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1. Uvod

Da bi zagotovila učinkovito izvajanje Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB)
[1], je Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) začela razvijati strategijo za izvajanje 
Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu že jeseni 2005, kmalu po ustanovitvi komisije. 

Na podlagi obstoječega okvirja [1,2,3] je bila prva Strategija za izvajanje OSSB [4] 
končana in uradno sprejeta s strani ISRBC leta 2008, kot rezultat postopka, v katerega so bili 
vključeni številni strokovnjaki in deležniki iz Savskega bazena. 

Vendar pa je bila zaradi stalnega napredka pri izvajanju OSSB v zadnjih letih in 
nenehnega spreminjanja »okolja« v postopku izvajanja v istem obdobju, posodobitev in 
dopolnitev Strategije ne le smiselna, ampak tudi potrebna.

Izboljšana je bila zanesljivost in funkcionalnost sistema izvajanja OSSB [5]. Doseženi so 
bili nekateri pomembni rezultati [6-16], večina ukrepov, predvidenih v Strategiji pa je bila že 
izvedenih, ali pa so se začeli izvajati, poleg tega pa so bili prepoznani tudi izzivi in ovire pri 
izvajanju OSSB.  

Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s številnimi organizacijami in institucijami, poleg tega 
pa smo pridobili tudi ogromno izkušenj iz drugih evropskih porečij in od drugod, ki so izpostavile 
porajajoča se vprašanja, ki jih je treba obravnavati v prihodnosti. 

Priprava in izvedba projektov, pomembnih za izvajanje OSSB, je postopoma postala 
osnova za celoten proces. Zagotovljena so bila finančna sredstva za mnoge bistvene projekte, 
države pa so opredelile in se dogovorile o nadaljnjih prednostnih projektih. Evropska komisija je 
priznala mnoge izmed projektov in jih vključila v Akcijski načrt strategije EU za Podonavlje
[17], ki bo zagotovo predstavljal pomemben okvir za izvajanje projektov v zvezi z OSSB v 
prihodnosti.

Številni postopki in dogodki, ter njihovi rezultati, ne le v Savskem bazenu [18-21], ampak 
tudi na ravni donavskega povodja [22-24] in na evropski ravni [17,25,26], so privedli do ponovne 
preučitve in posodobitve izvajanja OSSB v prihodnosti.

Ob upoštevanju navedenih dejstev je bila razvita posodobljena Strategija, katere primarni 
namen je v celoti izkoristiti dosedanja prizadevanja in dosežke, uskladiti izkušnje in znanje, 
pridobljene v preteklih letih, se odzvati in vključiti v pomembne postopke, ki potekajo na ravni 
donavskega povodja in na evropski ravni, ter s tem dodatno okrepiti podlago za polno izvajanje 
OSSB.

Struktura posodobljene Strategije je preprosta in nedvoumna. Okvir čezmejnega 
sodelovanja v Savskem bazenu je predstavljen v 2. poglavju, ki navaja osnovne informacije o 
porečju, ter pravni in institucionalni okvir za sodelovanje, ki ga predstavljata OSSB in ISRBC. 

Trenutno stanje izvajanja OSSB, vključno z glavnimi dosežki in izzivi, opisuje 3. 
poglavje. Cilji izvajanja OSSB, ter ukrepi za njihovo dosego, ki so navedeni v 4. poglavju, so 
izdelani v skladu s posameznimi prednostnimi področji. Vsako prednostno področje ustreza 
specifičnemu cilju OSSB. V 5. in 6. poglavju so obravnavana vprašanja udeležbe javnosti in 
vključevanja deležnikov v izvajanje OSSB, ter spremljanje izvajanja OSSB. Priloge (7. in 8. 
poglavje) vsebujejo dopolnilne informacije, vključno s seznamom okrajšav in akronimov, ter 
seznam referenc. 
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2. Okvir čezmejnega sodelovanja v Savskem bazenu 

2.1. Naravna podlaga za sodelovanje 

Savski bazen1 je pomembno prispevno območje jugovzhodne Evrope in zajema območje 
v velikosti 97.713 km2 [6], kar je 12% donavskega povodja. Savski bazen se nahaja v šestih 
državah (Tabela 1) in ima okoli 8,5 milijonov prebivalcev.

Reka Sava je tretji najdaljši pritok reke Donave. Dolžina reke Save od njenega glavnega 
izvira v slovenskih gorah, pa do izliva v Donavo v Beogradu (Srbija) je 945 km [6]. Na sotočju je 
njen povprečni pretok približno 1.700 m3/s in zato reka Sava predstavlja najbogatejši pritok 
Donave, saj prispeva k skupnemu pretoku reke Donave skoraj 25%. 

Tabela 1. Glavni podatki o Savskem bazenu [6].

Država Delež (km2) Delež (%)

Slovenija 11.734,8 12,0

Hrvaška 25.373,5 26,0 

Bosna in Hercegovina 38.349,1 39,2 

Srbija 15.147,0 15,5 

Črna gora 6.929,8 7,1 

Albanija 179,0 0,2 

Skupaj 97.713,2 100,0 

Savski bazen je zelo znan zaradi svoje visoke okoljske in družbene vrednosti, ne le zaradi 
naravnih lepot, izrazite biološke in pokrajinske raznolikosti in velikih zadrževalnih območij 
vzdolž reke, ampak tudi zaradi velikega potenciala za razvoj dejavnosti, npr. prevoza potnikov in 
tovora, turizma in rekreacije.

Reka Sava ima v svojem porečju največji kompleks naplavinskih mokrišč v donavskem 
povodju in ogromne komplekse nižinskih gozdov. Sava je edinstven primer porečja v katerem so 
nekatere poplavne ravnice še vedno neokrnjene in pripomorejo pri zmanjševanju poplav ter 
podpirajo biološko raznovrstnost.

Na tem območju se nahaja šest pomembnih lokacij opredeljenih z Ramsarsko konvencijo, 
številna pomembna območja s pticami in rastlinami, ki so zaščitena na državni ravni, ter območja 
Natura 2000.

Reka Sava prispeva k donavskemu prometnemu omrežju oz. njeni celinski plovni poti 594 
km plovbenega območja, od Beograda (Srbija) do Siska (Hrvaška), ter različne lokacije in 
priložnosti za različne vrste turizma in rekreacije vzdolž celotnega vodotoka. 

2.2. Pravna podlaga za sodelovanje

Po političnih spremembah v regiji v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja je reka Sava, 
ki je bila največja reka v nekdanji državi, postala pomembna mednarodna reka.

Ustanovitev Pakta stabilnosti za jugo-vzhodno Evropo leta 1999 je zagotovila trdno 
podlago za sodelovanje deležnikov v regiji in je postopoma odprla pot k oblikovanju novega 
pristopa k upravljanju z vodnimi viri v Savskem bazenu.

                                                
1 Podrobne informacije o porečju so navedene v Poročilu o analizi Savskega bazena [6]. 
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Na podlagi tega so štiri države iz Savskega bazena – Bosna in Hercegovina, Federalna 
republika Jugoslavija (kasneje Srbija in Črna gora in nato Republika Srbija), Republika Hrvaška 
in Republika Slovenija – pričele s pogajanji. Njihov glavni namen je bila vzpostavitev ustreznega 
okvirja za čezmejno sodelovanje, da bi zagotovili trajnostno uporabo, varstvo in upravljanje 
vodnih virov v Savskem bazenu in s tem omogočili boljše življenjske pogoje in dvig standarda 
prebivalstva v regiji. 

Ključni mejnik v tem postopku je bil razvoj Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu 
(OSSB), ki predstavlja edinstveno mednarodno pogodbo in vključuje vse vidike upravljanja z 
vodnimi viri ter ustanavlja Mednarodno komisijo za Savski bazen (ISRBC) za izvajanje OSSB s 
pravnim statusom mednarodne organizacije.   

Po podpisu OSSB, 3. decembra 2002 v Kranjski Gori (Slovenija), je bila ustanovljena 
Začasna Savska komisija, da bi pripravila vse potrebno za ustanovitev stalne Komisije ob 
pričetku veljavnosti OSSB.  

OSSB so ratificirale vse pogodbenice in veljati je začel 29. decembra 2004. Prvo ustavno 
zasedanje Savske komisije je potekalo 27. junija 2005, januarja 2006 pa je pričel z delom stalni 
sekretariat Savske komisije, ki ima sedež v Zagrebu (Hrvaška). Od takrat je ISRBC 
»mehanizem« za sodelovanje pogodbenic pri izvajanju OSSB, katerega stanje je povzeto v 3. 
poglavju.

OSSB [1] je mednarodni sporazum, ki vključuje vse elemente upravljanja voda – različne 
vrste rabe voda, varstvo voda in vodnih ekosistemov in zaščito pred škodljivimi vplivi voda 
zaradi poplav, suše, ledu in nesreč, ki povzročajo onesnaževanje voda. 

OSSB poudarja pomen čezmejnega sodelovanja vlad, institucij in posameznikov in 
opredeljuje ključni namen in tri glavne cilje sodelovanja, ki jih navaja Okvir 1. 

Okvir 1. Ključni namen in cilji OSSB. 

Ključni namen

Čezmejno sodelovanje za trajnostni razvoj regije
Savskega bazena

Cilji:
 Vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih;
 Vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v Savskem bazenu in
 Preprečevanje/omejevanje nevarnosti v porečju (poplav, suše, ledu, nesreč) in

odpravljanje/zmanjševanje morebitnih posledic. 

Osnovna načela, ki jih določa OSSB, vključujejo:

 sodelovanje na podlagi suverene enakosti, ozemeljske celovitosti, vzajemnih koristi in dobre 
vere, za doseganje ciljev OSSB, ter na osnovi redne izmenjave informacij znotraj porečja, 
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in skladnost z Direktivo 2000/60/EC (okvirna 
direktiva o vodah), z Direktivo 2007/60/EC (Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne 
ogroženosti, v nadaljevanju Poplavna direktiva) in z EU WFD,

 smiselno in uravnoteženo rabo vodnih virov, z uporabo ukrepov za zagotavljanje celovitosti 
vodnega režima v porečju, zmanjševanje čezmejnih vplivov, ki jih povzročajo gospodarske in 
druge dejavnosti pogodbenic, ter upoštevanje »pravila o neškodovanju«.

OSSB izvajajo državne institucije, ki so jih uradno imenovale pogodbenice (seznam 
institucij vsebuje Priloga 1), delo pa usklajuje ISRBC. 
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OSSB predstavlja prvi večstranski sporazum usmerjen v razvoj v obdobju po razpadu 
Jugoslavije, ki je bil sklenjen na področju bivše Jugoslavije po Daytonskem mirovnem sporazumu
in Sporazumu o nasledstvu. Z vključitvijo celotnega upravljanja vodnih virov in z obravnavo 
trajnostnih in razvojnih vprašanj, ki povezujejo razvoj plovbe in varstvo okolja, OSSB omogoča 
Savski komisiji najširši obseg dela znotraj skupine evropskih organizacij za porečja.

2.3. Mehanizmi sodelovanja

Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) je skupna institucija, ustanovljena kot 
mednarodna organizacija z mednarodno pravno sposobnostjo, ki je potrebna za opravljanje njenih 
nalog. Izvršni organ Savske komisije je njen stalni sekretariat. 

Mandat in odgovornosti ISRBC, ki jih navaja Priloga I k OSSB – Statut Savske komisije, 
odražajo ambiciozen pristop pogodbenic k oblikovanju skupnega institucionalnega sistema, ki bo 
pripomogel k popolnemu izvajanju OSSB.

