplivov 

Če se pri presoji sprejemljivosti zaključi, da obstajajo škodljivi vplivi na enega ali več ciljnih 
elementov znotraj območja in/ali na splošno celovitost območja, naj nosilec projekta oz. 
pristojni organ razmisli, ali je mogoče v projekt uvesti omilitvene ukrepe, ki bodo deloma ali v 
celoti preprečili te škodljive vplive oziroma jih zmanjšali na takšno raven, da ne bodo več 



 Smernice za prevoz po celinskih plovnih poteh in Naturo 2000 77 

predstavljali omejitve za doseganje varstvenih ciljev zadevnega območja in ne bodo 
škodovali njegovi celovitosti.  

Pristojni organ lahko na predlog ekoloških strokovnjakov ali naravovarstvenih služb uvajanje 
takšnih omilitvenih ukrepov postavi kot pogoj za odobritev projekta. 

Iz zgoraj napisanega jasno sledi, da morajo biti omilitveni ukrepi oblikovani posebej za 
preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov, prepoznanih pri presoji 
sprejemljivosti. Pomembno se je tudi zavedati razlike med omilitvenimi in izravnalnimi 
ukrepi, ki so namenjeni kompenzaciji za povzročeno škodo. Izravnalni ukrepi lahko pridejo v 
poštev samo, če je bil načrt oz. projekt odobren iz nujnih razlogov prevladujočega javnega 
interese in ne obstajajo druge ustrezne možnosti (po členu 6(4) – gl. spodaj). 

Opis omilitvenih ukrepov naj obsega: 

– podrobnosti o vsakem predlaganem ukrepu in obrazložitev, kako bo preprečil ali 
zmanjšal prepoznane škodljive vplive; 

– dokaze, kdo in kako jih bo izvedel; 

– časovnico izvedbe glede na načrt oz. projekt (nekatere je treba izvesti, preden se lahko 
začne z deli); 

– podrobnosti, kako se bo spremljalo učinkovitost ukrepa in kako bodo rezultati vplivali na 
redno izvajanje oz. obratovanje projekta za PCPP (prilagodljivo upravljanje – gl. spodaj). 

To bo pristojnemu organu omogočilo ocenjevanje omilitvenih ukrepov v okviru presoje 
sprejemljivosti (drugi krog) in odločanje, ali so zadostni in ustrezni za odpravljanje ali 
zmanjševanje prepoznanih škodljivih vplivov (ob tem pa nenamerno ne povzročajo drugih 
negativnih vplivov na zadevne vrste in habitatne tipe). Če se omilitvene ukrepe oceni kot 
zadostne, postanejo sestavni del specifikacije končnega načrta ali projekta. 

Ko govorimo o projektih za razvoj celinskih plovnih poti, lahko omilitveni ukrepi vključujejo 
širok nabor možnosti, odvisno od vrst in habitatnih tipov. Obsegajo lahko na primer: 

 načrtovanje izgradnje in vzdrževanja izven pomembnih obdobij življenjskega cikla 
zaščitenih vrst (npr. izven obdobij razmnoževanja ali selitve) – t. i. okoljska časovna 
okna; 

 izgradnjo ribjih stez ali stranskih kanalov ob jezovih, da se olajša selitve in razširjanje 
vrst – predvsem rib – po rečnem toku navzgor in navzdol; 

 oblikovanje in uporabo bolj naravnih ukrepov za utrjevanje rečnih bregov (namesto 
kamna) in valobranov, da se ohrani in spodbudi razvoj naravnih habitatnih značilnosti, ki 
so pomembne za živali in rastline na rečnem dnu ter vse višje rastlinske in živalske vrste, 
ki so običajno prisotne na zadevnem območju; 

 prepoved določenih dejavnosti, kot je čiščenje kaluž, omejevanje hitrosti ladij ali 
inovativne oblike ladij za preprečevanje škodljivih vplivov itd.69 

Pri iskanju ustreznih omilitvenih ukrepov je pomembno, da se najprej upošteva tiste, ki lahko 
odpravijo vplive pri viru, in šele če to ni možno, se preučuje možnosti drugih omilitvenih 
ukrepov, ki vsaj bistveno zmanjšajo škodljive vplive projekta. 

Kadar se izvaja presoja sprejemljivosti, je priporočljivo, da nosilec projekta že pri vložitvi 
načrta oz. projekta v odobritev predlaga omilitvene ukrepe. Čeprav so predlogu že priloženi 

                                                           
69 Considerations to reduce environmental impacts of vessels – poročilo zveze PIANC, februar 2008. 
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omilitveni ukrepi, to sicer še ne pomeni, da bo projekt oproščen presoje s strani pristojnih 
organov, vendar bi kljub temu moralo vsaj pospešiti postopek odobritve. 

Poleg prepoznavanja možnih vplivov na območje z vidika njegovih varstvenih ciljev se bo 
lahko pri presoji sprejemljivosti preučilo, ali predlagani omilitveni ukrepi zadostujejo za 
preprečitev prepoznanih negativnih vplivov ali njihovo zmanjšanje na raven, ko ne bodo več 
škodovali celovitosti območja. V primeru slednjega se lahko projekt takoj odobri. Tak pristop 
zahteva manj časa kot čakanje, da se pri presoji ugotovi obstoj pomembnih vplivov in šele 
nato začne iskati možne omilitvene ukrepe zanje. 

5.5.7. Spremljanje in prilagodljivo upravljanje 

Pri izvedbi presoje sprejemljivosti načrtov ali projektov v smislu člena 6(3) direktive o 
habitatih se je včasih potrebno zateči k uporabi načela previdnosti. Pri presoji mora biti 
poudarek na tem, da se objektivno in z zanesljivimi dokazi – vključno z izvedbo potrebnih 
študij in na podlagi najboljših znanstvenih spoznanj – prikaže, da ne bo negativnih vplivov na 
območje Natura 2000. 

Kjer pa zaradi omejitev znanosti ali negotovosti glede delovanja kompleksnih in dinamičnih 
ekosistemov pristojni organi ne morejo popolnoma zagotoviti, da ne bo negativnih vplivov, 
kljub odpravi vsakršnega upravičenega dvoma z znanstvenega stališča, je mogoče uporabiti 
pristop prilagodljivega upravljanja. 

Če z znanstvenega stališča še obstaja kakšna negotovost glede učinkovitosti omilitvenih ali 
izravnalnih ukrepov, je treba predvideti temeljit program spremljanja ter vnaprej določiti in 
potrditi paket ustreznih prilagoditev oz. popravkov. Takšni ukrepi omogočajo prilagoditev 
omilitvenih in/ali izravnalnih ukrepov, prepoznanih s spremljanjem, s čimer se poskrbi, da se 
odpravi škodljive vplive, ki predhodno niso bili predvideni. 

5.6. Presoja sprejemljivosti načrtov in programov 

Zgoraj opisani postopek se nanaša na presojo sprejemljivosti za posamezne projekte. 
Presoja sprejemljivosti pa je potrebna tudi pri načrtih in programih, kot so na primer 
nacionalni ali regionalni infrastrukturni načrti za celinske plovne poti.70 Presoja sprejemljivosti 
načrta ali programa bo seveda potekala na bolj strateški ravni, a je postopek v svojem bistvu 
enak kot pri projektih. Tako mora presoja sprejemljivosti upoštevati vplive načrta ali 
programa na celovitost območij Natura 2000, tako samostojno kot v povezavi z drugimi 
načrti ali projekti. 

Celovitost izvajanja presoje naj bo sorazmerna geografskemu obsegu načrta ter narave in 
jakosti prepoznanih vplivov. Presoje sprejemljivosti ni potrebno izvajati bolj podrobno ali z 
več viri, kot je nujno za njen namen. Bilo bi neprimerno in neizvedljivo presojati vplive na 
stopnji podrobnosti, kot se jo običajno zahteva pri presojah sprejemljivosti na ravni projektov. 
Vendar pa je vseeno potrebno pridobiti zadostne informacije, ki omogočajo izvedbo presoje 
sprejemljivosti, za kar bodo morda potrebne dodatne raziskave. 

Načelo sorazmernosti velja tudi za strateške načrte oz. strategije, kjer ni mogoče določati 
vplivov na posamezna območja. V takšnih primerih naj bo analiza osredotočena na širše 
omejitve in večja tveganja. Kljub vsemu pa je temeljni cilj vedno preprečiti ali odstraniti 

                                                           
70 Sodišče Evropske unije je potrdilo, da se mora člen 6(3) direktive o habitatih upoštevati tudi pri načrtih rabe 
tal, ki bi lahko pomembno vplivali na območje Natura 2000. Sodba Sodišča EU v zadevi C-6/04, Komisija proti 
Združenemu kraljestvu, 20. oktober 2005. 
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vsakršne nepredvidljive škodljive vplive na celovitost območij Natura 2000 ali odstraniti 
kakršnekoli upravičene razloge za zaskrbljenost, da bi do takšnih škodljivih vplivov lahko 
prišlo. Če se načrt v času pred sprejetjem pomembno spremeni, je tudi takšne spremembe 
treba obravnavati v presoji sprejemljivosti. 

Pri načrtovanju na visoki ravni (npr. nacionalni/regionalni načrti) bo omiljevanje verjetno 
pomenilo zastavljanje širokih okvirov, ki jih bo potrebno podrobneje razdelati na nižji ravni, 
kjer bi moralo biti mogoče določiti ekološke, lokacijske, časovne, pravne in finančne pogoje, 
ki jih je potrebno izpolnjevati pri vsakršnem uresničevanju načrtov. Te pogoje naj potrdijo 
pristojni organi, kot na primer naravovarstvene službe, da se zagotovi, da bodo ustrezni in 
izvedljivi. 

Ključna prednost izvajanja presoje sprejemljivosti na ravni načrtov ali projektov je, da se je 
mogoče vnaprej izogniti morebitnim konfliktom z območji Natura 2000 kasneje, ko je 
potrebno presojati vplive posameznih projektov in na primer prestavljati dejavnosti izven 
območij Natura 2000. Od vključenih zahteva, da že zelo zgodaj v procesu načrtovanja 
razmišljajo o manj škodljivih rešitvah za doseganje ciljev iz načrta, hkrati pa jih spodbuja, da 
razvijejo bolj celosten pristop k razvijanju PCPP (za podrobnosti gl. 6. poglavje o dobrih 
praksah celostnega načrtovanja za PCPP). 

5.7. Zaključki presoje sprejemljivosti 

Pristojni nacionalni organi so tisti, ki v luči zaključkov presoje sprejemljivosti posledic načrta 
ali projekta za zadevno območje Natura 2000 odločajo o odobritvi načrta oz. projekta. Ta je 
mogoča le, kadar se z gotovostjo ugotovi, da slednji ne bo škodoval celovitosti zadevnega 
območja. Če so zaključki pozitivni – v smislu, da z znanstvenega stališča ni več 
utemeljenega dvoma, da ne bo vplivov na območje –, lahko pristojni organi načrt oz. projekt 
odobrijo. 