Z namenom doseganja glavnih ciljev OSSB, ISRBC usklajuje naslednje dejavnosti:

 pripravo in realizacijo skupnih načrtov za Savski bazen (npr. načrt upravljanje voda, načrt za 
obvladovanje poplavne ogroženosti);

 pripravo razvojnih programov za Savski bazen;

 obnovo in razvoj plovbe v porečju; 

 vzpostavitev celostnih sistemov za Savski bazen (GIS, RIS, sistem za napovedovanje in 
opozarjanje pred poplavami, itd.);

 uskladitev državnih predpisov s predpisi EU, ter

 razvoj protokolov za urejanje specifičnih vidikov izvajanja OSSB. 

V skladu z njenim mandatom in odgovornostmi ima ISRBC osrednjo vlogo pri opredelitvi 
in izvajanju projektov regionalnega pomena, z namenom krepitve sodelovanja savskih držav in 
pospeševanja izpolnjevanja ciljev OSSB. 

ISRBC je pristojna za odločanje na področju plovbe in za pripravo priporočil na ostalih 
področjih . 

Komisijo sestavljata dva predstavnika iz vsake države pogodbenice k OSSB, član in 
njegov namestnik. Vsaka pogodbenica, ima v Savski komisiji en glas. Seznam sedanjih 
predstavnikov ISRBC vsebuje Priloga 2. Savsko komisijo zastopa njen predsednik.

Sekretariat je upravni in izvršilni organ ISRBC. Sestavljajo ga uradniki in podporno osebje. 
Med uradnike spadajo sekretar, njegovi namestniki in svetovalci (Slika 1). Uradniki so 
enakovredno zastopani državljani držav pogodbenic. Imenuje jih ISRBC. Podporno osebje 
sestavljata dva tehnična administratorja in knjigovodja; eden od obeh tehničnih administratorjev 
je zaposlen le začasno. 

Z namenom pospeševanja sodelovanja in zagotavljanja sinergije pri doseganju ciljev, je 
ISRBC ustanovila stalne in začasne (ad hoc) strokovne skupine, ki jih sestavljajo pooblaščeni 
strokovnjaki iz vsake pogodbenice. 

Komisija ima štiri stalne strokovne skupine (SSS), ki obravnavajo ključna vprašanja v 
Savskem bazenu – upravljanje porečja, preprečevanje in nadzor nesreč, preprečevanje poplav in 
plovbo in pet začasnih (ad hoc) strokovnih skupin, ki obravnavajo specifična vprašanja in naloge
– pravna, finančna in hidrometeorološka vprašanja, ter GIS in RIS. 

Strokovnim skupinam predsedujejo uradniki sekretariata. Sekretariat načeloma pripravi 
ves material, ki ga preučujejo strokovne skupine. 
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Slika 1. Struktura sekretariata ISRBC (samo uradniki).

Slika 2 prikazuje osnovno shemo za postopek odločanja, skupaj s pravno podlago. 
Splošni postopek določa, da Savska komisija na svojih zasedanjih odpre specifična vprašanja, ki 
jih mora preučiti sekretariat in/ali strokovna skupina oz. skupine. Ko se pojavi rešitev vprašanja,
jo sekretariat predstavi ISRBC, skupaj s priporočili o nadaljnjih korakih. V skladu s priporočili 
sekretariata, ISRBC na svojih rednih ali posebnih zasedanjih predstavi odločbe in priporočila 
pogodbenicam. Odločbe, ki jih ISRBC sprejme na področju plovbe, in ki opredeljujejo pogoje za 
varnost plovbe ter financiranje gradbenih ali vzdrževalnih del na plovnih poteh, so zavezujoče za 
vse pogodbenice. Na področju upravljanja voda ISRBC sprejema le priporočila. Tako odločbe kot 
priporočila se sprejemajo soglasno. ISRBC poleg tega pripravi priporočila za sestanek 
pogodbenic, kjer se odloča o strateških vprašanjih izvajanja OSSB in opravlja splošni nadzor nad 
postopkom izvajanja.
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Slika 2. Postopek odločanja pri izvajanju OSSB.
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3. Trenutno stanje izvajanja OSSB

3.1. Plovba

Razpad Socialistične Federativne Republike Jugoslavije in gospodarsko upadanje v 80-ih
in 90-ih letih prejšnjega stoletja je povzročilo znaten upad transporta in plovbe po reki Savi. 

Od takrat se reka Save komajda uporablja za rečni transport in razlogov za to je več. 
Glavni med njimi vključujejo pomanjkanje vzdrževanja in investicij, posledica česar je slaba 
kakovost infrastrukture, slabe intermodalne cestne in železniške povezave, poškodovana 
pristanišča in rečna infrastruktura in prisotnost neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstev, ki 
ogrožajo varnost plovbe.

Pogoji za plovbo niso ugodni zaradi omejenega ugreza v daljših obdobjih, omejene širine 
plovbenega območja in višine pod mostovi, ter nezadostnih oznak.

Po drugi strani pa se je v ostalih delih Evrope transport po celinskih vodah izkazal kot
konkurenčen način prevoza, ki je okolju prijazen in zmanjšuje zastoje na cestah z gostim 
prometom.

Ob upoštevanju takšnega začetnega stanja so bila prizadevanja v okviru izvajanja OSSB in 
Protokola k OSSB o režimu plovbe [2] usmerjena v zagotavljanje potrebnih pogojev, da bi reka 
Sava postala pomembna okolju prijazna pot za transport po celinskih vodah, varna za plovbo.
Izvedene dejavnosti so prinesle številne rezultate [8].

Administrativni in pravni okvir je bil okrepljen z razvojem zbirke pravil in drugih 
dokumentov v zvezi s tehničnimi vprašanji in varnostjo plovbe [9], ki so bila usklajena z 
ustreznimi predpisi EU in UNECE. V ponazoritev so bile nekatere specifične zahteve iz 
Pravilnika o plovbi v Savskem bazenu vključene v novo besedilo Evropskega kodeksa za plovbo 
po celinskih vodah (CEVNI). Pravilnik o prevozu nevarnih snovi v Savskem bazenu uvaja 
neposredno uporabo ustrezne uredbe, Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih 
snovi po celinskih vodah (ADN).

Med ostalimi dosežki velja omeniti pripravo Kazalnika rečnih kilometrov za reko Savo
(obnovljenega po 50ih letih), ter razvoj prvega Albuma mostov na reki Savi. 

Precejšen napredek je bil dosežen pri obnovi in razvoju infrastrukture na plovbenem 
območju reke Save. Razvita je bila predhodna dokumentacija, vključno s predhodno študijo 
izvedljivosti in študijo izvedljivosti za obnovo in razvoj plovbe i [10,11]. Pogodbenice so se 
dogovorile o kategorijah bodočega plovbenega območja, ki bodo uporabljene kot osnova za 
podrobni načrt, za financiranje del in za plovbo gorvodno od Siska do Slovenije, ter o »akcijskem 
načrtu« in časovnem okvirju za razvoj plovbe po celinskih vodah.

Za gorvodni odsek plovbenega območja, Račinovci (km 211) – Sisak (km 594), je bila 
zaključena študija okoljskih vplivov in pričakuje se, da se bo priprava podrobnega načrta kmalu 
pričela. Zagotovljena so bila finančna sredstva za zaključno fazo načrtovalnega postopka (razvoj 
študij okoljskih vplivov in podrobni načrt) za dolvodni odsek, Beograd (km 0) – Račinovci (km 
2011).

Po dvajsetih letih je bil v celoti obnovljen sistem za označevanje plovbenega območja. 
Neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva so bila odstranjena z rečnih bregov in na kritičnih 
pasovih sta BiH in HR izvedli nujna vzdrževalna dela. 

Načrt za označevanje reke Save in njenih plovnih pritokov se razvija vsako leto. Začetna 
faza razvoja RIS-a za reko Savo (podrobni načrt in namestitev prototipa) je bila izvedena v 
skladu u RIS direktivo EU.
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Namen zagotavljanja okoljske trajnosti v postopku razvoja plovbe se ne odraža le v 
zgoraj navedenih pravilih v zvezi s tehničnimi vprašanji in varnostjo plovbe, ampak tudi v 
naslednjih dejavnostih in rezultatih: 

- obravnava vključevanja varstva voda in razvoja plovbe v postopek priprave prvega Načrta 
upravljanje voda v Savskem bazenu;

- razvoj Protokola k OSSB o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe [12], ki je 
trenutno v postopku ratifikacije;

- aktivno vključevanje ISRBC v postopke na ravni reke Donave in na evropski ravni, npr. v 
razvoj in izvajanje Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah in 
varstva okolja v donavskem povodju [24], skupaj z ICPDR in Donavsko komisijo in v 
pripravo Priročnika dobre prakse pri trajnostnem načrtovanju plovbenih območij [25] v 
sklopu projekta EU FP7 PLATINA. 

Poleg tega so se začele izvajati dejavnosti za razvoj navtičnega turizma na reki Savi. V 
sodelovanju z regionalnimi gospodarskimi zbornicami držav pogodbenic je bil pripravljen 
Navtični in turistični vodnik za reko Savo. 

Navedeni dosežki predstavljajo trdno osnovo za nadaljnje izvajanje OSSB v smislu 
vzpostavitve mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih. Več 
pokazateljev razvoja je že opaznih na področju prometa in z odprtjem novega pretoka tovora po 
reki Savi, npr. odprtje prevoza naftnih proizvodov iz Broda/Bosanskega Broda, nov razvoj v 
srbskih pristaniščih (pogodba o sodelovanju med pristaniščema Sremska Mitrovica in Rijeka in 
razvojni načrti za pristanišče Šabac) in prva potniška ladja, ki po 150ih letih pluje po celotnem 
plovbenem območju reke Save.

3.2. Upravljanje voda

V času Socialistične Federativne Republike Jugoslavije so bila določena prizadevanja 
usmerjena v obravnavo celostnega upravljanja voda v Savskem bazenu [27], vendar pa je 
pomanjkanje usklajenega upravljanja v 90-ih letih prejšnjega stoletja ogrozilo vode in vodni 
ekosistem v Savskem bazenu. 

Od začetka izvajanja OSSB je bilo izvedenih oz. začetih mnogo dejavnosti na področju 
upravljanja voda. 

Ključna dejavnost na področju upravljanja voda je bila priprava prvega Načrta 
upravljanja voda v Savskem bazenu v skladu z EU WFD. 

Pomemben korak v tej smeri je bil razvoj Poročila o analizi Savskega bazena [6]. 
Poročilo je zelo izčrpno, saj vključuje izsledke dveh ločenih poročil (o hidrologiji in 
hidromorfologiji), poleg vprašanj o kakovosti vode pa obravnava tudi vprašanja o količini vode. 
Da bi že od začetka zagotovili celostni pristop, postopek priprave Načrta za upravljanje voda v 
Savskem bazenu vključuje tudi obravnavo obvladovanja poplavne ogroženosti in vprašanja 
povezana z razvojem plovbe. Poročilo poleg tega vsebuje tudi prvi pregled in tematske karte GIS 
za Savski bazen. 

Nadaljnja priprava prvega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu je v teku, ob 
tehnični pomoči in finančni podpori Evropske unije. Ena od glavnih značilnosti prvega Načrta 
upravljanje voda v Savskem bazenu je vključitev varstva okolja in drugih vprašanj (različnih 
načinov uporabe voda in obvladovanje poplav), ter uporaba izsledkov pomembnih tekočih 
projektov, npr. projekta, ki obravnava vplive podnebnih sprememb v Savskem bazenu in 
ustreznega načrta za prilagajanje podnebnim spremembam (projekt WATCAP). 

Do sedaj so se pogodbenice sporazumele o pomembnih vprašanjih upravljanja voda v 
porečju, začela se je analiza deležnikov, osnutek Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu pa je 
v postopku razvoja.  
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Poleg navedenih dejavnosti je bil pripravljen osnutek Protokola k OSSB o ravnanju s 
sedimentom, katerega namen je urejanje vprašanj glede ravnanja s sedimentom, v skladu z Načrta 
upravljanja voda v Savskem bazenu. Protokol je v postopku usklajevanja s strani pogodbenic, 
ISRBC pa razvija osnutek Protokola k OSSB o čezmejnih vplivih.

Na področju obvladovanja poplav je bil v skladu s Protipoplavnim akcijskim programom 
za Donavski bazen, ki ga je pripravila ICPDR, pripravljen Protipoplavni akcijski načrt za Savski 
bazen [13], ki zagotavlja prvi program ukrepov za vsako državo pogodbenico, ki mora doseči 
določene cilje v zvezi z obvladovanjem poplav na svojem območju v Savskem bazenu do leta 
2015.

Razvit in podpisan je bil Protokol k OSSB o varstvu pred poplavami [14], katerega namen 
je zagotoviti pravno podlago za sodelovanje pogodbenic v skladu z Direktivo EU o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti, vključno s pripravo Načrta za obvladovanje poplavne 
ogroženosti v Savskem bazenu. Protokol je v postopku ratifikacije.

Opravljena je bila ocena sedanjih praks za obvladovanje poplavne ogroženosti v 
pogodbenicah, razvita je bila podatkovna baza obstoječih objektov za varstvo pred poplavami, 
pripravljen pa je bil tudi zemljevid GIS, ki prikazuje podatke o okvirnem obsegu poplav za celo 
reko Savo.

Razvita sta bila hidrološki in hidravlični model za reko Savo. Pri modelih je možna 
nadgradnja, predstavljata pa dobro osnovo za številne dejavnosti, načrtovane v porečju.

Pričel se je projekt, katerega namen je povezati načrtovanje obvladovanja poplavne 
ogroženosti in oceno podnebnih sprememb v porečju. 

Da bi zagotovili učinkovito preprečevanje in nadzor nesreč v Savskem bazenu, smo 
stalno prisotni pri preizkusih obstoječega sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru nesreč
in izrednih razmerah (AEWS) ICPDR. Prizadevanja so bila usmerjena v izboljšanje dela centrov 
PIAC v pogodbenicah k OSSB.

Pripravljen je bil osnutek Protokola k OSSB o izrednih razmerah, katerega namen je 
urejanje vprašanj povezanih z izrednimi razmerami v Savskem bazenu in je v postopku 
usklajevanja s strani pogodbenic.

Pripravljeni so bili tudi številni predlogi za projekte, ki naj bi olajšali nadaljnje izvajanje 
OSSB na področju upravljanja voda (npr. Bilanca sedimenta za Savski bazen, priprava načrta za 
zaščito in reševanje v primeru onesnaženja voda).

Zgoraj navedeni dosežki predstavljajo dobre pokazatelje stalnega izvajanja OSSB, s ciljem 
doseči trajnostno upravljanje voda v Savskem bazenu, ter učinkovito ravnanje v primeru 
nevarnosti, kot so poplave in nesreče.

3.3. Ostale pomembne dejavnosti za izvajanje OSSB

Na področju upravljanja z informacijami je bila, ob upoštevanju direktive INSPIRE 
(2007/2/EC) in Vodnega informacijskega sistema za Evropo (WISE), razvita Strategija Sava GIS
[15]. Kasneje so bili pripravljeni dokumenti za izvajanje za vzpostavitev sistema Sava GIS, 
zagotovljena so bila finančna sredstva za začetno fazo vzpostavitve GIS-a in pričelo se je 
izvajanje začetne faze.

Na področju hidroloških in meteoroloških vprašanj je bil dosežen napredek pri 
izmenjavi hidroloških in meteoroloških informacij in podatkov v porečju, vključno z oživitvijo 
Hidrološkega letopisa za Savski bazen [16] po več kot 20 letih. Doseženi so bili predhodni 
sporazumi o osnovnih elementih sistema za izmenjavo hidroloških in meteoroloških informacij v 
porečju. Izvedene so bile pripravljalne dejavnosti za izvedbo dveh pomembnih projektov, 
Hidrološke študije za Savski bazen in razvoja in posodobitve sistema hidrometeoroloških 
informacij in sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami. 
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Vzpostavilo in ohranjalo se je sodelovanje ISRBC s številnimi mednarodnimi 
organizacijami in institucijami, še zlasti s tistimi, ki jih navaja 5. člen OSSB. S podpisom 
memorandumov o soglasju z ICPDR in Donavsko komisijo je bila okrepljena osnova za 
sodelovanje z obema komisijama. Evropska komisija podpira projekte v zvezi z OSSB in priznava 
mnoge prednostne projekte ISRBC v kontekstu Strategije EU za Podonavlje, kar nakazuje njeno 
pripravljenost za stalno podporo. Omeniti velja tudi dobro sodelovanje z UNECE in njihovo 
podporo projektom ISRBC.

Vzpostavljeno in vzdrževano je bilo sodelovanje z institucijami iz držav pogodbenic, ki so 
odgovorne za izvajanje OSSB (navedene so v Prilogi I) in z drugimi državnimi institucijami, kot 
so agencije, uradi, službe, inštituti in univerze. 

Da bi zagotovili udeležbo javnosti in vključevanje deležnikov v glavne dejavnosti, 
povezane u izvajanjem OSSB, je bilo vzpostavljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami in 
drugimi institucijami ter lokalnimi akterji iz Savskega bazena, ustvarjena je bila baza 
opazovalcev pri ISRBC, vzpostavljeni pa so bili tudi številni mehanizmi za informiranje in 
posvetovanje z deležniki in/ali s širšo javnostjo, npr. uradna spletna stran, bilten Sava NewsFlash
(Aktualne novice o reki Savi), publikacije in promocijski material ISRBC, praznovanje Dneva 
reke Save, sporočila za javnost, tiskovne konference, obveščanje medijev, organizacija 
posvetovalnih delavnic, javne predstavitve in drugi sestanki z deležniki, sodelovanje na 
slovesnostih, konferencah in drugih dogodkih, ter prispevki v biltenih in na spletnih straneh 
drugih organizacij/institucij. 

Dober primer udeležbe deležnikov je postopek razvoja in izvajanja Skupne izjave o 
vodilnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v povodju reke Donave, ki 
ga skupaj vodijo ICPDR, Donavska komisija in ISRBC, o zadevi pa stalno razpravljajo različni 
deležniki iz plovbenega in okoljskega sektorja.

Ponovno so bili pregledani mednarodni in dvostranski sporazumi, pomembni za izvajanje 
OSSB.

3.4. Pridobljene izkušnje

V splošnem se je OSSB izkazala kot dobra podlaga za okrepljene stike in izboljšano 
sodelovanje med pogodbenicami, ki zagotavlja možnosti za izmenjavo izkušenj in dodatno 
usposabljanje predstavnikov, ki sodelujejo pri delu strokovnih skupin ISRBC. Poleg tega 
zagotavlja tudi izboljšano sodelovanje med sektorji, še zlasti med pristojnimi organi v državah 
pogodbenicah. 

Dosedanji napredek v veliki meri ustreza načrtom, opredeljenim v prejšnji Strategiji. Ob 
upoštevanju trenutnega stanja izvajanja OSSB, je potrebno prihodnja prizadevanja usmeriti v: 

- učinkovito dokončanje postopka načrtovanja, nato pa v pričetek del za obnovo in razvoj 
plovbe po reki Savi, ter v nadaljnjo promocijo in izboljšanje podobe plovbe po celinskih 
vodahv vseh pogodbenicah, v skladu z NAIADES;

- podporo nadaljnjemu razvoju strateških načrtov (Načrta upravljanja voda v Savskem
bazenu, Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti) in integriranih sistemov za Savski 
bazen (GIS, RIS in sistemov spremljanja, napovedovanja in zgodnjega opozarjanja pri 
nesrečah in poplavah);

- obravnavo ostalih razvojnih dejavnosti v porečju (npr. proizvodnja vodne energije, oskrba 
z vodo, kmetijstvo, rekreacija, turizem), skupaj z natančno analizo njihove okoljske 
trajnosti in ob upoštevanju morebitnih vplivov podnebnih sprememb ;

- nadaljnjo izboljšavo izmenjave informacij v porečju (npr. hidroloških in meteoroloških 
podatkov); 

- uskladitev državnih metodologij (npr. v zvezi z analizo hidoloških in meteoroloških 
podatkov);
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- nadaljnje vključevanje deležnikov v izvajanje OSSB in še zlasti razširitev večdeležniške 
platforme z namenom vključitve akademskega in poslovnega sektorja;

- pristop pogodbenic v krovne večstranske sporazume, ki so pomembni za nadaljnje 
izboljšanje sodelovanja v Savskem bazenu.

Glavne ovire in težave pri izvajanju OSSB so povezane s pomanjkanjem finančnih in 
človeških virov pogodbenic, ter z zagotavljanjem sredstev za izvedbo prednostnih projektov. 
Dodatni izziv je omejen dostop do osnovnih podatkov (topografskih, hidroloških, itd.), ki so 
potrebni za pripravo študij skupnega interesa pod okriljem ISRBC, še zlasti kadar so podatki v 
lasti državnih institucij, ki uradno niso odgovorne za izvajanje OSSB.

Nekateri izzivi so povezani s posebnimi področji izvajanja OSSB. Na primer, kljub temu, 
da je plovba po celinskih vodah najbolj učinkovit in okolju prijazen način transporta, je na 
državni ravni v splošnem podcenjena, v primerjavi z ostalimi načini prevoza. Poleg tega pa na 
napredek na področju upravljanja voda, kjer zahteve za pogodbenice temeljijo na priporočilih in 
sklepih ISRBC (v nasprotju z odločbami ISRBC na področju plovbe), delno vpliva različno 
dojemanje zahtev pri pristojnih organih pogodbenic.

V nekaterih pogodbenicah dodatne ovire vključujejo pomanjkanje ustreznih 
institucionalnih ureditev in zakonodaje, ki ni zadostno usklajena s pravnim redom EU. 
Dvostransko sodelovanje, pri katerem bi ISRBC lahko bila posrednica, bi se prav tako lahko še 
bolj okrepilo.

V skladu s tem glavni predpogoji za učinkovito nadaljnje izvajanje OSSB vključujejo: 
- nadaljnje ozaveščanje o koristih in pomenu obstoječega sodelovanja pogodbenic v okviru 

izvajanja OSSB, ne le v institucijah, odgovornih za izvajanje, ampak tudi v drugih 
državnih institucijah; 

- zagotovitev zadostnih človeških in finančnih virov v pogodbenicah za nadaljevanje 
dejavnosti, ki jih usklajuje ISRBC;

- zagotovitev ustreznih finančnih instrumentov za dejavnosti in projekte, še zlasti za tiste, ki 
se bodo izvajali pod okriljem ISRBC;

- omogočanje prostega dostopa do osnovnih podatkov, potrebnih za pripravo študij, ki jih 
usklajuje ISRBC, še zlasti podatkov v lasti državnih institucij, ki niso uradno odgovorne 
za izvajanje OSSB;

- razvoj pravnega ozadja in institucionalnih ureditev (npr. vključitev centrov PIAC v sistem 
civilne/okoljske zaščite v BiH in Srbiji).