Bistvo je torej v dokazovanju odsotnosti vplivov, ne njihove prisotnosti, kar odraža 
načelo previdnosti (zadeva C-157/96). To je v več sodbah potrdilo tudi Sodišče EU. V zadevi 
Waddenzee (C-127/02) je Sodišče pojasnilo, da »se dovoljenje za načrt ali projekt lahko izda 
samo takrat, ko se pristojni nacionalni organi prepričajo, da tak načrt ali projekt ne vpliva 
škodljivo na celovitost zadevnega območja. Če obstaja negotovost glede neobstoja 
škodljivih učinkov, povezanih z zadevnim načrtom ali projektom, na celovitost tega območja, 
bo moral pristojni nacionalni organ zavrniti dovoljenje zanj. […] [P]ristojni nacionalni organi 
[…] dovolijo dejavnost le, če so se prepričali, da nima škodljivih vplivov na to območje. To je 
podano, kadar z znanstvenega stališča ne obstaja noben razumen dvom glede 
neobstoja teh učinkov.« 

Presojo sprejemljivosti in njene zaključke je potrebno jasno zabeležiti. S tem namenom naj 
bo poročilo o presoji sprejemljivosti dovolj podrobno, da prikaže, kako je bila dosežena 
končna odločitev in na kakšni znanstveni podlagi. 
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5.8. Postopek za izjeme po členu 6(4) 

Člen 6(4) omogoča izjeme od splošnega pravila po členu 6(3). Določa pogoje, ki jih je treba 
spoštovati, in korake, ki jim je treba slediti, preden lahko pristojni organ odobri načrt ali 
projekt, pri katerem je presoja pokazala škodljiv vpliv na celovitost območja po členu 6(3). 

Člen 6(4) pristojnim organom nalaga, da pred odločanjem o morebitni odobritvi načrta ali 
projekta, ki bi lahko negativno vplival na območje, zagotovijo, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:  

1. Predlagana možnost je najmanj škodljiva od različnih možnosti za habitate, vrste in 
celovitost območja Natura 2000 in ni drugih ustreznih rešitev, ki ne bi vplivale na 
celovitost območja. 

2. Obstajajo nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, ki upravičujejo odobritev 
načrta ali projekta, vključno s tistimi socialne ali gospodarske narave. 

3. Izvedeni so vsi izravnalni ukrepi, potrebni za zagotovitev varstva celovite usklajenosti 
Nature 2000.  

Vrstni red pregleda izpolnjevanja teh pogojev je pomemben, saj vsak korak odloča, ali je 
potreben naslednji korak. Če se denimo pokaže, da obstaja druga ustrezna možnost 
namesto zadevnega načrta oz. projekta, ni potrebno preverjati, ali pri izvirnem načrtu oz. 
projektu obstaja prevlada javnega interesa in razvijati ustreznih izravnalnih ukrepov, ker ta 
načrt oz. projekt v vsakem primeru ne bi mogel dobiti odobritve, če obstaja druga ustrezna 
rešitev.  

5.8.1. Prikaz odsotnosti drugih ustreznih rešitev 

Iskanje drugih možnosti je lahko precej široko in naj bo povezano s cilji javnega interesa 
načrta oz. projekta. Takšne rešitve lahko med drugim vključujejo:  

 druge lokacije ali poti, ne le znotraj območja, ampak tudi v drugih regijah/državah; 

 drugačen obseg ali zasnova posega;  

 drugačne metode vzpostavitve; 

 drugačne procese;  

 drugačne pristope k izpolnjevanju ciljev načrta ali projekta.  

Čeprav zahteva po iskanju drugih ustreznih rešitev spada v člen 6(4), je v praksi koristno, če 
načrtovalci že čim prej pri začetnem razvijanju projekta upoštevajo vse možne alternative in 
preučijo zlasti tiste, ki prinašajo rešitve, ki so koristne tako za plovbo kot za ohranjanje 
narave (gl. 4. poglavje). Če se že na tej stopnji najde ustrezno drugo možnost, ki verjetno ne 
bo imela pomembnega vpliva na območje Natura 2000, potem jo je mogoče odobriti takoj in 
ni potrebe po presoji sprejemljivosti.  

Če pa je projekt že šel skozi presojo sprejemljivosti, v kateri je bil odkrit škodljiv vpliv na 
celovitost območja, je pristojni organ tisti, ki naj bi ugotavljal, ali obstajajo druge ustrezne 
rešitve. Preučiti je treba vse uresničljive alternative, predvsem pa njihov vpliv na varstvene 
cilje in celovitost območja Natura 2000. 

Tudi za izbrane alternativne rešitve se mora izvesti presojo sprejemljivosti, če bi lahko 
pomembno vplivale na isto ali katero drugo območje Natura 2000. Običajno se za 
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alternativne rešitve, ki so podobne prvotnemu predlogu, lahko precej potrebnih informacij 
črpa iz prve presoje sprejemljivosti. 

Shematski prikaz pogojev po členu 6(4) 

 

5.8.2. Nujni razlogi prevladujočega javnega interesa 

Če ni drugih ustreznih rešitev ali če so, a bi še bolj negativno vplivale na varstvene cilje ali 
celovitost zadevnega območja, morajo pristojni organi preučiti, ali obstajajo nujni razlogi 
prevladujočega javnega interesa, ki upravičujejo odobritev načrta oz. projekta, čeprav lahko 
škoduje celovitosti območja (oz. območij) Natura 2000. 

Koncept »nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa« v direktivi ni opredeljen. Vendar 
je iz same dikcije jasno, da mora načrt ali projekt izpolnjevati vse te tri pogoje, da se ga 
lahko potrdi po členu 6(4):  

– obstajati morajo nujni razlogi za izvedbo načrta oz. projekta – v tem smislu je jasno, da 
mora biti projekt bistvenega pomena za družbo, ne le zaželen ali koristen; 

– načrt oz. projekt mora biti v prevladujočem interesu – z drugimi besedami: pokazati je 
treba, da je izvedba načrta oz. projekta še bolj pomembna kot izpolnjevanje ciljev iz 
direktiv o pticah in habitatih. Jasno je, da vsak javni interes socialne ali gospodarske 
narave ne zadostuje, posebno če je sopostavljen s težo javnega interesa, ki ga ščiti 
direktiva o habitatih (gl. npr. 4. točko uvodnih določb, ki se navezuje na »naravno 
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dediščino Skupnosti«). Prav tako lahko upravičeno predpostavimo, da takšen drugi javni 
interes lahko prevlada le, če gre za dolgoročni interes; kratkoročni gospodarski interesi 
ali drugi interesi, ki bi družbi prinesli le kratkoročne koristi, ne bi zadostovali za prevlado 
nad dolgoročnim javnim interesom ohranjanja narave, ki ga ščiti ta direktiva; 

– načrt oz. projekt mora biti v javnem interesu – iz dikcije je jasno razvidno, da se nasproti 
ciljem ohranjanja iz direktive lahko tehta zgolj druge javne interese. Zato se lahko 
projekte zasebnih pobudnikov v tem smislu obravnava samo, če dokazano služijo javnim 
interesom. 

Drugi pododstavek člena 6(4) kot primere takšnega prevladujočega javnega interesa omenja 
zdravje ljudi, javno varnost in koristne posledice bistvenega pomena za okolje. Omenja pa 
tudi »druge nujne razloge prevladujočega javnega interesa« socialne ali gospodarske 
narave. Projekte omrežja TEN-T, ki prispevajo k doseganju velikih ciljev Unije, kot je gladko 
delovanje notranjega trga ter krepitev gospodarske in družbene povezanosti, in ki poleg tega 
služijo specifičnim ciljem omogočanja mobilnosti oseb in blaga ter zagotavljanje dostopnosti 
za vse regije Unije, zagotovo lahko štejemo za pomembne investicije v javnem interesu. 
Vendar pa mora biti odločitev, ali so ti projekti nujni in v prevladujočem interesu, kljub temu 
sprejeta za vsak primer posebej. 

Treba je izpostaviti, da so pogoji za prevlado drugega javnega interesa nad javnim 
interesom ohranjanja narave še strožji, kadar gre za izvedbo načrtov ali projektov, ki bodo 
škodovali celovitosti območja Natura 2000, v katerem se nahajajo prednostni habitatni tipi 
in/ali vrste, sploh če obstaja vpliv prav na te habitatne tipe in/ali vrste. Takšni načrti ali 
projekti so lahko upravičeni samo, če se nujni razlogi prevladujočega javnega interesa 
nanašajo na:  

– zdravje ljudi ali javno varnost,  

– prevladujoče koristne posledice za okolje ali 

– druge nujne razloge, če se pred odobritvijo načrta ali projekta pridobi mnenje Komisije. 

Mnenja, ki jih je Komisija podala v okviru člena 6(4), kažejo, kakšne vrste projektov se 
upoštevajo zaradi nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa.71 Komisija je v svojih 
mnenjih do sedaj med drugim kot prevladujoče upoštevala denimo naslednje razloge: 
ustvarjanje velikega števila delovnih mest, pomemben pozitiven vpliv na regionalno in 
nacionalno gospodarstvo, izboljšanje življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva. 

5.8.3. Izravnalni ukrepi 

Če sta izpolnjena zgornja pogoja glede drugih ustreznih rešitev in prevlade javnega interesa, 
morajo pristojni organi zagotoviti še, da se sprejme in izvede izravnalne ukrepe, preden se 
lahko projekt začne. Izravnalni ukrepi so zgolj izhod v sili in se uporabijo samo, kadar se 
sprejme odločitev za izvedbo načrta ali projekta, ker je bilo dokazano, da ni drugih ustreznih 
rešitev in da zanj obstajajo nujni razlogi prevladujočega javnega interesa pod zgoraj 
opisanimi pogoji. 

Izravnalni ukrepi po členu 6(4) se jasno razlikujejo od omilitvenih ukrepov po členu 6(3). 
Omilitveni ukrepi so namenjeni zmanjšanju ali celo preprečevanju negativnih vplivov, ki so 
verjetna posledica izvedbe načrta ali projekta. Izravnalni ukrepi pa so strogo gledano 
neodvisni od projekta. Namenjeni so nadomeščanju oziroma kompenzaciji za preostale 
negativne vplive načrta ali projekta (po izvedbi vseh možnih omilitvenih ukrepov za načrt oz. 
projekt), da se ohrani celovita ekološka usklajenost omrežja Natura 2000. Izravnalni ukrepi 

                                                           
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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morajo zadostovati, da se v celoti kompenzira škodo, povzročeno območju in njegovim 
ciljnim elementom, ter zagotovi varstvo celovite usklajenosti Nature 2000. 