V prihodnosti bi k izvajanju OSSB prav gotovo dodatno pripomogla nadaljnja krepitev 
zmogljivosti v okviru ISRBC, z močnejšo podporo pogodbenic namenjeno članom strokovnih 
skupin Savske komisije pri izvajanju njihovih obveznosti in z nadaljnjo krepitvijo zmogljivosti 
sekretariata ISRBC. 
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4. Specifični cilji izvajanja OSSB in ukrepi za dosego ciljev 

Na podlagi glavnih ciljev OSSB (Okvir 1, podpoglavje 2.2), to poglavje podrobneje 
obravnava specifične cilje posameznih prednostnih področij izvajanja OSSB, ter ukrepe za dosego 
teh ciljev. 

Specifični cilji in ukrepi v zvezi z »vzpostavitvijo mednarodnega režima plovbe po reki 
Savi in njenih plovnih pritokih« (2. člen, odstavek 1.a in 10. člen OSSB) so navedeni v sklopu 
prednostnega področja »Plovba« (podpoglavje 4.1). 

Cilji in ukrepi za »vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v porečju« in za »sprejetje 
ukrepov za preprečevanje oz. omejevanje nevarnosti, ter zmanjševanje in odpravljanje negativnih 
posledic, vključno s tistimi, ki jih povzročajo poplave, led, suša in nezgode s snovmi, nevarnimi 
za vodo« (2. člen, odstavka 1.b in 1.c in 11. člen OSSB) so navedeni v sklopu prednostnih 
področij – »Upravljanje voda v porečju«, »Ravnanje ob poplavah« in »Preprečevanje in nadzor 
nesreč« (podpoglavja 4.2 – 4.4). 

Glavni namen ciljev in ukrepov predstavljenih v sklopu »Medsektorskih vprašanj« 
(podpoglavje 4.5) je pospeševanje izvajanja OSSB na področju plovbe in celostnega upravljanja 
voda. 

4.1. Plovba

Naslednji specifični cilji izhajajo iz splošnega cilja za vzpostavitev mednarodnega režima 
plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih. 

 Nadaljnje dejavnosti za poenotenje in izboljšanje administrativnega in pravnega 
okvirja, z namenom izboljšanja varnosti plovbe in odstranitvijo administrativnih ovir za 
plovbo (5. in 10. člen, 1. in 3. odstavek OSSB; 2., 3., 4. in 8. člen Protokola k OSSB o režimu 
plovbe)

Ob upoštevanju dejstva, da je z začetkom veljavnosti OSSB reka Sava postala mednarodna 
plovna pot, je krepitev administrativnega in pravnega okvirja na področju plovbe potrebni 
predpogoj za razvoj prevoza v Savskem bazenu. 

Ob uporabi pravne sposobnosti iz 16. člena (1a) OSSB, je ISRBC sprejela več odločb v 
zvezi s predpisi o plovbi, s predpisi za voditelje plovil in posadko, s prevozom nevarnega blaga in
z RIS-om. Vse te odločitve predstavljajo osnovno zbirko pravil za vzpostavitev enotnega sistema 
za plovbo v Savskem bazenu.

Hkrati je v teku tudi več pobud za popolno uskladitev predpisov na področju prevoza po 
celinskih vodah v Evropi in jasno je, da so za razvoj zanesljivega prevoznega sistema izredno 
pomembne nadaljnje izboljšave in uskladitev osnovnih pravil ter razvoj novih predpisov v
Savskem bazenu, v skladu z EU in ostalimi rečnimi komisijami (še zlasti medsebojno priznavanje 
spričeval za voditelje plovil ter carinski in policijski postopki).

To je dolgoročni in stalni cilj ISRBC in jasno je, da mora razvoju tehnologije in rečnega 
prevoza slediti izboljšava administrativnega in pravnega okvirja.

Za dosego tega cilja je potrebno:
- preko sestankov in delavnic s pristaniškimi kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki 

plovbenega območja, stalno spremljati izvajanje obstoječih predpisov, da bi jih lahko 
izboljšali in uskladili z obstoječo prakso;

- nadaljnji razvoj vseh ostalih potrebnih pravil (tehničnih pravil za plovila, ter pravil o 
preprečevanju onesnaževanja zraka z izpušnimi plini s plovil);
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- sodelovanje z EU, UNECE in z drugimi rečnimi komisijami, da bi vzpostavili vseevropski 
pravni in administrativni okvir za plovbo po celinskih vodah (zelo pomembno je, da se 
doseže soglasje na področju enotnih evropskih pravil za plovbo in za dovoljenja za 
voditelje plovil);

- razviti sistem izobraževanja za člane posadke;
- razviti in posodobiti plovne karte in publikacije v zvezi s plovbo (Priročnik za plovbo;

Kazalnik rečnih kilometrov, Album mostov, Seznam zimskih pristanišč in zavetij). Največji 
izziv na tem področju bo vzpostavitev in delovanje sistema za redno posodabljanje kart
(kart). 

V zvezi s tem bo glavna naloga Savske komisije priprava in sprejem novih odločb ter 
posodobitev in dopolnitev že obstoječih odločb, glavna naloga pogodbenic pa po izvajanje 
sprejetih odločb.

 Obnova, razvoj in ustrezno vzdrževanje plovbenega območja reke Save, da bi povečali 
komercialni promet in izboljšali varnost plovbe (10. člen, 4. odstavek OSSB; 9. člen 
Protokola k OSSB o režimu plovbe, 4. odstavek Priloge I k OSSB – Statut Savske komisije)

Prevoz po reki Savi je omejen na določene odseke reke in je na zelo nizki ravni, medtem 
ko je pred letom 1990 znašal približno 15 milijonov ton letno. V preteklih letih sta se širina in 
globina plovbenega območja zaradi pomanjkanja vzdrževanja zmanjšali in plovba je zaradi 
omejenih dimenzij postala nevarna. Rezultat rega so krajša plovna obdobja v celem letu in zelo 
majhen interes za prevoz. 

Na podlagi obstoječe in/ali načrtovane gradnje prometne infrastrukture, ki povezuje reko 
Savo z več pristanišči v Jadranu, ter obstoja pristaniške infrastrukture vzdolž reke Save in 
povezave z Donavo, reka Sava ponuja možnosti za intenzivnejši nadaljnji razvoj rečnega prevoza 
in jasno je, da je obnova prevoza po plovni poti reke Save izredno pomembna, saj zagotavlja 
okolju prijazno in trajnostno vrsto prevoza z velikimi potenciali. To je bilo še zlasti izpostavljeno 
po podpisu in ratifikaciji OSSB in sprejetju Protokola k OSSB o režimu plovbe, ki vsebuje načelo 
svobodne plovbe za vse zastave. 

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev, je potrebno zagotoviti ustrezne gospodarske in 
organizacijske okvirje za ponovno vzpostavitev trgovine in plovbe (tovorne in potniške) po reki 
Savi, z namenom: 

- izboljšanja infrastrukture plovne poti do kategorije IV in Va, z usposabljanjem in drugimi 
deli;

- zagotavljanja ustreznega in usklajenega vzdrževanja in označevanja plovne poti;
- izvajanja RIS-a, ter
- izboljšanja javnih in privatnih investicij v prevoz po reki Savi, v skladu z ustreznimi 

ekonomskimi in finančnimi analizami. 

Na področju plovbe je očitno, da je glavna in osrednja prioriteta ISRBC obnova in razvoj 
plovbe na mednarodnem delu plovne poti in vključuje čimprejšnjo obnovo plovne poti v 
skladu z dogovorjeno kategorijo plovbe, ki ji bo sledilo ustrezno redno vzdrževanje in 
označevanje plovbenega območja. V dolgoročnem smislu bo obravnavano nadaljevanje 
dejavnosti za nadgradnjo kategorije plovbe na mednarodnem delu plovbenega območja in 
razširitev plovnosti reke Save gorvodno od Siska proti Sloveniji. Pri tem bodo upoštevane 
potrebe prevoza in okoljevarstvene zahteve.

Da bi dosegli zgornji cilj, je potrebno:
- razviti podrobni načrt in drugo potrebno dokumentacijo za obnovo in razvoj plovbenega 

območja;
- uveljaviti odločbo ISRBC v zvezi z izvajanjem obnove in razvoja plovbe;
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- uveljaviti odločbo ISRBC v zvezi z razdelitvijo stroškov za obnovitvena dela med 
državami; 

- zagotoviti finančna sredstva za poglabljanje dna in usposabljanje;
- izvesti poglabljanje dna in usposabljanje;
- ustrezno in redno vzdrževanje in označevanje plovbenega območja;
- namestitev in delovanje RIS-a;
- nadaljevanje načrtovanja za nadgradnjo kategorije plovbe;
- preučiti možnosti za razširitev plovnosti gorvodno od Siska proti Sloveniji (razvoj študij 

in načrtov);
- razviti sektor in posodobiti prevoz po celinskih plovnih poteh (npr. razvoj ladijskih 

prevozov z vrsto gospodarskih ukrepov, modernizacijo ladjevja, uvedbo modernih tehnik 
in tehnologij in prevoza kontejnerjev, ter investicij v človeške vire).

Pri izpolnjevanju tega cilja bodo za razvoj preostale dokumentacije, za zagotavljanje 
potrebnih sredstev in za izvajanje del za obnovo in razvoj plovne poti reke Save odgovorne 
predvsem pogodbenice, medtem ko bo ISRBC odgovorna za usklajevanje med pogodbenicami ter 
med pogodbenicami in mednarodno skupnostjo, pa tudi za sprejem ustreznih sklepov.

 Vzpostavitev učinkovitega sistema za ravnanje z odpadki s plovil, z namenom zaščite 
voda pred onesnaževanjem s plovil (10. člen, 4. odstavek in 11. člen OSSB)

Potencialne zmogljivosti za prevozne rešitve, ki jih ponuja reka Sava in so trenutno 
neizkoriščene, predstavljajo velik izziv za plovbo po celinskih vodah, še zlasti ker je ta oblika 
transporta trenutno okolju najbolj prijazna. Pričakuje se, da se bo do leta 2015, v primerjavi z 
letom 2008, obseg prevoza po reki Savi znatno povečal. 

Zaradi tega bo potrebno preprečiti okoljsko tveganje, ki ga lahko povzroči povečan plovni 
promet, še zlasti pa odpadki z ladij. Ker se v praksi pri ravnanju z odpadki s plovil v obrežnih 
državah reke Save kažejo precejšnje razlike, je treba najti trajnostno rešitev za pomanjkljivosti pri 
ravnanju z odpadki v transnacionalnem sodelovanju vzdolž reke Save. Ta cilj se osredotoča na 
razvoj in izvajanje preventivnih in transnacionalno usklajenih ukrepov za zaščito večplastnega 
rečnega ekosistema in vključuje naslednje: 

- preprečevanje onesnaževanja voda z izvajanjem ukrepov opredeljenih v transnacionalno 
usklajenih konceptih za ravnanje z odpadki s plovil;

- razvoj transnacionalnih finančnih struktur v obliki modela financiranja za oljne in 
maščobne odpadke, da bi se izognili nezakonitim izpustom v reko zaradi zmanjševanja 
stroškov in da bi zmanjšali tveganje za onesnaževanje voda in okoljsko škodo;

- vzpostavitev sistema postaj za zbiranje, obdelavo in odstranjevanje nevarnih in drugih 
odpadkov z ladij na reki Savi;

- možno vključitev v sistem za ravnanje z odpadki pri plovbi po Donavi (WANDA).

Pripravljalne dejavnosti za dosego tega cilja bo izvajala predvsem ISRBC, medtem ko 
bodo dokončno vzpostavitev sistema postaj za zbiranje, obdelavo in odlaganje nevarnih in drugih 
odpadkov s plovil na reki Savi izvedle pogodbenice. 

 Ustvarjanje splošne pozitivne podobe plovbe po celinskih vodah in promocija reke Save, 
kot pomembnega regionalnega transportnega koridorja (10. člen, 1. in 4. odstavek in 11. 
člen OSSB)

Splošno znanje o možnostih rečnega transporta in o reki Savi, kot o pomembnem 
regionalnem transportnem koridorju, je v tej regiji in v Evropi precej majhno. Pomembno je 
ustvarjanje pozitivne slike o plovbi po celinskih vodah, kot o zanesljivem, varnem in okolju 
prijaznem načinu transporta in promoviranje možnosti, ki jih ponuja reka Sava, da bi pritegnili 
potencialne investitorje in povečali vključevanje poslovnega sektorja.
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Da bi v celoti izkoristili transportni potencial reke Save, je potrebno:
- širiti informacije in organizirati delavnice in seminarje z namenom promoviranja možnosti 

in prednosti prevoza po celinskih vodah na splošno in še zlasti po reki Savi;
- organizirati redne sestanke s potencialnimi uporabniki plovbenega območja; 
- razviti trajno in sodobno tržno kampanjo, da bi pritegnili privatne investicije in povečali 

povpraševanje in uporabo prevoza po celinskih vodah.

Ustvarjanje splošne pozitivne podobe plovbe po celinskih vodah in promocija reke Save, 
kot pomembnega regionalnega transportnega koridorja, bo pomembna naloga, s katero se bo 
ukvarjala predvsem ISRBC, vendar pa bo za uspešno dosego tega cilja potrebna ustrezna podpora 
pristojnih organov iz držav pogodbenic. 

 Razvoj navtičnega turizma / Ustvarjanje okvirja za navtični turizem (10. člen, 4. 
odstavek OSSB)

Uporaba vode v rekreativne namene v Evropi postaja vse bolj pomembna. Po celinskih 
vodah držav članic pluje več kot milijon motoriziranih plovil za prosti čas in rekreacijo. Rast v 
sektorju vodnih športov je ocenjena na 2-3 odstotke letno, rekreacija in življenje ob obalah rek in 
jezer pa predstavlja vse bolj pomembno sredstvo in priložnost za izboljšanje gospodarske 
uspešnosti v regijah in mestih, kjer se nahajajo celinske vode.

Obenem pa reka Sava, ki je del omrežja evropskih voda, predstavlja izjemne potenciale v
smislu kulturne in družbene dediščine, zavarovanih območij, vključno z naravnimi parki in 
pomembnimi mesti. Popolni dostop do plovbenega območja reke Save v smislu navtičnega 
turizma je še vedno omejen zaradi pomanjkanja infrastrukture (npr. popolne plovnosti, 
izhodiščnih pristanišč za vkrcanje) in odsotnosti integriranega upravljanja navtičnega turizma.

Ob upoštevanju dejstva, da lahko razvoj navtičnega turizma lokalnemu prebivalstvu 
zagotovi dodatne možnosti zaposlitve in prinese nadaljnji razvoj podpornih dejavnosti (npr. 
ekološka pridelava hrane, gostinska industrija), je jasno, da lahko navtični turizem močno 
prispeva k splošnemu gospodarskemu razvoju Savskega bazena, zgoraj navedeni projekti pa bodo 
predstavljali osnovo za popolno izkoriščanje turističnega potenciala v Savskem bazenu.

Ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, vključujejo:
- pripravo Glavnega načrta za razvoj navtičnega turizma;
- redno posodabljanje Navtičnega in turističnega vodnika za reko Savo;
- pripravo pravnega okvirja za razvoj navtičnega turizma na regionalni in državni ravni;
- vzpostavitev omrežja marin, pristajališč za potnike in ostale infrastrukture za navtični 

turizem vzdolž reke Save;
- promocijo možnosti za navtični turizem na reki Savi v mednarodnih turističnih 

organizacijah. 

Za pripravo okvirja za razvoj in promocijo navtičnega turizma bo odgovorna predvsem 
Savska komisija, za vzpostavitev infrastrukture pa bodo zadolžene pogodbenice.

V zvezi z navedenimi cilji in ukrepi velja izpostaviti naslednje: 
- Zelo pomembno je, da se pravočasno zagotovijo sredstva za dokončanje potrebne 

dokumentacije in za izvedbo del za obnovo in razvoj plovbenega območja reke Save, 
kasneje pa je potrebno zagotoviti sredstva za ustrezno vzdrževanje le-tega.

- Ob upoštevanju obsega in zahtevnosti dejavnosti za obnovo in razvoj plovbe po reki Savi, 
je potrebno vzpostaviti mehanizem za usklajevanje dejavnosti med pogodbenicami. Ta 
mehanizem se lahko kasneje uporabi za usklajevanje pri vzdrževanju plovbenega 
območja.

- Za izvajanje te Strategije je potrebno okrepiti administrativne zmogljivosti v organih 
držav pogodbenic, ki so odgovorni za plovbo. 
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- Očitno je, da največjo prioriteto predstavlja čimprejšnja obnova komercialnega transporta 
po reki Savi, vendar pa razvoj infrastrukture na reki Savi, brez sočasnega spodbujanja 
vzpostavitve sodobnih in konkurenčnih sektorjev za rečni prevoz, predstavlja tveganje za 
nedoseganje razvojnih ciljev, ki si jih prizadevamo doseči z izboljšanjem plovnosti po reki 
Savi.    

4.2. Upravljanje voda 

OSSB poudarja vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda, kot enega treh glavnih ciljev v 
procesu sodelovanja v Savskem bazenu. Osredotoča se na sodelovanje pri upravljanju vodnih 
virov v Savskem bazenu na trajnostni način in vključuje celostno upravljanje površinskih in 
podzemnih voda. 

V tem smislu specifični cilj upravljanja voda vključuje nadaljnje skupne korake k 
doseganju okoljskih ciljev EU WFD, torej »dobro stanje oz. potenciala za vse vode« v Savskem 
bazenu. 

Prizadevanja za doseganje tega cilja bodo stalna, začetni korak pa je priprava prvega 
Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu (NUV za Savo) in Programa ukrepov (PoM) na ravni 
porečja, za doseganje okoljskih ciljev EU WFD na najbolj stroškovno učinkovit način, ter skupno 
dogovorjeni dopolnilni ukrepi v drugem ciklusu in v nadaljnjih ciklusih načrtovanja upravljanja 
Savskega bazena.

 Razvoj Načrta (oz. načrtov) upravljanja voda v Savskem bazenu (12. in 3. člen OSSB)

Splošni cilj celotne priprave Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu je pospeševanje 
približevanja okoljskemu pravnemu redu EU, še zlasti na področju upravljanja voda, s 
prepoznavanjem prednostnih ciljev, ki so skupni ISRBC in državam uporabnicam, ter s 
spodbujanjem bolj strateške osredotočenosti na doseganje ciljev WFD in zagotavljanjem 
usklajenega delovanja med vsemi načrtovalnimi instrumenti, ki delujejo v regiji, še zlasti na 
področju celostnega upravljanja voda v skladu z WFD (vključno s plovbo, vodno energijo, 
preprečevanjem poplav, varstvom voda in vodnih ekosistemov, itd.)

Načrt predstavlja podrobno poročilo o tem, kako naj bi se dosegli okoljski cilji. Na 
podlagi značilnosti Savskega bazena (ki so ocenjene v Poročilu o analizi Savskega bazena [6]) 
bodo obravnavani nadaljnji koraki za doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih voda in 
dobrega kemijskega stanja podtalnice, ovrednoten pa bo tudi Program ukrepov na ravni porečja, 
za doseganje okoljskih ciljev EU WFD na najbolj stroškovno učinkovit način.

Predpostavlja se, da bodo pogodbenice na predlog ISRBC sprejele Načrt upravljanja voda 
v Savskem bazenu v prvi polovici leta 2012. To je predpogoj za izvajanje dogovorjenih ukrepov.

To dejansko pomeni, da so v Savskem bazenu vsi postopki v zvezi z izvajanjem WFD
zamaknjeni za najmanj tri leta, v primerjavi s temi dejavnostmi na ravni reke Donave in na 
evropski ravni (2009). Ob upoštevanju posebnih okoliščin, ki izhajajo iz različnih ravni 
obveznosti držav v porečju pri izpolnjevanju zahtev WFD, je jasno, da je v prvem Načrtu 
pričakovati vrzeli in da v njem nekatera pomembna vprašanja ne bodo zadostno obdelana. To 
pomeni, da bodo drugi in nadaljnji ciklusi načrtovanja upravljanja voda v porečju imeli prednost 
pri sodelovanju med savskimi državami. Glede na to, da je Slovenija, kot članica EU, pravno 
zavezana k upoštevanju zakonodaje EU, ostale pogodbenice pa so zavezane k postopkom 
povezovanja, je pričakovati, da bodo v prihodnjih letih njihova prizadevanja na tem področju 
večja. 

Ob upoštevanju dejstva, da so se dejavnosti na področju upravljanja voda v Savskem 
bazenu pričele skoraj šest let po začetku veljavnosti EU WFD, so potrebna dodatna 
prizadevanja s strani pogodbenic in ISRBC, da bi se uskladile dejavnosti za upravljanje 
Savskega bazena s 6-letnim ciklusom WFD, z začetkom s tretjim ciklusom.
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Da bi dosegli ta optimistični cilj, je potrebno časovni okvir za več dejavnosti, predvidenih 
v WFD za obdobje 2009-2015, skrajšati in/ali jih združiti z drugimi ukrepi.

 Izvajanje Programa ukrepov
Člen 11(7) WFD določa, da morajo biti ukrepi izvedeni najkasneje decembra 2012. Člen 

15(3) navaja, da je treba v roku treh let po objavi vsakega načrta za upravljanje voda, Evropski 
komisiji predložiti vmesno poročilo, v katerem je opisan napredek pri izvajanju načrtovanega 
programa ukrepov. Poročilo mora vsebovati informacije o tem, kateri ukrepi se izvajajo, kako,
kdaj in kdo jih izvaja.

Na podlagi zgoraj navedenih zahtev je rok za dokončanje in predložitev vmesnega 
poročila o izvajanju načrtov za upravljanje voda na podlagi WFD december 2012. Ob 
upoštevanju, da bo prvi Načrt za upravljanje voda v Savskem bazenu sprejet leta 2012, bodo 
ukrepi izvedeni leta 2015. 

Ob upoštevanju predloga, da se drugi Načrt pripravi v letu 2015, se načrtuje priprava 
poročila o izvajanju ukrepov v letu 2014, kot posebno poglavje drugega Poročila o analizi 
Savskega bazena [6]. Predvideno je, da bo možno izpolniti časovni okvir določen za obveznosti 
poročanja s tretjim ciklusom upravljanja voda. 

Za izvajanje Programa ukrepov, ki ga odobrijo prvi in kasnejši Načrti za upravljanje voda 
v Savskem bazenu, so odgovorne izključno pogodbenice. Izvajanje lahko financirajo pogodbenice 
same in/ali pa se financira z različnimi oblikami financiranja EU (npr. IPA – za države, ki niso 
članice EU, kohezijski in strukturni sklad za države članice), ter s pomočjo drugih mednarodnih 
finančnih institucij (npr. Svetovna banka).