Za zagotavljanje varstva celovite usklajenosti Nature 2000 morajo izravnalni ukrepi, 
predlagani za načrt ali projekt, predvsem: 

a) prispevati k ohranjanju prizadetih habitatnih tipov in vrst znotraj iste biogeografske 
regije ali istega področja razširjenosti, migracijske poti ali območja prezimovanja za 
vrste v zadevni državi članici; 

c) zagotoviti funkcije, ki so primerljive s tistimi, s katerimi so se utemeljila izbirna merila 
prvotnega območja, zlasti glede ustrezne geografske porazdelitve; 

d) služiti kot dodatek običajnim obveznostim po direktivi, tj. ne smejo biti nadomestilo za 
obstoječe zaveze, kot je izvajanje načrtov upravljanja Nature 2000. 

V skladu z obstoječimi napotki Komisije72 lahko izravnalni ukrepi po členu 6(4) vključujejo 
eno ali več od naslednjih možnosti: 

– ponovno oblikovanje primerljivega habitata ali biološko izboljšavo podstandardnega 
habitata znotraj obstoječega zaščitenega območja, če to presega varstvene cilje 
območja; 

– dodajanje novega območja, ki je v primerljivem ali boljšem stanju in kakovosti kot 
prvotno območje, k omrežju Natura 2000; 

– ponovno oblikovanje primerljivega habitata ali biološko izboljšavo podstandardnega 
habitata znotraj obstoječega zaščitenega območja, ki se ga potem uvrsti v omrežje 
Natura 2000. 

Negativno prizadete habitatne tipe in vrste je treba nadomestiti najmanj v primerljivem 
razmerju, vendar je glede na visoko tveganje in znanstveno negotovost pri poustvarjanju ali 
obnovi podstandardnih habitatov zelo priporočljivo, da se cilja na razmerja precej nad 1 : 1, 
da bodo ukrepi res dosegli potrebno stopnjo kompenzacije. 

Za dobro prakso velja sprejemanje izravnalnih ukrepov čim bližje prizadetemu območju, da 
se doseže kar največjo verjetnost zaščite celovite usklajenosti omrežja Natura 2000. Zato je 
najbolj zaželeno, da se izravnalne ukrepe izvede na lokaciji, ki je znotraj ali blizu prizadetega 
območja Natura 2000 in kaže ustrezne pogoje, da bodo ukrepi učinkoviti. Vendar pa to ni 
vedno mogoče, zato je nujno zastaviti nabor prioritet za iskanje lokacij, ki izpolnjujejo 
zahteve direktive o habitatih. Pod temi pogoji se verjetnost dolgoročnega uspeha najbolje 
oceni z recenziranimi znanstvenimi študijami trendov. 

Države članice naj bodo še posebno pozorne, kadar negativni vplivi načrta ali projekta 
nastanejo v redkih naravnih habitatih ali v naravnih habitatih, ki potrebujejo veliko časa, da 
se vzpostavijo enake ekološke funkcije. Pri nekaterih habitatih in vrstah preprosto ni mogoče 
nadomestiti izgube v razumnem časovnem okviru, saj njihov razvoj lahko traja desetletja. 

Nazadnje naj izpostavimo, da morajo biti izravnalni ukrepi že izvedeni in v celoti delujoči, 
preden se začnejo dela v okviru načrta oz. projekta. To bo pomagalo ublažiti škodljive vplive 
projekta na vrste in habitate, tako da se omogoči druge ustrezne lokacije na območju 
izravnalnih ukrepov. Če tega ni mogoče doseči v celoti, morajo pristojni organi zahtevati 
dodatne izravnalne ukrepe za začasne izgube, do katerih pride v vmesnem času.  

                                                           
72 Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih – pojasnilo pojmov: druge ustrezne rešitve, 

nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, izravnalni ukrepi, celovita usklajenost, mnenje Komisije: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_sl.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_sl.pdf
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Informacije o izravnalnih ukrepih je treba predložiti Komisiji pred njihovo izvedbo in pred 
realizacijo zadevnega načrta oz. projekta. Zato je priporočljivo, da se informacije o 
izravnalnih ukrepih Komisiji predloži takoj, ko so sprejeti v procesu načrtovanja, da lahko 
Komisija v svoji vlogi varuha pogodb presodi, ali so določbe direktive uporabljene pravilno. 
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6. RAZMERJE MED DIREKTIVAMA O PTICAH IN 

HABITATIH, ODV TER DIREKTIVAMA PVO IN 

SOP 

 

6.1. Uvod 

Poleg direktiv o pticah in habitatih obstajajo še številni drugi evropski predpisi, ki so 
relevantni za prevoz po celinskih plovnih poteh. Gre predvsem za okvirno direktivo o vodah 
(ODV), direktivo o strateški okoljski presoji, direktivo o presoji vplivov na okolje in poplavno 
direktivo.73 V tem poglavju si bomo ogledali, kako se te direktive povezujejo z direktivama o 
pticah in habitatih v kontekstu prevoza po celinskih plovnih poteh. 

Z vidika multifunkcionalne narave rek na splošno je zelo smiselno uporabljati bolj celosten in 
usklajen pristop k njihovemu upravljanju in razvoju, tudi v povezavi z izvajanjem 
naravovarstvene zakonodaje EU. 

6.2. Povezave med ODV ter direktivama o pticah in habitatih 

Jasno je, da obstajajo močne povezave med ODV ter direktivama o pticah in habitatih. Vse 
tri se vsaj deloma ukvarjajo z istim okoljem – vodnimi in kopenskimi ekosistemi ter od njih 
neposredno odvisnimi mokrišči – in imajo široko gledano podobne cilje v smislu 
zagotavljanja, da se stanje rek ne poslabša, temveč se ekološki pogoji teh vodnih 
ekosistemov izboljšajo. 

ODV se jasno navezuje na direktivi o pticah in habitatih, s čimer se zagotavlja polna 
skladnost med njimi (členi 4(1)(c), 4(2), 4(8), 4(9), člen 6 in Priloga IV, člen 8 in Priloga V 
(1.3.5), člen 11(3)(a) ter Prilogi VI in VII okvirne direktive o vodah). 

 Člen 6 od držav članic zahteva, da zagotovijo vzpostavitev registra vseh območij na 
vsakem vodnem območju, za katera je bilo določeno, da potrebujejo posebno varstvo po 
posebni zakonodaji Skupnosti zaradi varovanja njihove površinske in podzemne vode ali 
ohranjanja habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode. V to so zajeta območja, 
določena za varstvo habitatov ali vrst, pri katerih je ohranjanje ali izboljšanje stanja vode 
pomemben dejavnik za njihovo varstvo, vključno z ustreznimi območji Natura 2000, ki so 
določena na podlagi direktiv o pticah in habitatih. Karte teh območij morajo biti del načrta 
upravljanja povodja. 

 Člen 8 zahteva uvedbo programov za spremljanje stanja voda z namenom, da se uredi 
skladen in izčrpen pregled stanja voda na vsakem vodnem območju. Ker tudi direktivi o 
pticah in habitatih zahtevata spremljanje stanja zaščitenih vrst in habitatnih tipov, je to 
velika priložnost za usklajevanje teh programov spremljanja, da se med sabo podpirajo 
in privedejo do prihrankov pri stroških. 

 Člen 11, v katerem je oris vsebine programa ukrepov, prav tako zahteva, da se vključi 
ukrepe za izvajanje direktiv o pticah in habitatih, v kolikor so potrebni za vrste in habitate, 
ki jih ščitita ti direktivi in so neposredno odvisni od vode. Z drugimi besedami: ukrepe na 
zaščitenih območjih je treba vključiti v program ukrepov v okviru načrta upravljanja voda. 

                                                           
73 Obstajajo tudi številne naravovarstvene direktive EU, ki se nanašajo na zrak, vodno onesnaževanje in porabo 
energije ter so lahko relevantne za sektor PCPP, a jih ta dokument ne obravnava. 
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Ti ukrepi predstavljajo dodatne ukrepe za doseganje strožjih varstvenih ciljev na 
zaščitenih območjih, ki lahko močno presegajo zgolj doseganje »dobrega ekološkega 
stanja« in so opredeljeni v drugi zakonodaji Unije, po kateri so ta območja zaščitena. 
Dejstvo, da ODV kot rok za doseganje »dobrega ekološkega stanja« določa leto 2015, 
naj služi kot dodatna spodbuda za hitro izvajanje varstvenih ciljev za vrste in habitatne 
tipe, zaščitene z direktivama o pticah in habitatih. 

 

Načrti upravljanja voda (NUV) in Natura 2000: 

Povezovanje habitatov za ohranjanje donavskih rib74 

Celostni pristopi so osrednjega pomena za pobudo za NUV-je, ki spodbuja skupno načrtovanje in 
usklajeno delovanje v obrežnih habitatih. Več različnih projektov v programu LIFE je aktivno 
vključenih v podpiranje takšnih usklajenih dejavnosti izvajanja NUV-jev. Dober primer, kaj je mogoče 
doseči s povezanim delom za ohranjanje mokrišč, najdemo v rezultatih pred kratkim zaključenega 
projekta LIFE na Donavi v Avstriji.  

Donava s pritoki je eden najpomembnejših sistemov plovnih poti v EU in številne hidrološke 
značilnosti porečja Donave so bile spremenjene za namene krepitve družbeno-ekonomskega 
potenciala. Ti posegi pa negativno vplivajo na ribe in druge vrste, ki so za svoje selitve in 
razmnoževanje odvisne od rek.  

Avstrijski naravovarstveni partnerji, vključeni v pripravo NUV-ja na vodnem območju Donave, so 
pripravili program ukrepov za izboljšanje stanja habitatov za zaščitene vrste rib. V okviru širšega 
programa NUV-ja je bila podpora iz programa LIFE dodeljena tudi projektu upravljanja reke, ki je 
vključeval dve povezani dejavnosti blizu izliva reke Ybbs v Donavo v Spodnji Avstriji. Oba dela 
projekta LIFE Povezava Donava–Ybbs sta bila izredno uspešna – pomagalo se je do 40 različnim 
vrstam rib s povrnitvijo naravnega stanja habitatov na izlivu reke Ybbs in vzpostavitvijo obtočnega 
kanala za ribe okoli hidroelektrarne Melk. 

Slednji zdaj ribam ponovno omogoča selitve po Donavi mimo elektrarne in nudi 22 km neprekinjenega 
rečnega toka na Donavi in 13 km na Ybbsu. Ti rezultati dopolnjujejo dejavnosti v dveh drugih projektih 
v programu LIFE v bližini, ki sta namenjena izboljšanju habitatov na 90-kilometrskem odseku reke. 
Med ribami, ki so jih že opazili uporabljati 2 km dolgi obtočni kanal, ki je bil financiran iz programa 
LIFE, so tudi ogrožene vrste, vključno s čepom (Zingel zingel), upiravcem (Zingel streber) in 
smrkežem (Gymnocephalus schraetzer). Visokotehnološke rešitve zagotavljajo dinamičen pretok 
vode skozi vijugast kanal, narejen iz naravnih materialov – na obrežjih je bilo posajenih okoli 5000 
vrb. 