 Usklajevanje povezovanja vodne politike z drugimi politikami (npr. plovba, proizvodnja 
vodne energije, obvladovanje poplavne ogroženosti) in vprašanja podnebnih sprememb

Vprašanja podnebnih sprememb
Čeprav prvi Načrt za upravljanje voda v Savskem bazenu vsebuje poglavje o vprašanjih 

podnebnih sprememb, to ni osrednja tema tega ciklusa načrtovanja, zaradi nezadostnega znanja. 

Kljub temu pa so nekatere pomembne dejavnosti v zvezi s podnebnimi spremembami v 
Savskem bazenu trenutno v teku. Dva pomembna projekta, ki se trenutno izvajata, bi lahko imela 
velik vpliv na načrtovanje upravljanja voda v naslednjih letih. 

V prvem projektu, ki ga financira in izvaja Svetovna banka, se izvaja študija za zapolnitev 
vrzeli v znanju o vplivu podnebnih sprememb na vodni sektor v jugovzhodni Evropi. Projekt želi 
prikazati, kako povečati klimatsko odpornost investicij v kritično infrastrukturo za upravljanje 
voda in klimatsko odpornost celostnega upravljanja vodnih virov v regiji. 

Ta cilj bo izpolnjen z razvojem in razširjanjem Prilagoditvenih načrtov za Savski bazen za 
področje voda in podnebja (WATCAP) za izbrana porečja v regiji, na lokacijah obstoječih ali 
načrtovanih investicij v vodno infrastrukturo, ki jih podpira Svetovna banka ali vlade držav.
Savski bazen je prvo med temi porečji v jugovzhodni Evropi, ki je bilo izbrano za to delo. Savski 
bazen je zelo pomemben, saj regionalno podnebno modeliranje predvideva splošno zmanjšanje 
povprečnega letnega odtoka za 15-30% do sredine stoletja in to bi lahko predstavljalo izziv za vse 
investicije v porečju. WATCAP za Savski bazen bo vključeval karakterizacijo porečja z razvojem 
hidrološkega modela, oceno vplivov številnih scenarijev podnebnih sprememb s tem modelom, 
ter oceno alternativ za prilagoditvene ukrepe upravljanja v podsektorjih za upravljanje voda, ki 
vključujejo: (i) plovbo, (ii) hidroenergijo, (iii) uporabo vode za kmetijstvo, (iv) varstvo pred 
poplavami, ter (v) ekonomsko analizo projektov na katerih temeljijo študije podsektorjev za 
upravljanje voda.
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Drugi projekt, ki ga financira UNECE, pa s pomočjo razširjenega in okrepljenega 
sodelovanja med državami v Savskem bazenu, obravnava vprašanja v zvezi s čezmejnim 
obvladovanjem poplav, ob upoštevanju vplivov podnebnih sprememb pri različnih scenarijih in 
predvidenih prilagoditvenih ukrepih. Njegov neposredni cilj je priprava izhodišč za izdelavo 
prvega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, ki bo temeljil na 
konceptu celostnega upravljanja poplav in bo vključeval natančno izdelavo morebitnih vplivov 
podnebnih sprememb na upravljanje poplav v porečju, ter potrebne prilagoditvene ukrepe, ki jih 
je potrebno sprejeti v ta namen.

Dobra osnova za nadaljnje dejavnosti v Savskem bazenu je sodelovanje pri pripravi 
strategije za prilagoditev podnebnim spremembam za Donavski bazen. Načrtovano je, da bo 
priprava strategije zaključena konec leta 2012. 

Vse navedene dejavnosti bodo predstavljale dobro osnovo za natančnejšo obdelavo 
podnebnih sprememb in ustreznih prilagoditvenih ukrepov v drugem in kasnejših ciklusih 
upravljanja voda v Savskem bazenu.

Medsebojne povezave med upravljanjem voda in obvladovanjem poplavne ogroženosti (9. 
člen EU WFD)

V skladu s 1., 2. in 3. odstavkom 9. člena, to še zlasti velja za:
- razvoj prvih kartkart poplavne ogroženosti in nevarnosti, ter njihove nadaljnje preglede; 

usklajeni morajo biti s 5. členom WFD Analize porečij, lahko pa so tudi vključeni v 
njegove ocene; 

- razvoj prvih načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti in njihove kasnejše preglede; 
izvedeni morajo biti v skladu z Načrti upravljanja voda , lahko pa so vključeni tudi v 
njihove ocene;

- aktivno vključevanje vseh zainteresiranih strani.

EU Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ograženosti natančno določa roke za 
vsako izmed zahtev, ki se morajo uskladiti s povezanimi nalogami v skladu z WFD. To še zlasti 
velja za izdelavo kartkart poplavne ogroženosti in nevarnosti, ki se lahko vključijo v naslednja 
poročila o karakterizaciji porečja. Poleg tega je potrebno uskladiti načrte za obvadovanje
poplavne ogroženosti z načrti za upravljanje voda, vključeni pa so lahko tudi v njihove ocene. V 
primeru Savskega bazena se predvideva, da se bo preko skupnega dela pri Programu za razvoj 
načrta za upravljanje poplavne ogroženosti dogovorilo tudi o stopnji medsebojne povezanosti. 

Nadaljnji dialog s ključnimi deležniki v sektorju (npr. vodna energija)
Dobre izkušnje pri skupnem delu ICPDR, Donavske komisije in ISRBC, na področju 

razvoja in izvajanja Vodilnih načel za razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v 
Donavskem bazenu [24], bi lahko služile kot primer za nadaljnje ukrepe za izboljšanje dialoga z 
drugimi sektorji v Savskem bazenu, usmerjenimi v razvoj. Ta prizadevanja se bodo osredotočila 
na začetek dialoga o integraciji okoljskih vidikov v ta razvoj, v skladu z zahtevami WFD.

 Dodatna obdelava vprašanj, ki niso opredeljena kot pomembne zadeve za upravljanje 
voda (SWMI) v prvem ciklusu Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, vendar so 
lahko pomembna v prihodnosti (potreba po vodi, usedline, količina podtalnice)

Nadaljnje delo na področju pomembnih vprašanj, ki niso opredeljene kot SWMI v prvem 
ciklusu upravljanja porečja, bo potekalo v prihodnjih letih. Eno izmed najpomembnejših 
vprašanj, ki v prejšnjem obdobju ni bilo obdelano zaradi nezadostnih informacij, je sediment. 
Poleg tega bo pozornost namenjena tudi vprašanjem upravljanja podtalnice, vključno s 
pomembnimi tekočimi dejavnostmi, kot je projekt Zaščita in trajnostna uporaba čezmejnega 
vodonosnega sistema v Dinarskem krasu (DIKTAS).
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Začetni koraki za vzpostavitev trajnostnega ravnanja s sedimentom (8., 10. in 11. člen 
OSSB)

Do sedaj ravnanje s sedimentom ni bilo zadostno obravnavano. ISRBC je pripravila 
osnutek Protokola k OSSB o ravnanju s sedimentom, ki obravnava sediment kot bistven in 
dinamičen sestavni del porečja, z veliko okoljsko vrednostjo. Protokol ureja sodelovanje med 
pogodbenicami na tem področju in zagotavlja trajnostno ravnanje s sedimentom v Savskem 
bazenu, z obravnavo kvalitativnih in kvantitativnih vprašanj v zvezi s sedimentom. Ker je 
ravnanje s sedimentom pomemben element upravljanja porečja, ta Protokol predstavlja korak k 
vzpostavitvi trajnostnega upravljanja voda v porečju. Podpis in ratifikacija Protokola sta nujno 
potrebna, da bi lahko začeli z dejavnostmi za dosego trajnostnega ravnanja s sedimentom. V 
skladu s Protokolom so pogodbenice obvezane k redni izmenjavi informacij o načrtovanem 
čiščenju dna in k razvoju Načrta za ravnanje s sedimentom v Savskem bazenu, najkasneje šest let 
po začetku veljavnosti Protokola.

Za doseganje glavnih ciljev OSSB v zvezi z razvojem in izvajanjem Načrta upravljanje 
voda v Savskem bazenu s Programom ukrepov, je potrebno: 

- dokončati Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu, vključno s Programom ukrepov;
- zagotoviti postopek javnega posvetovanja;
- spremljati izvajanje Programa ukrepov;
- pripraviti vmesno poročilo o izvajanju Programa ukrepov tri leta po objavi prvega Načrta 

za upravljanje voda v Savskem bazenu;
- izvajati dejavnosti pomembne za naslednji ciklus Načrta upravljanje voda v Savskem 

bazenu (npr. ocena biološke raznolikosti in okoljskega stanja na področju sedimenta, vode 
in živih organizmov, ocena podnebnih sprememb in priprava prilagoditvenih ukrepov, 
ponovni pregled SWMI);

- objaviti (po možnosti z namenom posvetovanja) vmesni pregled pomembnih zadev za 
upravljanje voda za drugi Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu;

- pripraviti drugi Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu. 

Za doseganje glavnih ciljev na področju ravnanja s sedimentom, je potrebno: 
- pripraviti program za razvoj Načrta za ravnanje s sedimentom v Savskem bazenu;
- vzpostaviti sistem za izmenjavo podatkov o kakovosti sedimenta (npr. priprava 

programov za poglabljanje/čiščenje dna in vzpostavitev usklajenega sistema za 
spremljanje usedlin).

Po dokončanju prvega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu je treba začeti s 
pripravo osnovnih dokumentov za naslednji ciklus Načrta za upravljanja voda v Savskem bazenu. 
Temeljil bo na podlagi analize vrzeli. Priprava dokumentov je odvisna od možnosti financiranja v 
sklopu različnih programov čezmejnega sodelovanja (npr. SEE TCP).

4.3. Obvladovanje poplavne ogroženosti

V širšem kontekstu pravno podlago za sodelovanje pri obvladovanju poplavne 
ogroženosti določa 1. odstavek 13. člena OSSB, v skladu s katerim je cilj pogodbenic vzpostavitev 
usklajenega oz. skupnega sistema ukrepov, dejavnosti, opozoril in alarmov v Savskem bazenu, v 
primeru izrednih vplivov na vodni režim, ki nastanejo zaradi poplav (naravnih ali umetno 
povzročenih), ledu, suše, ali pomanjkanja vode.   

Vse od ustanovitve ISRBC, je ravnanje ob poplavah eno od glavnih področij sodelovanja 
med savskimi državami. Z namenom krepitve sodelovanja so pogodbenice k OSSB, z delom 
ustreznih strokovnih skupin ISRBC, razvile Protokol k OSSB o varstvu pred poplavami [14] in ga 
podpisale junija 2010.
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S tem Protokolom so se obrežne države sporazumele o sodelovanju pri:
- pripravi Programa za razvoj načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti (Načrt FRM) v 

Savskem bazenu;
- pripravi Predhodne ocene poplavne ogroženosti;
- pripravi kartkart poplavne ogroženosti in nevarnosti;
- razvoju Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu;
- vzpostavitvi Sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu,
- izmenjavi informacij, pomembnih za trajnostno varstvo pred poplavami. 

Ko bo Protokol po ratifikaciji v državnih parlamentih pogodbenic stopil v veljavo, bo 
predstavljal močno podporo OSSB, s ciljem vzpostavitve pogojev za trajnostno varstvo pred 
poplavami in izvajanje skupno dogovorjenih ukrepov pogodbenic. Protokol še zlasti zagotavlja 
podlago za postopen razvoj skupnega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, v skladu s 
Poplavno direktivo EU (2007/60/EU) in z Vodno konvencijo UNECE.

Pogodbenice na tem področju dobro sodelujejo s skupno dogovorjenimi dejavnostmi pod 
okriljem ISRBC. Na svojem drugem sestanku (2009) so se pogodbenice dogovorile o podpori že 
začetim dejavnostim za izboljšanje varstva pred poplavami v Savskem bazenu, ter o spodbujanju 
nadaljnjega sodelovanja pogodbenic pri pripravi Predhodne ocene poplavne ogroženosti, pripravi 
kart poplav, razvoju Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in pri 
podpori tekočim dejavnostim pri prepoznavanju (in pripravi) tesno povezanih projektov, ki so v 
njihovem skupnem interesu, kot sta hidrološka študija za Savski bazen in študija kartiranja poplav 
za reko Savo [18].

V skladu s trdno zavezanostjo, ISRBC nadaljuje z že začetimi dejavnostmi, katerih cilj je 
okrepiti varstvo pred poplavami v Savskem bazenu, z usklajevanjem dogovorjenih ukrepov. 

Za krepitev varstva pred poplavami v Savskem bazenu so predvideni naslednji specifični
skupni ukrepi.

 Razvoj skupnega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti
Po sprejetju Smernic o vodi in prilagajanju podnebnim spremembam, sprejetih na petem 

zasedanju sestanka pogodbenic h Konvenciji za varstvo in uporabo čezmejnih vodotokov in 
mednarodnih jezer (t.i. Vodna konvencija) (Ženeva, 10.-12. november 2009), so se pogodbenice 
odločile za pospeševanje izvajanja Smernic s programom pilotnih projektov in s podlago za 
izmenjavo izkušenj s prilagajanjem podnebnim spremembam v čezmejnem kontekstu. Savski 
bazen je bil izbran kot eno izmed pilotnih porečij za to specifično preizkušanje. V sklopu tega 
tekočega projekta se načrtuje izvedba določenih nalog, ki bodo privedle do vzpostavitve skupnih 
ciljev savskih držav na področju obvladovanja poplavne ogroženosti v Savskem bazenu s/z:

- pripravo podrobnega Programa za razvoj načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v 
Savskem bazenu, vključno s posvetovanjem in razpravo s pogodbenicami k OSSB, da bi 
dosegli skupni dogovor o ciljih, strukturi in vsebini Načrta za obvladovanje poplavne 
ogroženosti za Savski bazen;

- pripravo pregleda že zaključenih ali tekočih dejavnosti in njihovih izsledkov glede 
načrtovanja obvladovanja poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, ter v zvezi s sorodnimi 
pobudami za Donavski bazen, ki lahko vplivajo na reko Savo;

- opredelitvijo in oceno obstoječe zakonodaje, strategij in načrtov, povezanih z 
načrtovanjem obvladovanja poplavne ogroženosti in prilagajanja podnebnim 
spremembam (v čezmejnem in državnem obsegu), ob upoštevanju podobnih evidenc, ki 
so nastale pri drugih projektih;

- oceno potreb po podatkih in informacijah za skupni Načrt za obvladovanje poplavne 
ogroženosti za Savski bazen (hidrološki podatki, družbeno-ekonomski podatki, okoljski 
podatki, stanje infrastrukture, itd.), identifikacijo virov podatkov na državni in mednarodni 
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ravni, iskanjem podatkovnih vrzeli in opredelitvijo strategije za pridobitev manjkajočih 
podatkov.

Program in druge podporne dejavnosti bodo zaključene sredi leta 2012. Eden od ciljev pri 
razvoju Programa je doseči dogovor o časovnem okvirju za pripravo Načrta za obvladovanje 
poplavne ogroženosti. Ob upoštevanju različnih ravni pripravljenosti pogodbenic za izvajanje 
Poplavne direktive, enega izmed prihodnjih izzivov predstavlja odločitev o tem, ali so pogodbenice 
pripravljene upoštevati roke določene v Poplavni direktivi v prvem ciklusu načrtovanja, ki bo 
zaključen leta 2015. 

 Skupne dejavnosti pri predhodni oceni poplavne ogroženosti in pri pripravi kart
poplavne ogroženosti in nevarnosti

Nekatere dejavnosti za podporo temu specifičnemu ukrepu so se že začele. Preko SSS PP 
Savske komisije, poteka stalna izmenjava informacij o dejavnostih na državni ravni. V prihodnjih 
letih se bo to še okrepilo.

Ostale dejavnosti v zvezi s tem, načrtovane na ravni Savskega bazena, bodo: 
- začetna ocena poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in opredelitev najbolj ogroženih 

območij;
- uskladitev izmenjave informacij pri pripravi kart poplavne ogroženosti in nevarnosti za 

Savski bazen;
- uskladitev državnih metodologij pri pripravi kart poplav, v kolikor bo to izvedljivo, ali 

vsaj dogovor o metodah za interpretacijo informacij o poplavni ogroženosti in nevarnosti 
na skupnih poplavnih območjih.

 Prilagoditev ravnanja ob poplavah podnebnim spremembam
Na drugem sestanku pogodbenic k OSSB (2009) je bilo opozorjeno, da lahko podnebne 

spremembe vplivajo na dejavnosti upravljanja voda v Savskem bazenu. Izražena je bila podpora 
nadaljnjemu raziskovanju morebitnih vplivov podnebnih sprememb in razvoju celostnega 
pristopa, ki vključuje omilitvene in prilagoditvene ukrepe, ter podpora tesno povezanim 
projektom [18]. Poleg tega je to porajajoče se vprašanje poudarjeno v preambuli Protokola k 
OSSB o varstvu pred poplavami [14]. Ta dejstva predstavljajo usmeritev za ukrepe ISRBC na 
področju ravnanja ob poplavah. Več pomembnih regionalnih projektov, ki so trenutno v teku 
(npr. WATCAP), prav tako obravnava vplive podnebnih sprememb na ravnanje ob poplavah. 
Preko omenjenega UNECE projekta je načrtovana priprava pregleda regionalnega modeliranja 
podnebnih sprememb, ki so še zlasti povezane s vplivi podnebnih sprememb na poplavno 
ogroženost. Poleg tega bo do konca leta 2012 pripravljena tudi predhodna določitev in opis 
možnih prilagoditvenih ukrepov (stroškovna učinkovitost, stranski učinki, zmanjšanje 
ogroženosti, izvedljivost izvajanja, nadomestne možnosti, itd.) in izbira paketa ukrepov 
(dolgoročni, srednjeročni in kratkoročni ukrepi, ter ukrepi za preprečevanje, pripravljenost, 
prilagodljivost in okrevanje). 

To bo predstavljalo trdno osnovo za nadaljnje skupne dejavnosti pri izvajanju 
prilagoditvenih ukrepov, ki bodo usklajene s pomočjo ISRBC.

 Nadgradnja hidrološkega in hidravličnega modela za reko Savo 
Rezultat dejavnosti za pripravo hidrološkega in hidravličnega modela za Savski bazen, ki 

so bile izvedene skupaj s Korpusom vojaških inženirjev ZDA (USACE), je bila priprava modelov 
konec leta 2010, ki temeljita na različnih podatkih, pridobljenih od držav pogodbenic, imata 
medsektorske značilnosti in se lahko uporabita pri mnogih prednostnih ukrepih v Savskem 
bazenu, kot je:

- vzpostavitev sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu,
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- priprava kart poplavne ogroženosti in tveganja,
- analiza visokega in nizkega pretoka,
- določitev stopnje plovnosti, itd. 

Za izpolnjevanje navedenih potreb je potrebno modele stalno nadgrajevati in posodabljati.

Modela se bosta hranila na sekretariatu ISRBC, državne institucije pogodbenic pa ju bodo 
posodobile takoj, ko bodo na voljo novi podatki. Posodobitve bodo predložene sekretariatu 
ISRBC.

4.4. Preprečevanje in nadzor nesreč

Naslednja specifična cilja sta pomembna za izvajanje OSSB na področju preprečevanja in 
nadzora nesreč.

 Vzpostavitev trajnostnega in učinkovitega transnacionalnega sistema za ravnanje ob 
morebitnih dogodkih, ki imajo čezmejni vpliv na vodo, vodni režim in vodni ekosistem v 
celotnem Savskem bazenu (1. odstavek 13. člena OSSB)

Pogodbenice so že povezane preko Sistema obveščanja in opozarjanja o nesrečah in 
izrednih razmerah (AEWS), orodja za modeliranje širjenja onesnaževanja (DBAM) in 
mehanizmov opozarjanja, ki povezujejo ustanove za zaščito (glavni centri za alarmiranje –
PIAC). Ta struktura je bila razvita v okviru ICPDR, vendar pa je iz naključnih razlitij, ki so se 
dejansko zgodila, razvidno, da sistem odzivanja v primeru nesreče ne deluje dovolj učinkovito za 
ustrezno rešitev težave in odpravo posledic nesreč za okolje. Časovni razpon med prejemom prve 
informacije o razlitju in ustreznim in učinkovitim odzivom različnih institucij, odgovornih za 
preprečevanje in nadzor nesreč, je v večini primerov predolg. Varstveni ukrepi niso dovolj 
učinkoviti zaradi pomanjkanja komunikacije med različnimi organizacijami in zaradi slabega 
sistema odločanja v državah Savskega bazena. Centri PIAC delujejo neprekinjeno (24/7) le v SI 
in HR, medtem ko je ta sistem v BiH in RS šele v razvoju.

Za dosego tega cilja bi morala ISRBC stalno spremljati in pospeševati razvoj 
transnacionalnega sistema upravljanja, z rednimi stiki z ustreznimi institucijami iz pogodbenic, 
glavna prizadevanja pogodbenic pa bi morala biti usmerjena predvsem v vzpostavitev samega 
sistema.

 Stalno usposabljanje obstoječih struktur, odgovornih za preprečevanje in nadzor nesreč
Usposabljanje obstoječih struktur se izvaja z rednim testiranjem osebja v centrih PIAC. 

Glavni cilj teh preizkusov je nadziranje pripravljenosti in odzivnosti osebja v centrih PIAC v 
pogodbenicah, na izredne razmere, ki imajo oz. bi lahko imele škodljiv vpliv na vodo in vodni 
ekosistem. Rezultati teh preizkusov bodo ovrednoteni v okviru ISRBC in njenih strokovnih 
skupin, še zlasti SSS PNN.

Za izpolnitev glavnih ciljev učinkovitega preprečevanja in nadzora nesreč, so predvideni 
naslednji ukrepi: 

- redno preizkušanje obstoječega sistema z izvajanjem napovedanih in nenapovedanih 
preizkusov;

- izvajanje Protokola k OSSB o izrednih razmerah, da bi izboljšali preprečevanje, 
pripravljenost, odziv in vzajemno pomoč med pogodbenicami v primeru izrednih razmer;

- razvoj načrta za krizno upravljanje onesnaževanja voda v Savskem bazenu.

Za izpolnitev glavnih ciljev je pomembno, da bodo po pričetku veljavnosti Protokola k 
OSSB o izrednih razmerah, vse državne institucije in organizacije, odgovorne za preprečevanje in 
nadzor nesreč, sodelovale na podlagi določb Protokola. Po njegovi ratifikaciji bo Protokol
predstavljal pravno podlago za trajnostne in usklajene ukrepe v primeru naključnega 
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onesnaževanja. Pogodbenice k OSSB, še zlasti BiH in RS, morajo vzpostaviti učinkovito 
strukturo za preprečevanje in nadzor nesreč za odziv na izredne razmere, najprej pa je potrebno 
razviti ustrezno nacionalno zakonodajo na tem področju. Za ta postopek so odgovorne zadevne 
pogodbenice. ISRBC bi lahko spodbujala te ukrepe s predstavitvijo glavnih ciljev in povezala 
nove institucionalne ureditve v teh pogodbenicah z obstoječim sistemom AEWS. 