Novo migracijsko pot za ribe dopolnjujejo ukrepi za izboljšanje drstišč v bližnjem ustju reke Ybbs. 
Tukaj so bile obnovljene naravne hidrološke funkcije z odstranitvijo elementov, ki so prej regulirali izliv 
Ybbsa v Donavo. Rezultati projektnih dejavnosti so rekama omogočili, da poustvarita naravno sotočje 
z raznoliko strukturo habitatov. To novo delto so kot območje razmnoževanja že prevzele donavske 
ribe, vključno z zaščitenimi vrstami kot platnica (Rutilus pigus), ter ptice in sesalci, kot so mali 
martinec (Actitis hypoleucos), vodomec (Alcedo atthis) in bober (Castor fiber). 

S ponovnim povezovanjem selitvenih poti in obnavljanjem naravnih drstišč za ogrožene vrste rib 
projekt programa LIFE Povezava Donava–Ybbs kaže, kakšne sinergije se lahko doseže z usklajenim 
načrtovanjem različnih naravovarstvenih dejavnosti v evropskih porečjih. Pričakuje se, da bo ta primer 
dobre prakse iz Avstrije le prvi od mnogih, do katerih bodo vodili NUV-ji po celi Evropi. 

                                                           
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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V kakšnem obsegu se ukrepi za doseganje dobrega ekološkega stanja pokrivajo z ukrepi, 
potrebnimi za ohranjanje vrst in habitatov z evropsko zaščito, je seveda odvisno od 
posameznih okoliščin vsakega vodnega telesa. Kljub vsemu pa lahko s tesnim 
povezovanjem ODV in naravovarstvenih direktiv pristojni organi zagotovijo, da so različni 
ukrepi na podlagi vsake od njih dobro usklajeni in se med seboj podpirajo. 

ODV bi morala v splošnem zelo pozitivno vplivati na ohranjanje vrst in habitatnih tipov, ki jih 
ščiti evropska zakonodaja. Zaradi delovanja na ravni celotnih porečij in uvedbe pristopa na 
podlagi ekosistemov bo ODV izboljšala kakovost vseh površinskih in podzemnih voda v EU, 
tako znotraj območij Natura 2000 kot po širših pokrajinah, kar naj bi omililo marsikatero 
obremenitev za splošno biotsko raznovrstnost in še posebej za ogrožene vrste in habitatne 
tipe. 

Vseeno pa so med temi direktivami tudi pomembne razlike. V pomoč pri razumevanju 
medsebojnega delovanja teh treh direktiv je Komisija pripravila dokument s pogostimi 
vprašanji.75 Ključni vidiki so izpostavljeni v nadaljevanju.  

Kaj se zgodi, če so v eni direktivi postavljeni drugačni standardi kot v ostalih? 

Člen 4(2) ODV pravi: »Kadar se na določeno vodno telo nanaša več ciljev […], se uporablja najstrožji 
od teh ciljev.« To se nanaša na primere, ko za isti vidik kakovosti vode veljata dva cilja. Če je na 
primer za doseganje dobrega ekološkega stanja potrebna določena koncentracija fosforja, za 
doseganje ugodnega stanja ohranjenosti potočne bisernice pa je potrebna strožja vrednost, se mora 
uporabiti slednjo. Tudi tukaj je potrebno presojati vsak primer posebej. 

6.2.1. Različni okoljski cilji in usklajen pristop 

Prva in najpomembnejša razlika je, da čeprav ODV ter direktivi o pticah in habitatih veljajo 
za podobna okolja, so njihovi cilji različni. Namen ODV je zavarovati in izboljšati kakovost 
površinskih in podzemnih voda tako, da bodo praviloma do leta 2015 dosegle dobro stanje. 
Na drugi strani pa je namen direktiv o pticah in habitatih zavarovati, ohraniti in obnoviti 
izbrane vrste in habitatne tipe v in ob teh vodah. Cilj je, da dosežejo ugodno stanje 
ohranjenosti na primer z določanjem posebnih območij (območja Natura 2000), da se 
prepreči nadaljnje poslabšanje stanja in uvede pozitivne ukrepe upravljanja ter s tem 
zagotovi njihovo okrevanje. 

Torej medtem ko lahko ODV pomembno prispeva k izvajanju direktiv o pticah in habitatih ter 
obratno, iz njih izhajajo različne pravne obveznosti. To se odraža v členu 4(1)(c) ODV, ki 
priznava, da je lahko potrebno cilje ODV dopolniti z dodatnimi ukrepi, da se zagotovi 
doseganje varstvenih ciljev zaščitenih območij. 

Če je na primer območje Natura 2000 zaščiteno, ker so tam prisotne vidre, bodo poleg 
ukrepov za doseganje dobrega ekološkega stanja vodnega telesa morda potrebni še dodatni 
ukrepi za ohranjanje vrste, npr. za omejitev prekomernega ribištva, zaščito vrste pred 
vznemirjanjem ali ponovno povezovanje njenega fragmentiranega habitata. Ti ukrepi niso 
relevantni za izpolnjevanje ciljev ODV, saj ne prispevajo k doseganju »dobrega ekološkega 
stanja«, so pa neposredno relevantni z vidika direktive o habitatih, saj prispevajo k 
doseganju ugodnega stanja ohranjenosti vrste na njenem naravnem območju razširjenosti. 

                                                           
75 Dokument s pogostimi vprašanji Links between the WFD and the Nature Directives je na voljo na naslovu 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_
water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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Območja Natura 2000 pogosto niso zaščitena le zaradi sladkovodnih vrst, ampak tudi zaradi 
habitatnih tipov in vrst, ki niso odvisne od vode. Tipično območje Natura 2000 lahko na 
primer obsega odsek reke, mokrišča ob njej in suho gozdnato območje na pobočju nad 
rečno dolino. Gozdni habitat in povezane vrste (npr. detli) so sestavni del območja Natura 
2000, vendar niso neposredno odvisni od vzdrževanja ali izboljšanja stanja vode. ODV torej 
ne pokriva varovanja in izboljševanja stanja teh vrst in habitatov, ki niso povezani z vodo. 
Njihovo ohranjanje je zato odvisno samo od izvajanja ukrepov v okviru direktiv o pticah in 
habitatih. 

6.2.2. Dobro ekološko stanje ali ugodno stanje ohranjenosti 

Kot lahko vidimo, se doseganje ciljev posamezne direktive jasno presoja po različnih merilih. 
V primeru direktive o habitatih se uspeh meri po tem, ali je zaščitena vrsta oz. habitat 
dosegla ugodno stanje ohranjenosti. V primeru ODV pa se uspeh med drugim meri po tem, 
ali površinske vode na določenem vodnem območju dosegajo dobro ekološko stanje (ali 
potencial) in dobro kemijsko stanje ter če podzemne vode dosegajo dobro kemijsko in 
količinsko stanje. V ospredju pri presoji po ODV so tako imenovane referenčne razmere za 
posamezne tipe. Stanje vsakega vodnega telesa se ocenjuje s primerjavo njegovega stanja 
s temi referenčnimi pogoji. 

Kot je razvidno iz spodnjega prikaza, ODV upošteva zlasti sestavo in številčnost izbranih vrst 
(fitoplankton, vodno rastlinje, bentoški nevretenčarji in ribe), pa tudi elemente 
hidromorfološke kakovosti, kemijske in fizikalno-kemijske pogoje (kar vključuje določene 
onesnaževalce na nacionalni ravni). Vendar pa ne upošteva stanja ohranjenosti drugih 
rečnih vrst, ki so zaščitene v okviru direktiv o pticah in habitatih, kot so vodomec, močvirska 
sklednica ali bober. 

Okvir: Dobro ekološko stanje ali ugodno stanje ohranjenosti? 

O dobrem ekološkem stanju reke po ODV odločajo številni dejavniki: 

(a) biološki elementi: 

– sestava in številčnost vodnega rastlinstva; 

– sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev; 

– sestava, številčnost in starostna struktura rib; 

(b) hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente: 

– količina in dinamika vodnega toka; 

– povezava s telesi podzemne vode; 

– kontinuiteta toka; 

– spreminjanje globine in širine reke; 

– struktura in substrat rečne struge; 

– struktura obrežnega pasu; 

(c) kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente: 

– toplotne razmere, kisikove razmere, slanost, zakisanost, stanje hranil; 

– posebna onesnaževala, prepoznana na nacionalni ravni. 

Vse to so ključni elementi zdravega in delujočega rečnega ekosistema, vendar ne vključujejo ocene 
stanja posameznih vrst in habitatnih tipov iz direktiv o pticah in habitatih, ki so prisotne v oz. okoli 
vodnega telesa. Samo če takšna vrsta spada med bistvene biološke elemente (npr. dominantna vrsta 
rib), bo vplivala tudi na ekološko stanje vodnega telesa po ODV. 
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Na enak način se tudi po direktivi o habitatih meri samo ugodno stanje ohranjenosti na podlagi 
lastnosti, kot so območje razširjenosti, velikost in struktura populacije ter funkcije habitatov in vrst, 
zaradi katerih je območje zaščiteno – ne pa tudi vodnih življenjskih združb na splošno. V primeru vrst, 
zaščitenih z direktivo o habitatih, je stanje ohranjenosti ugodno, če: 

– je populacija vrste stabilna in se sama dolgoročno ohranja kot preživetja sposobna sestavina 
svojih naravnih habitatov; 

– se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v bližnji prihodnosti verjetno ne bo 
zmanjšalo; 

– obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev njenih 
populacij. 

V primeru habitatnih tipov, zaščitenih z direktivo o habitatih, je stanje ohranjenosti ugodno, če: 

– so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, stabilne ali 
se povečujejo; 

– obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in funkcije, 
potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev; 

– je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno. 

Ali je stanje ohranjenosti ugodno, se tako za habitatne tipe kot za vrste ugotavlja na biogeografski 
ravni (in ne na ravni vsakega posameznega območja ali vodnega telesa). 

Doseganje dobrega ekološkega stanja rek naj bi v splošnem koristilo tudi redkim in 
ogroženim vrstam ter habitatnim tipom, zaščitenim z direktivama o pticah in habitatih, a je za 
uresničitev ciljev naravovarstvenih direktiv morda treba sprejeti dodatne varstvene ukrepe. 

6.2.3. Močno preoblikovana ali umetna vodna telesa in Natura 2000 

V skladu s členom 4(3) ODV se lahko nekatera vodna telesa, na katere so močno vplivale 
človeške dejavnosti, določi kot močno preoblikovana vodna telesa (MPVT) oziroma umetna 
vodna telesa (UVT), če so bila na novo ustvarjena s človeškim delovanjem.76 Leta 2005 so 
države članice opravile svoje prve določitve kategorij, pri čemer je bilo okoli 15 % 
površinskih voda v EU uvrščenih med močno preoblikovane, 4 % pa med umetne. Stanje se 
močno razlikuje med posameznimi državami članicami. Pri teh vodnih telesih je cilj dober 
ekološki »potencial« in ne »stanje«. Kako pa se to navezuje na direktivi o pticah in habitatih? 

Tudi tukaj se je pomembno zavedati različnih ciljev teh treh direktiv. Čeprav je neko območje 
določeno kot MPVT ali UVT, se na njem še vedno lahko nahajajo zaščitene vrste ali 
habitatni tipi, pomembni za Skupnost, zato je še vedno lahko uvrščeno v Naturo 2000. To 
pomeni, da bo še vedno treba izvajati ukrepe, da se zagotovi ohranjanje ali obnovitev 
ugodnega stanja ohranjenosti prisotnih zaščitenih vrst in habitatnih tipov. 

Poleg tega, če ukrepi v okviru Nature 2000 zahtevajo strožje ekološke pogoje glede 
hidromorfoloških elementov, kot so potrebni za »dober ekološki potencial« po ODV, potem 
morajo veljati strožji ukrepi, kot izpostavlja člen 4(2) ODV. 

                                                           
76 Več podrobnosti najdete v dokumentu s smernicami Evropske komisije Guidance document No 4 – 
Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies. 
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6.2.4. Presoja novih posegov po ODV: primerjava s presojo 
sprejemljivosti po direktivah o pticah in habitatih 

V skladu s členom 4(7) ODV so možne izjeme glede novih preoblikovanj in dejavnosti 
trajnostnega razvoja, ki privedejo do poslabšanja stanja vodnega telesa ali preprečijo 
doseganje dobrega stanja podzemne vode, dobrega ekološkega stanja oziroma dobrega 
ekološkega potenciala. To se lahko na primer nanaša na nove načrte ali projekte v povezavi 
s plovbo. 

Vseeno pa se mora pri teh izjemah upoštevati naslednje pogoje (členi 4(7) (a)-(d), 4(8) in 
4(9)):77 

 za projekt mora obstajati prevladujoč javni interes in/ali koristi, ki jih imajo nova 
preoblikovanja ali spremembe za zdravje ljudi, ohranjanje varnosti ljudi ali trajnostni 
razvoj, so večje od koristi, ki jih ima doseganje ciljev ODV; 

 storiti je potrebno vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje vodnega 
telesa; 

 koristnih ciljev, katerim so namenjena preoblikovanja in spremembe vodnega telesa, se 
ne da doseči na druge načine, ki so mnogo boljša možnost z vidika okolja; 

 razlogi za te spremembe so razloženi v načrtu upravljanja povodja; 

 s projektom se ne sme ogroziti ali preprečiti uresničitve ciljev ODV pri drugih vodnih 
telesih na istem vodnem območju; 

 projekt je skladen z izvajanjem druge okoljske zakonodaje Skupnosti; 

 z ustreznimi ukrepi se zagotovi, da je zajamčena vsaj enaka raven varstva kot po 
veljavni zakonodaji Skupnosti. 

Po direktivi o habitatih (člen 6(3)) je treba pri načrtih in projektih, ki bi lahko sami ali v 
povezavi z drugimi načrti ali projekti pomembno vplivali na območje Natura 2000, opraviti 
presojo sprejemljivosti glede na varstvene cilje zadevnega območja. Pristojni organ lahko 
načrt oz. projekt odobri samo, če je bilo z zadostno mero gotovosti ugotovljeno, da ne bo 
škodoval celovitosti območja (razen v primeru uporabe določb za izjeme po členu 6(4)). 

Če bi načrt ali projekt lahko vplival tako na cilj iz ODV kot na območje Natura 2000, se mora 
izvesti oba postopka, saj sta osredotočena na različne stvari. V enem se presoja, ali bo 
projekt verjetno ogrozil cilje iz ODV, v drugem pa, ali bo škodoval celovitosti območja Natura 
2000. 

Vendar pa je v ODV jasno izpostavljeno, da se s projektom ne more nadaljevati, če ni 
skladen z drugo okoljsko zakonodajo EU. Z drugimi besedami: če projekt ne ogroža ciljev iz 
ODV, a bo škodoval celovitosti območja Natura 2000, ga ni mogoče odobriti, razen če se 
uporabi tudi postopek za izjeme po členu 6(4) direktive o habitatih. 

                                                           
77 Dokument s smernicami Evropske komisije Guidance document No 20 – Exemptions to the Environmental 
Objectives 
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Evropske smernice za čezmejno izvajanje ODV in Nature 2000 v Nemčiji in Avstriji 

Namen raziskovalno-razvojnega projekta »Evropska okvirna direktiva o vodah in Natura 2000 – 
čezmejno izvajanje v Nemčiji in Avstriji« je razviti in preizkusiti usklajen postopek in natančne 
smernice za medsektorsko in čezmejno izvajanje okvirne direktive o vodah ter direktiv o pticah in 
habitatih. 

Glavne naloge so: 

 na podlagi rezultatov in izkušenj na preučevanih področjih razviti vseevropska priporočila za 
usklajen postopek v zvezi z direktivami EU; 

 razjasniti metodološki pristop in usklajevanje procesa načrtovanja na primeru dveh vodnih teles; 

 uskladiti cilje ter varstvene in razvojne ukrepe za habitate in vrste v skladu s Prilogami I, II in IV 
direktive o habitatih; 

 poenotiti vključevanje javnosti po okvirni direktivi o vodah in direktivi o habitatih ter po 
posameznih predpisih zveznih držav. 

Projekt je nemška Zvezna agencija za varstvo narave (BfN) s sedežem v Bonnu naročila pri izvajalcih 
Bavarski akademiji za varstvo narave in nego krajine (ANL) in dunajski Univerzi za naravne vire in 
biotehniške vede (BOKU), Inštitutu za hidrobiologijo in upravljanje vodnih ekosistemov (IHG) ter 
Inštitutu za načrtovanje razvoja krajine, rekreacije in varstva narave (ILEN). 

Več podrobnosti: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html in 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti 

Novembra 2007 je bila sprejeta Direktiva 2007/60/ES o oceni in obvladovanju poplavne 
ogroženosti (poznana tudi kot poplavna direktiva), ki vzpostavlja okvir za ocenjevanje in 
obvladovanje tveganj za poplave ter je namenjena zmanjševanju s poplavami povezanih 
negativnih posledic za zdravje in življenje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarsko 
dejavnost v Skupnosti. 

Direktiva od držav članic zahteva, da pripravijo naslednje: 

– Predhodna ocena poplavne ogroženosti, s katero se popiše območja, kjer so se v 
preteklosti zgodile resne poplave in kjer obstaja verjetnost za pomembne poplave tudi v 
prihodnje (rok: december 2011). 

– Karte poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti, ki prikazujejo prepoznana poplavno 
ogrožena območja na ravni povodja (ali drugega dogovorjenega območja upravljanja). 
Te karte naj prikazujejo tudi morebitne škodljive posledice, povezane z različnimi vrstami 
poplav, vključno z informacijami o mogočih virih onesnaževanja okolja zaradi poplav, pa 
tudi tamkajšnja zaščitena območja, npr. po direktivah o pticah in habitatih (rok: december 
2013). 

– Načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki se nato oblikujejo na podlagi zgoraj 
naštetega s poudarkom na obvladovanju in zmanjševanju morebitnih škodljivih posledic 
poplav. Ti načrti naj vključujejo seznam ukrepov, razvrščen po prioriteti, kjer so 
obravnavani vsi vidiki obvladovanja poplavne ogroženosti od preprečevanja in varstva do 
pripravljenosti (npr. napovedovanje poplav in sistemi za zgodnje opozarjanje), pri tem pa 
se upošteva značilnosti posameznega povodja ali porečja (rok: december 2015). 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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Zaradi raznolikosti poplavnih dogodkov in njihovih vplivov po Evropi direktiva ne predpisuje 
podrobnejših ciljev za obvladovanje poplavne ogroženosti za celotno Skupnost. Oblikovanje 
teh prepušča državam članicam. 

6.3.1. Medsebojni vplivi poplavne direktive ter direktiv o pticah in 
habitatih 

Čeprav so protipoplavni ukrepi pogosto eden od razlogov za spreminjanje hidromorfologije, 
obstajajo pomembne povezave med cilji in metodami za obvladovanje poplavne ogroženosti 
in cilji glede kakovosti vode po okvirni direktivi o vodah. Poplavna direktiva se torej večkrat 
sklicuje na ODV, da se zagotovi usklajenost teh dveh postopkov izvajanja. 

Zlasti pri načrtih za obvladovanje poplavne ogroženosti je mogoče uporabiti upravni okvir, 
razvit za ODV (člen 3(1) in 3(2)). Karte poplavne ogroženosti in načrte za njeno 
obvladovanje je treba pripraviti tako, da so usklajene z oz. po možnosti vključene v pregled 
načrtov upravljanja povodij od leta 2015. Načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti 
morajo tudi upoštevati okoljske cilje iz 4. člena ODV. 

Poplavna direktiva se (v uvodni določbi 19) navezuje na ODV tudi v primeru večnamenske 
rabe vodnih teles pri različnih oblikah trajnostnih človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
poplavne ogroženosti, ekologija, rečna plovba ali hidroelektrarne) ter vplivih teh rab na 
vodna telesa, saj ODV zagotavlja jasen in pregleden postopek za obravnavanje takšnih rab 
in vplivov, vključno z možnimi odstopanji od ciljev »dobrega stanja« ali »neposlabševanja 
stanja« iz njenega 4. člena. 

Kar se tiče direktiv o pticah in habitatih, pa se poleg zahteve za vključitev zaščitenih območij 
v karte poplavne ogroženosti (kot navedeno pod točko 1(i), (iii) in (v) Priloge IV ODV), člen 7 
posebej navezuje na potrebo, da se v načrtih za obvladovanje poplavne ogroženosti 
upošteva tudi varstvo narave. Preko povezav z ODV je jasno tudi, da morajo biti vse 
dejavnosti po poplavni direktivi skladne tudi z zahtevami teh dveh direktiv. Če na primer 
obstaja tveganje, da bo protipoplavni ukrep vplival na eno ali več območij Natura 2000, se 
mora tudi za ta ukrep slediti postopku po 6. členu direktive o habitatih, in kjer je potrebno, 
izvesti presojo sprejemljivosti, da se oceni možne vplive načrta oz. projekta na celovitost 
območja (oz. območij) Natura 2000. 

Poplavna direktiva tudi priznava (uvodna določba 14), da bi morali z namenom, da »bi 
rekam zagotovili več prostora, […] v načrtih, kolikor je mogoče, upoštevati ohranjanje in/ali 
obnovo poplavnih območij«. Dandanes imamo dovolj dokazov, da je ohranjanje in 
obnavljanje zdravih ekosistemov lahko zelo učinkovit način preprečevanja in zmanjševanja 
poplav ter da bo to tudi pomembno orodje pri prilagajanju na podnebne spremembe. Prav 
tako je to pogosto veliko bolj stroškovno učinkovito od konstrukcij človeške izdelave in 
dodatno koristi okolju v smislu ekosistemskih funkcij in habitatov za biotsko raznovrstnost. 

V luči zgoraj zapisanega lahko torej zaključimo, da poplavna direktiva ne povzroča dodatnih 
zahtev za prevoz po celinskih plovnih poteh poleg tistih, ki jih že opredeljujejo ODV, direktivi 
PVO in SOP ter direktivi o pticah in habitatih, saj morajo biti vse dejavnosti po njej tudi v 
celoti skladne s temi direktivami. Poleg tega morajo po drugem odstavku člena 7(3) 
poplavne direktive načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti upoštevati tudi vidike, kot 
sta plovba in pristaniška infrastruktura. 
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6.4. Direktivi SOP in PVO 

Še dva ključna dokumenta v evropski okoljski zakonodaji sta neposredno relevantna za 
načrte in projekte za razvoj PCPP:  

– Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje – 
poznana kot direktiva o strateški okoljski presoji oz. direktiva SOP;78 

– Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, 
spremenjena in dopolnjena leta 1997 (97/11/ES), leta 2003 (2003/35/ES) in leta 2009 
(2009/31/ES) – poznana kot direktiva o presoji vplivov na okolje oz. direktiva PVO.79 

6.4.1. Direktiva SOP 

Namen direktive SOP je zagotoviti, da se okoljske posledice nekaterih načrtov in programov 
opredeli, oceni in upošteva pri njihovi pripravi in pred sprejetjem. 

S tem namenom se od držav članic zahteva, da: 

 pripravijo okoljsko poročilo, v katerem so opredeljeni in ovrednoteni verjetni znatni vplivi 
izvajanja načrta ali programa na okolje in primerne druge možnosti; 

 nudijo nekaterim organom in javnosti priložnost, da podajo svoje mnenje o okoljskem 
poročilu in o osnutku načrta ali programa. Posvetovanje ne pomaga le zagotoviti, da so 
podane informacije celovite in zanesljive, temveč prispeva tudi k preglednejšemu procesu 
odločanja. 

Končno je strateška okoljska presoja (SOP) namenjena spodbujanju bolj celostnega in 
učinkovitega pristopa k prostorskemu načrtovanju, pri katerem se v precej zgodnejši fazi 
procesa načrtovanja in na mnogo bolj strateški ravni upošteva okolje, vključno z vidiki 
biotske raznovrstnosti. To običajno pomeni manj konfliktov v nadaljevanju na ravni 
posameznih projektov. Omogoča pa tudi bolj primerno prostorsko umeščanje prihodnjih 
projektov stran od območij, kjer bi lahko prišlo do neskladij z varstvom narave (za 
podrobnosti o celostnem načrtovanju in upravljanju gl. 4. poglavje). 

Strateška okoljska presoja je obvezna za številne načrte in programe (pripravljene za 
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, energetiko, industrijo, promet, ravnanje z odpadki, 
upravljanje voda, telekomunikacije, turizem, prostorsko načrtovanje ali rabo zemljišč), ki 
določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov iz prilog k direktivi PVO80. Prav 
tako je treba SOP izvesti pri načrtih ali programih, pri katerih je bilo zaradi možnega 
pomembnega vpliva na zaščitena območja ugotovljeno, da je potrebna presoja 
sprejemljivosti po členu 6(3) direktive o habitatih. 

                                                           
78 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje, UL L 197, 21. 7. 2001, str. 30–37 – gl. 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm  
79 Direktiva 2003/35/ES o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o 
spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč, UL L 156, 
25. 6. 2003, str. 17. 
80 Uporabne smernice za izvajanje SOP pri načrtih in programih na področju prometa najdete v priročniku 
BEACON Manual (Building Environmental Assessment Consensus), ki je na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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6.4.2. Direktiva PVO 

Medtem ko se postopek SOP nanaša na raven načrtov in programov, velja direktiva PVO za 
raven posameznih javnih in zasebnih projektov. Soglasje za izvedbo projektov,81 ki bodo 
verjetno pomembno vplivali na okolje, se torej lahko izda šele po presoji verjetnih vplivov teh 
projektov na okolje. 

Direktiva PVO razlikuje med projekti, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna (t. i. 
projekti iz Priloge I), in tistimi, pri katerih morajo organi držav članic s postopkom 
predhodnega preverjanja določiti, ali bodo projekti lahko pomembno vplivali na okolje, ob 
upoštevanju pogojev iz Priloge III k direktivi (t. i. projekti iz Priloge II). Med projekti iz 
Priloge I so tudi celinske plovne poti in pristanišča za promet po celinskih vodnih poteh, ki 
dovoljujejo prehod plovil s težo nad 1350 ton. Projekti iz Priloge II pa vključujejo druge 
gradbene projekte na celinskih plovnih poteh, ki ne spadajo v Prilogo I, ter regulacije in 
objekte pa protipoplavno zaščito. 

6.4.3. Povezave med SOP, PVO in presojo sprejemljivosti 

Postopki SOP, PVO in presoje sprejemljivosti, ki se izvaja po direktivi o habitatih pri 
projektih, ki vplivajo na območja Natura 2000, so si v marsičem podobni. Vendar pa to ne 
pomeni, da so enaki, saj obstajajo tudi pomembne razlike (gl. preglednico). Zato SOP in 
PVO ne moreta zamenjati oz. nadomestiti presoje sprejemljivosti, saj nobeden od 
postopkov ne prekliče potrebe po drugem. 

Seveda lahko presoji potekata vzporedno ali pa je presoja sprejemljivosti del PVO/SOP, 
vendar mora biti v takih primerih presoja sprejemljivosti jasno razločljiva in razpoznavna 
znotraj poročila SOP ali okoljske dokumentacije PVO oziroma je treba o njej poročati ločeno, 
da se ugotovitve razločijo od splošnih ugotovitev iz SOP/PVO.82 

Ena od ključnih razlik med SOP/PVO in presojo sprejemljivosti po direktivi o habitatih je, da 
merijo različne vidike naravnega okolja in uporabljajo različna merila za določanje 
»pomembnosti«. Druga je, kaj obsegajo direktive; SOP/PVO se izvajajo pri vseh načrtih in 
projektih, ki so zaobjeti z njunima direktivama, ne glede na to, kje na ozemlju EU je 
predlagana njihova izvedba. Po drugi strani pa se presojo sprejemljivosti izvaja samo za tiste 
načrte in projekte, ki bi lahko negativno vplivali na območja Natura 2000. 

Pomembna razlika je tudi v zvezi z rezultati presoje. Presoja v obliki SOP in PVO ne določa 
postopkovnih zahtev in ne postavlja obveznih okoljskih standardov. Na drugi strani pa so s 
presojo sprejemljivosti po direktivi o habitatih določene vsebinske obveznosti. To pomeni, da 
če se s presojo sprejemljivosti ugotovi, da bo načrt ali projekt škodoval celovitosti območja 
Natura 2000, pristojni organ ne more odobriti načrta oz. projekta v takšni obliki, razen v 
izjemnih primerih, ko se izvede posebne postopke po členu 6(4). 

To je ravno obratno kot pri SOP/PVO, kjer je namen presoje samo, da se načrtovalni organi 
v polnosti zavedajo posledic predlaganega načrta oz. projekta za okolje in jih lahko 
upoštevajo pri svoji končni odločitvi. 

                                                           
81 V direktivi PVO je »projekt« opredeljen kot izvedba gradbenih ali drugih instalacijskih del oz. programov ali 
poseg v naravno okolje in krajino. 
82 Gl. dokument s smernicami Komisije Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. 
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Preglednica 2: Primerjava postopkov presoje sprejemljivosti, PVO in SOP 

 Presoja sprejemljivosti PVO SOP 

Na katero 
vrsto posegov 
se nanaša?  

Katerikoli načrt ali projekt, ki bi 
lahko – sam ali v povezavi z 
drugimi načrti/projekti – 
negativno vplival na območje 
Natura 2000 (razen načrtov in 
projektov, ki so neposredno 
povezani z upravljanjem tega 
območja). 

Vsi projekti, našteti v 
Prilogi I. Pri projektih iz 
Priloge II se potreba po 
PVO določi za vsak 
posamezni primer in 
glede na pragove oz. 
merila, ki jih postavijo 
države članice (ob 
upoštevanju meril iz 
Priloge III). 

Vsi načrti in programi oz. njihove 
spremembe, ki: 
(a) so pripravljeni za kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo, energetiko, 
industrijo, promet, ravnanje z 
odpadki, upravljanje voda, 
telekomunikacije, turizem, 
prostorsko načrtovanje ali rabo 
zemljišč in ki določajo okvir za 
prihodnja soglasja za izvedbo 
projektov iz Prilog I in II k Direktivi 
85/337/EGS; ali  
(b) pri katerih je bilo glede na možne 
vplive na območja ugotovljeno, da je 
zanje potrebna presoja skladno s 
členom 6 ali 7 Direktive 92/43/EGS; 
ali  
(c) ki vzpostavljajo okvir za 
prihodnja soglasja za izvedbo 
projektov, na katere se ne nanaša 
točka (a) in za katere je bilo 
ugotovljeno, da bi lahko pomembno 
vplivali na okolje. 

Katere vplive 
v povezavi z 
naravo je 
treba 
presojati?  

Presojo se izvaja glede na 
varstvene cilje za zadevno 
območje (ki so določeni glede 
na vrste oz. habitatne tipe, 
zaradi katerih je območje 
zaščiteno). Vplive (neposredne, 
posredne, kumulativne itd.) se 
presoja, da se določi, ali bodo 
škodovali celovitosti zadevnega 
območja ali ne.  

Neposredne in posredne, 
sekundarne, kumulativne, 
kratko-, srednje- in 
dolgoročne, trajne in 
začasne, pozitivne in 
negativne vplive na, med 
drugim, živalstvo in 
rastlinstvo. 

Verjetne znatne vplive na okolje, 
vključno z vplivi na biotsko 
raznovrstnost, prebivalstvo, zdravje 
ljudi, živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, 
zrak, podnebne dejavnike, 
materialne dobrine, kulturno 
dediščino skupaj z arhitekturno in 
arheološko dediščino, krajino ter 
medsebojna razmerja teh 
dejavnikov. 

Kdo izvaja 
presojo?  

Pristojni organ je odgovoren za 
zagotavljanje, da izvedba 
presoje sprejemljivosti ustreza 
zahtevanim standardom. V tem 
smislu se lahko od načrtovalca 
ali nosilca projekta zahteva 
izvedba študij in predložitev 
vseh potrebnih informacij 
pristojnemu organu, da lahko ta 
sprejme odločitev na podlagi 
celovitih informacij. Pristojni 
organ po potrebi pridobi 
relevantne informacije tudi iz 
drugih virov. 

Nosilec projekta / pristojni 
organ. 

Organ, pristojen za načrtovanje. 
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Ali poteka 
posvetovanje 
z javnimi oz. 
drugimi 
organi? 

Ni obvezno, se pa ga spodbuja, 
»če je primerno«. 

Obvezno – posvetovanje 
je treba izvesti pred 
sprejetjem predloga 
projekta. Države članice 
sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje, 
da imajo organi, ki bodo 
verjetno obravnavali 
projekt, možnost izraziti 
svoje mnenje o prošnji za 
soglasje za izvedbo. Ista 
načela veljajo za 
posvetovanje z javnostjo. 

Obvezno – posvetovanje je treba 
izvesti pred sprejetjem načrta ali 
programa. Organom in javnosti je 
treba dovolj zgodaj dati učinkovito 
priložnost, da v ustreznih rokih 
podajo svoje mnenje o osnutku 
načrta ali programa in 
spremljajočem okoljskem poročilu, 
preden se načrt ali program sprejme 
ali vloži v zakonodajni postopek. 
Države članice morajo določiti 
organe, s katerimi se je treba 
posvetovati in ki jih bodo verjetno 
zadevali okoljski vplivi izvajanja 
načrtov in programov zaradi njihovih 
posebnih okoljskih nalog. 

Kako 
zavezujoči so 
rezultati?  

Zavezujoči. Pristojni organi 
lahko podajo soglasje za načrt 
ali projekt šele, ko z gotovostjo 
ugotovijo, da ne bo škodoval 
celovitosti območja. 

Rezultati posvetovanj in 
informacije, zbrane v 
okviru PVO, »se morajo 
upoštevati« v postopku 
za pridobitev soglasja.  

Okoljsko poročilo in v posvetovanjih 
izražena mnenja »se upoštevajo« 
med pripravljanjem načrta ali 
progama in preden se ta sprejme ali 
vloži v zakonodajni postopek. 
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PRILOGA I 

Območja Natura 2000 vzdolž 13 velikih nižinskih rek v Evropi 

Zemljevidi območij Natura 2000 vzdolž 13 rek 

Da bi prikazali, kakšne vrste območja ob velikih evropskih rekah so vključena v omrežje 
Natura 2000 in zaradi katerih zaščitenih vrst in habitatnih tipov so bila vanjo uvrščena, je bila 
opravljena analiza za 13 najpomembnejših nižinskih rek v Evropi. Teh 13 rek je bilo izbranih, 
ker najbolje predstavljajo tip rek, ki se navadno uporabljajo za celinsko plovbo. 

Za vsako od teh glavnih rek se je prostorski podatkovni niz Nature 2000 preslikalo na 
prostorski podatkovni niz reke, pridobljen iz evropskega informacijskega sistema za vode 
WISE (angl. Water Information System for Europe), ki je vzpostavljen na podlagi okvirne 
direktive o vodah. S tem se je določilo in kartiralo vsa območja Natura 2000 znotraj 
2,5kilometrskega pasu na vsako stran reke. Ta pas 2,5 km je bilo treba uporabiti zaradi 
nizke ločljivosti prostorskih podatkov rek, ki niso omogočali ožjih pasov. 

Ta širok vključitveni pas sicer pomeni tveganje, da so vključena tudi območja, ki niso 
neposredno povezana z rekami, ampak zgolj ležijo znotraj razdalje 2,5 km na eni ali drugi 
strani reke. Tako so lahko na primer vključena območja Natura 2000, v katerih se nahajajo 
gozdovi ali travniki na pobočjih nad dolino reke in ki torej niso hidrološko povezana z reko. 
Poleg tega območja Natura 2000 pogosto sestavlja vrsta različnih habitatov na skupnem 
ozemlju, zato je mogoče, da se le na delu območja nahajajo sladkovodni habitati ali habitati, 
ki so odvisni od reke. 

Zato je treba k spodaj predstavljenim rezultatom pristopati z določeno mero previdnosti, saj 
predstavljajo pregled vseh območij Natura 2000 v oddaljenosti do 2,5 km od reke in izbira ni 
omejena na tista, ki so povsem ali pretežno povezana s samo reko oz. so od nje odvisna. 
Kljub vsemu pa so za namene tega vodnika informacije koristne, saj deležnikom na področju 
PCPP kažejo, kateri odseki teh rek so v Naturi 2000. Na koncu te priloge najdete sklop bolj 
natančnih kart za vsako od teh 13 rek.  

Za bolj natančne informacije glede posameznih območij Natura 2000 uporabite spletno 

orodje za iskanje po Naturi 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/# 
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Delež in število območij Natura 2000 ob 13 velikih nižinskih rekah v EU; vir: Evropska komisija, 
DG ENV.B.2, september 2010. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Tipične vrste in habitatni tipi, zaradi katerih so območja uvrščena v 
Naturo 2000 

V spodnjih preglednicah najdete seznam sladkovodnih vrst in habitatnih tipov, ki so 
najpogosteje navedeni kot razlog za uvrstitev teh območij ob 13 glavnih rekah v Naturo 
2000. Preglednici vsebujeta vrste in habitatne tipe, ki jih najdemo v oz. na samih rekah ter v 
obrežnem pasu in mokriščnih habitatih, ki so odvisni od ali povezani z reko (poplavni 
gozdovi, močvirni travniki, nizka barja, močvirja itd.).  

To kaže, kakšnim vrstam in habitatnim tipom je treba nameniti posebno pozornost pri 
razvijanju celostnih projektov, kot je opisano v 4. poglavju, ali izvajanju presoje 
sprejemljivosti po direktivi o habitatih, kot je opisano v 5. poglavju. 

Seznam ne nudi celotnega pregleda vseh sladkovodnih vrst ali habitatnih tipov, ki so 
zaščiteni z evropskima okoljevarstvenima direktivama in jih je mogoče najti v evropskih 
rekah, temveč navaja samo najbolj tipične v opazovanih 13 nižinskih rekah. V nasprotnem 
primeru bi bil seznam mnogo daljši, saj bi moral vključevati denimo tudi vrste, ki jih najdemo 
v manjših gorskih rekah in potokih. 

Nekatera območja Natura 2000 so na primer zaščitena zaradi vrste Galemys pyrenaicus, a 
ta vrsta spodaj ni našteta, ker se pojavlja le v majhnih potokih v Pirenejih, ki se seveda ne 
uporabljajo za komercialno celinsko plovbo. Enako velja za habitatne tipe, kot sta 6450 
Severni borealni aluvialni travniki ali 3290 Presihajoče sredozemske reke z združbami 
Paspalo-Agrostidion, ki so zaščiteni v okviru omrežja Natura 2000, a v splošnem niso 
prisotni v in ob velikih rekah srednje Evrope. 

Preglednica 1: Habitatni tipi, zaščiteni z direktivo o habitatih (Priloga I), zaradi katerih so območja ob 
eni ali več od 13 velikih rek v EU uvrščena v Naturo 2000: 

 

Koda 

habitata 
Habitatni tip 

3130 
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z združbami Littorelletea uniflorae 

in/ali Isoëto-Nanojuncetea  

3140 
Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami z vrstami Chara spp. 

3150 
Naravna evtrofna jezera z združbami tipa Magnopotamion ali 

Hydrocharition 

3160 
Naravna distrofna jezera in ribniki 

3260 
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z združbami Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion 

3270 
Reke z muljastimi obrežji z združbami zvez Chenpodium rubri p. p. in 

Bidention p. p. 

3280 
Stalne sredozemske reke z vrstami združb Paspalo-Agrostidion in viseči 

zastori vrst rodu Salix in vrste Populus alba  

6410 
Travniki s prevladujočimi vrstami iz rodu Molinia na karbonatnih, šotnih ali 

glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) 

6420 
Sredozemski vlažni travniki z visokim steblikovjem Molinio-Holoschoenion  

6430 
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim 

steblikovjem 

6440 
Aluvialni travniki rečnih dolin zveze Cnidion dubii  

6510 
Nižinski gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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7140 
Prehodna barja 

7230 
Bazična nizka barja 

91E0 
Aluvialni gozdovi z vrstama Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 
Obrežni mešani gozdovi z vrstami Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia, vzdolž velikih rek 

(Ulmenion minoris) 

92A0 
Galerijski sestoji vrst Salix alba in Populus alba 

92D0 
Južne obrežne galerije in grmišča (Nerio-Tamaricetea in Securinegion 

tinctoriae) 
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Preglednica 2: Vrste, zaščitene z direktivo o habitatih (Priloga II) in direktivo o pticah (Priloga I), zaradi 
katerih so območja ob eni ali več od 13 velikih rek v EU uvrščena v 
Naturo 200083:

DIREKTIVA O HABITATIH sladkovodna povezani 

mokriščni 

habitati

št. rečnih 

območij N2000 

s to vrsto

DIREKTIVI O PTICAH IN 

HABITATIH

sladko-

vodna

gozdovi, 

povezani z 

rekami

povezani 

mokriščni 

habitati

št. rečnih 

območij 

N2000 s to 

vrsto

Ribe Ptice

Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279

Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232

Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161

Aspius aspius x 151 Picus canus x 164

Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150

Lampetra planeri anadromna 114 Botaurus stellaris x 134

Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129

Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129

Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129

Petromyzon marinus - anadromna 66 Sterna hirundo x 128

Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117

Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116

Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116

Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116

Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109

Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107

Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104

Alosa fallax anadromna 27 Cygnus cygnus x x 98

Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81

Eudontomyzon spp (Donava) x 25 Nycticorax nycticorax x 80

Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75

Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72

Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71

Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68

Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55

Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53

Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50

Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50

Coregonus oxyrhynchus anadromna 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47

Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45

Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44

Nevretenčarji Gavia stellata x 41

Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40

Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38

Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26

Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22

Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21

Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18

Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15

Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14

Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11

Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9

Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8

Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6

Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3

Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3

Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2

Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1

Rastline Sesalci*

Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171

Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161

Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43

Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7

Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1

Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1

Luronium natans x 9 Dvoživke

Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212

Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138

Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136

Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6

Triturus carnifex x 4

Plazilci 

Emys orbicularis x x 69

                                                           
83 Znanstvena imena vrst se skladajo z uradno navedenimi v prilogah direktiv o pticah in habitatih. 



 Smernice za prevoz po celinskih plovnih poteh in Naturo 2000 101 

 

Območja Natura 2000  
vzdolž reke Ren (199 območij) 
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Območja Natura 2000 vzdolž reke Donave (230 območij) 
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Območja Natura 2000 vzdolž reke Majne (100 območij) 
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Območja Natura 2000 vzdolž reke Labe (174 območij) 
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Območja Natura 2000 vzdolž reke Sene (31 območij) 



 

 

106 Smernice za prevoz po celinskih plovnih poteh in Naturo 2000 

 

Območja Natura 2000 vzdolž reke Weser (66 območij) 
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Območja Natura 2000  
vzdolž reke Visle (53 območij) 
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Območja Natura 2000  
vzdolž reke Šelde (17 območij) 
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Območja Natura 2000  
vzdolž reke Rone (52 območij) 
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Območja Natura 2000 
vzdolž reke Meuse  

(83 območij) 
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Območja Natura 2000  
vzdolž reke Odre (71 območij) 
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Območja Natura 2000 vzdolž reke Mozele  
(37 območij) 
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Območja Natura 2000  
vzdolž reke Ems (33 območij) 
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PRILOGA II 

Celinske plovne poti v novopredlaganem jedrnem omrežju TEN-T84 

 

                                                           
84 COM(2011) 650 Priloga I – št. 0.2, Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega 

prometnega omrežja. 
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PRILOGA III 

Relevantni dokumenti in smernice Komisije 

Ključni dokumenti komisije s smernicami v povezavi z direktivama pticah in 
habitatih 

– Evropska komisija (2000), Managing Natura 2000 sites: the provisions of Articles 6 of the Habitats Directive 
92/43/EEC. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

– Evropska komisija (2002), Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of articles 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. 
Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

– Evropska komisija (2007), Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih – pojasnilo 
pojmov: druge ustrezne rešitve, nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, izravnalni ukrepi, celovita 
usklajenost, mnenje Komisije.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_sl.pdf 

– Evropska komisija (2010), Dokument s smernicami: Izvajanje Direktiv o Pticah in Habitatih v rečnih ustjih in 
na obalnih območjih – s posebnim poudarkom na razvoju pristanišč in poglabljanju dna. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-SL.pdf  

– Evropska komisija (2007), Guidance document on the strict protection of animal species of Community 
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC, 87 pp. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

– Evropska komisija (2006), Nature and Biodiversity Cases – Ruling of the European Court of Justice 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf  

– Evropska komisija (2011), Sporočilo Komisije: Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU 
za biotsko raznovrstnost do leta 2020, Bruselj, 3. 5. 2011, COM(2011) 244 konč. 

– Evropska komisija (2009), Zbirno poročilo o stanju ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, kot zahteva člen 17 
Direktive o habitatih, Bruselj 13. 7. 2009, COM(2009) 358 konč. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  

– Evropska komisija (2001), Communication from the Commission: A Sustainable Europe for a Better World: 
A European Union Strategy for Sustainable Development (Commission's proposal to the Gothenburg 
European Council, Brussels 15.5.2001, COM(2001)264 final 

– Evropska komisija, Natura 2000 Viewer http://natura2000.eea.europa.eu  

Ključni dokumenti Komisije s smernicami v povezavi z okvirno direktivo o 
vodah 

– Evropska komisija (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts. Guidance document N°3, 157 pp 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressures
s/_EN_1.0_&a=d  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-SL.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
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– Evropska komisija (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, Guidance 
Document No 4, pp.14. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

– Evropska komisija (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Transitional and coastal waters-Typology, Reference conditions and classification systems, 
Guidance Document No 5, Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 116 pp. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

– Evropska komisija (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) The role of wetlands in the Water Framework Directive, Guidance Document 12, 69 pp. 

– Evropska komisija (2005), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document No. 13: Overall approach to the classification of ecological status and 
ecological potential 

– Evropska komisija (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive. 
Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Directive allowed for new 
modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7), policy paper. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&
vm=detailed&sb=Title 

– EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal zones – Evropska 
komisija (2006), WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and flood 
defence activities Recommendations for better policy integration, Policy Paper, 44 pp. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title 

– Evropska komisija (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in managing the 
ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate 
navigation under the Water Framework Directive, 68 pp. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title 

– Evropska komisija (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially relevant to 
the improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical
_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

– Evropska komisija (2006), Skupna strategija izvajanja za okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES) Strokovno 
navodilo o izjemah od okoljskih ciljev, Strokovno navodilo št. 20. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/
_EN_1.0_&a=d  

– Evropska komisija (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems Guidance 
document no 10, 94 pp 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreferenc
e/_EN_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
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– Rezultati skupne delavnice Biodiversity and Water: Links between EU nature and water legislation. Ključna 
dokumenta: Frequently asked questions (1. verzija), junij 2010; Case studies document (1. verzija), 
junij 2010.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislatio
n/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

– Commission note: towards better environmental options for flood risk management, 2011 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&
vm=detailed&sb=Title  

Smernice Komisije glede direktiv PVO in SOP 

– Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive, 2008  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

– Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 
the Environment, 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_se

a/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d  

Programski dokumenti Komisije za področje prometa  

– Evropska komisija (2011), Bela knjiga – Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu. 28. 3. 2011 COM(2011) 144 konč. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF 

– Evropska komisija (2011), Commission staff working Document accompanying the White Paper – Roadmap 
to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, 
28. 3. 2011 SEC(2011) 391 final 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

– Evropska komisija (2011), Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja, 18. 10. 2011, COM(2011) 650 konč. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

– Evropska komisija (2011), Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope, COM(2011) 665 / 3. oktober 2011 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf 

– Evropska komisija (2011), Staff Working Document: Mid-term progress report on the implementation of the 
NAIADES Action Programme for the Promotion of inland waterway transport, Bruselj, 04. 04. 2011, 
SEC(2011) 453 final 

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

– PLATINA (2010), Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning 

http://www.naiades.info/downloads 

– Evropska komisija (2010), Sporočilo Komisije: Strategija Evropske unije za Podonavje, Bruselj, 8. 12. 2010, 
COM(2010) 715 konč. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:SL:PDF 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf
http://www.naiades.info/downloads
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:SL:PDF
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– Evropska komisija (2009), Sporočilo Komisije: Trajnostno naravnana prihodnost prometa: usmeritev k 
integriranemu, tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu, Bruselj, 17. 6. 2009, 
COM(2009) 279 konč.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:SL:PDF  

– Evropska komisija (2009), Zelena knjiga TEN-T: pregled politike; Naproti bolj povezanemu vseevropskemu 
prometnemu omrežju v službi skupne prometne politike, COM(2009) 44 konč. 

– Evropska komisija (2007), Sporočilo Komisije: Vseevropska omrežja: Za celostni pristop, 21. 3. 2007, 
COM(2007) 135 konč. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf  

– Evropska komisija (2006), Sporočilo Komisije o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh 
»NAIADES« – Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih, 17. 1. 2006, KOM(2006) 6 
končno 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:SL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:SL:PDF
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PRILOGA IV  

Drugi dokumenti, uporabljeni pri pripravi tega vodnika 

– Le Fluvial, un Mode de Transport à Forte Valeur Ajoutée, L’avenir du transport de marchandises et de la 
navigation fluviale en Europe 2010-2011, Bureau D’information sur la navigation fluviale, 2008. 

– Inland Navigation in Europe – Market Observation; Osrednja komisija za plovbo po Renu (CCNR) in 
Evropska komisija, junijJune 2010. 

– Evropska konferenca ministrov za promet; Inland Waterways and Environmental Protection, ECMT 2006. 

– Evropska konferenca ministrov za promet; Strengthening Inland Waterway Transport, Pan-European 
Cooperation for Progress ECMT, 2006. 

– Evropska konferenca ministrov za promet; Resolution N° 92/2 on New Classification of Inland Waterways 
{CEMT/CM(92)6/FINAL}. 

– Skupna izjava o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju; 
Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), 2008. 

– TEN-T Trans European Transport Network: Implementation of the Priority Projects – Progress Report 2010, 
junij 2010. 

– TEN-T Trans-European Transport Network: Implementation of the Priority Projects – Progress Report, May 
2008 – neformalno srečanje Sveta EU za promet, Brdo, 6. maj 2008. 

– Trans-European Transport Network (TEN-T): Selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 
2007–2013 and the annual TEN-T programme 2007, MEMO/07/491, Bruselj, 21. november 2007. 

– A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system 
Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of the 
evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term development of the 
CTP D3 – študija Evropske komisije – končno poročilo, avgust 2009. 

– PINE – Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe. Final Concise Report, marec 2004. 

– PIANC; Working with Nature, oktober 2008. 

– PIANC – EnviCom – Task Group 3 – Climate Change and Navigation. 

Waterborne transport, ports and waterways: A review of climate change drivers, impacts, responses and 
mitigation. 

– PIANC – EnviCom – report of WG 6 – 2003. 

Guidelines for Sustainable Inland Waterways and Navigation. 

– PIANC – Report n° 99 – 2008. 

Considerations to reduce environmental impacts of vessels. 

– PIANC – Report n° 100 – 2009. 

Dredging Management Practices for the Environment – A Structured Selection Approach. 



 

 

120 Smernice za prevoz po celinskih plovnih poteh in Naturo 2000 

– PIANC – Report n° 107 – 2009. 

Sustainable waterways within the context of navigation and flood management. 

– različna poročila organizacije za celinsko plovbo Evrope INE (Inland Navigation Europe). 

– Evropsko okolje: Stanje in napovedi 2010, Evropska agencija za okolje, Kopenhagen, 2010. 
http://www.eea.europa.eu/soer  

– Assessing biodiversity in Europe – the 2010 report, Evropska agencija za okolje, Kopenhagen, 2010. 
www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84  

– Freshwater Ecosystems – 10 Messages for 2010, Evropska agencija za okolje, Kopenhagen, 2010. 
www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1 

– Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, april 2008. 

– Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, maj 2009. 

– Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, junij 2007 

– Grundsätze für das Fachkonzept der Unterhaltung der Elbe zwischen Tsechien und Geesthacht mit 
Erläuterungen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, maj 2005. 

– Tagungsband Wasserstraßen – Verkehrswege und Lebensraum in der Kulturlandschaft Berückzichtigung 
ökologischer Belange an Bundeswasserstraßen Symposium am 11 September 2007 in Bonn 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, marec 2008. 

– Empfehlung für Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen beim Ausbau von Bundeswasserstraßen 
2. überarbete Fassung Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, junij 2006. 

– Rahmenkonzept Unterhaltung Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßr, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, julij 2010. 

– Bericht: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für Projeckte an 
Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt fur Gewässer kunde, BFG. 

– Mitteilungen Nr 26: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH- Verträglichkeiteinschätzung für 
Projekte an Bundeswasserstrassen, Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG, maj 2004. 

– Mitteilungen N28: Possibilities to improve the ecological status of Federal waterways in Germany, a 
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