Na ravni ISRBC je predvidena izvedba projekta Načrt zaščite in reševanja v primeru 
onesnaževanja voda v Savskem bazenu, katerega namen je zagotavljanje trajne povezave med 
institucijami, ki sodelujejo pri upravljanju voda, in tistimi, ki so odgovorne za pripravljenost in 
odziv v primeru izrednih razmer, da bi zagotovili učinkovite ukrepe v primeru naključnih razlitij 
snovi, ki lahko vplivajo na uporabo vode za različne namene (pitna voda, ribogojne vode, 
namakanje, industrija, plovba), ter na kakovost rek in vodnih ekosistemov, še zlasti na območja 
posebnega pomena. Za smotrno in učinkovito upravljanje je potrebno modeliranje in platforma za 
izmenjavo informacij, s pomočjo katere bodo vsi odgovorni državni organi opozorjeni o 
morebitnem razlitju škodljivih snovi, spremljali bodo razvoj situacije in se dogovorili o 
usklajenem odzivu nanjo. Izvajanje projekta je odvisno od možnosti financiranja v sklopu 
različnih programov čezmejnega sodelovanja (npr. SEE TCP).

Pri doseganju tega cilja se od ISRBC pričakuje, da bo prevzela vodilno vlogo pri 
spremljanju rezultatov rednih preizkusov in da bo organizirala usposabljanja za osebje, da bi se 
izboljšale operativne zmogljivosti centrov PIAC. Pred podpisom in ratifikacijo Protokola k OSSB 
o izrednih razmerah, morajo ISRBC in pogodbenice storiti vse potrebno za izvedbo projektov v 
zvezi z izboljšanjem sistema za podporo odločanju v kriznih razmerah, ki vključujejo škodljive 
učinke na vodni režim in vodni ekosistem.

4.5. Medsektorska vprašanja

Specifični cilji, opredeljeni v nadaljevanju, se nanašajo na upravljanje z informacijami, na 
hidrološka in meteorološka vprašanja, ter na statistična vprašanja, pomembna za izvajanje OSSB.

 Vzpostavitev integriranega informacijskega sistema za Savski bazen (4. člen OSSB, 4. 
člen Priloge I k OSSB – Statut Savske komisije)

Vzpostavitev sistema Sava GIS, kot dela integriranega informacijskega sistema za Savski 
bazen, je potreben korak, ki bo imel pomembno vlogo pri lažji obdelavi podatkov in pri 
zagotavljanju pretoka informacij med ISRBC in pogodbenicami k OSSB. Sistem bo postal tudi 
dragoceno orodje za informiranje širše javnosti o pomembnih dejstvih o Savskem bazenu, ter o 
skupnih ukrepih in postopkih, savski GeoPortal pa bo zagotavljal vizualizacijo teh informacij.

Glavni cilji tega ukrepa so:
- vzpostavitev nemotenega, od platforme neodvisnega, pravočasnega in odprtega dostopa 

do integriranih podatkov, proizvodov, informacij, storitev in orodij, ki bo omogočal 
zadostno mero točnosti in natančnosti za obravnavo pomembnih vprašanj s področja 
upravljanja voda v Savskem bazenu;

- zagotavljanje dobrih komunikacijskih kanalov skupnosti ISRBC za izmenjavo in širjenje 
znanja o vodnih virih, ter o smotrnem in učinkovitem upravljanju porečja v Savskem 
bazenu;

- ustvarjanje tehničnega okolja in okolja v katerem bodo pogodbenice k OSSB lahko delale 
v skladu z odprtimi in interoperabilnimi načeli in merili.

V obdobju od ustanovitve sekretariata ISRBC, je sekretariat zaradi rastočih potreb po 
podatkih in postopkih GIS določena prizadevanja usmeril v izpolnjevanje zahtev po teh 
informacijah, na začasni osnovi. Najpomembnejša prizadevanja pri zbiranju, analizi in urejanju 
podatkov GIS, ter pri pripravi različnih kart, so bila izvedena pri pripravi Poročila o analizi 
Savskega bazena [6]. Čeprav so bili priznani rezultati teh prizadevanj, pa niso bili prepoznani kot 
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sistematični pristop k razvoju Sava GIS. Dejanska osnova za vzpostavitev GIS sistema je bila 
priprava strateške in izvedbene dokumentacije za razvoj Sava GIS, z dogovorjeno vizijo in načeli. 

Za vzpostavitev popolnoma funkcionalnega sistema Sava GIS so predvideni naslednji 
ukrepi:

- prva faza: vzpostavitev savskega GeoPortala z glavnimi funkcijami, ki vključujejo vso 
potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo;

- druga faza: razvoj in izvedba naprednih orodij, storitev kartiranja in poročanja, ter 
osnovnih aplikacij in/ali osnovnega sistema za podporo odločanju ;

- tretja faza: razširitev skupnega podatkovnega modela in vzpostavitev najbolj naprednih 
storitvenih komponent, kot so dinamično poročanje in kartiranje, spletni monitoring in 
opazovanje, ter napredni sistemi za podporo odločanju.

Prva faza vzpostavitve sistema Sava GIS se je začela s finančno podporo Evropske 
komisije. Projekt »Podpora ISRBC pri pripravi in izvajanju načrta upravljanje voda v Savskem
bazenu« bo zaključen do konca leta 2011. Rezultat tega bo vzpostavitev savskega GeoPortala z 
glavnimi funkcijami, ki vključujejo vso potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo. 
Skupaj s tekočimi dejavnostmi za pripravo prvega Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu 
bodo pripravljeni tudi ključni nizi podatkov.

Za vzpostavitev sistema SavaGIS je potrebno zagotoviti naslednje:

- aktivno vključevanje državnih institucij in njihovih strokovnjakov, vključno z 
upoštevanjem predlaganih načel v zvezi s cilji interoperabilnosti in zagotavljanjem 
rednega posodabljanja usklajenih podatkov;

- krepitev zmogljivosti sekretariata Savske komisije, z namenom vodenja in upravljanja 
savskega GeoPortala;

- precejšnja finančna sredstva.

Ključni pomen pri uspešnosti izvedbe Sava GIS je sposobnost ISRBC za vključitev 
dodatnih zmogljivosti in sredstev za ustvarjanje in obravnavo dodatnih informacij, ter za njihovo 
hitrejšo obdelavo. 

Vzpostavitev Sava GIS, kot storitvenega porazdeljenega sistema, bo odvisna od: 

- predanosti ISRBC pri vodenju izvedbe projekta;

- polnega sodelovanja pogodbenic ISRBC in njihove pripravljenosti za aktivno 
vključevanje;

- zagotavljanja razpoložljivosti zadostnih sredstev v načrtovanem časovnem okvirju;
- pripravljenosti za upoštevanje predlaganih načel v zvezi s cilji interoperabilnosti in 

vključevanjem hidrografije INSPIRE in drugih specifikacij tem v obstoječe GIS v 
pogodbenicah;

- zagotavljanja doslednih, skladnih, kakovostnih in usklajenih podatkov, ter njihovega 
rednega posodabljanja.

 Krepitev platforme za izmenjavo in uporabo hidroloških in meteoroloških informacij (4. 
člen OSSB) 

Ustrezne hidrološke in meteorološke informacije ter sistem za napovedovanje in 
opozarjanje pred poplavami so potrebne za celostno upravljanje vodnih virov in oceno poplavne 
ogroženosti v Savskem bazenu. Poleg tega predstavlja močno sodelovanje pri skupni rabi 
podatkov in informacij med različnimi institucijami v pogodbenicah k OSSB ključni faktor za 
vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema za napovedovanje poplav in varstva pred 
poplavami. V zadnjih desetletjih je bil prekinjen celostni sistem za izmenjavo hidroloških in 
meteoroloških podatkov in za upravljanje informacij, kar je znatno vplivalo na izmenjavo 
podatkov med državnimi hidrometeorološkimi službami v Savskem bazenu in omejilo njihovo 
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sposobnost za proizvodnjo, upravljanje in zagotavljanje pravočasnih, točnih in visokokakovostnih 
hidroloških informacij in storitev napovedovanja za pristojne organe, glavne deležnike in splošno 
javnost. 

Platforma za izmenjavo hidroloških in meteoroloških informacij bo sestavljena iz:
- sistema za izmenjavo hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij, ki bo 

zagotavljal stalni pregled stanja vodnega režima v porečju, na podlagi povezav 
vzpostavljenih med državnimi hidrometeorološkimi službami pogodbenic in Savsko 
komisijo;

- Hidrološkega letopisa, ki bo vseboval letni povzetek informacij o vodnem režimu, 
izmerjenih na merilnih postajah in opredeljenih kot pomembnih na ravni porečja;

- Hidrološke študije za Savski bazen, ki bo obravnavala vse meteorološke in hidrološke 
elemente, pomembne za celostno upravljanje voda v Savskem bazenu, in bo neposredno 
uporabljena pri vseh ključnih dejavnostih v okviru izvajanja OSSB (npr. razvoj plovbe, 
priprava Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, Načrta za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, načrta kriznega upravljanja onesnaževanja voda);

- sistema hidrometeoroloških informacij in sistema za napovedovanje in opozarjanje 
pred poplavami, z namenom izboljšanja upravljanja informacij, hidrološkega 
napovedovanja in sposobnosti za opozarjanje o poplavah pri pristojnih državnih organih.

Precejšnja podpora učinkoviti izmenjavi hidroloških in meteoroloških podatkov in 
informacij se lahko zagotovi s sporazumom o podatkovni politiki, ki bi ga morale skleniti 
pogodbenice, ISRBC pa bi pri tem imela vlogo usklajevalca.

Platforma bo zagotavljala zanesljivo in izmerljivo osnovo za vse sklepe in priporočila 
povezana s trajnostnim upravljanjem vodnih virov v Savskem bazenu. 

Vzpostavitev platforme je zahtevna naloga, močno odvisna od razpoložljivih sredstev. 
Zbiranje sredstev bo osredotočeno predvsem na različne programe čezmejnega sodelovanja (npr. 
SEE, TCP, IPA), vendar pa morajo pogodbenice znatno prispevati k vsem navedenim 
dejavnostim v smislu človeških in finančnih virov.

Za vzpostavitev platforme bi morala biti odgovorna predvsem ISRBC, medtem ko se od
državnih institucij pričakuje, da bodo z rednim zagotavljanjem podatkov prispevale k 
učinkovitemu delovanju in k nadaljnji nadgradnji platforme.

 Pospeševanje izvajanja OSSB na področju plovbe in drugih pomembnih gospodarskih 
vprašanj, z uporabo statističnih metod in tehnik kot orodij 

Zbiranje, obdelava, analiza in interpretacija podatkov v skladu z natančno določenimi 
metodami in tehnikami lahko prispeva k boljšemu razumevanju obravnavanega postopka in 
zagotovi podlago za vzpostavitev odnosov, opredelitev trendov, boljše načrtovanje dejavnosti in 
ustreznega odločanja. V ta namen je potrebno uporabiti moderne in ustrezne statistične metode in 
tehnike, ne samo na področju plovbe, ampak tudi za analizo splošnih družbeno-gospodarskih 
značilnosti regije, za pospeševanje regionalnega razvoja. 

Trenutno na ravni Savskega bazena ni vzpostavljeno organizirano in enotno zbiranje ter
obdelava pomembnih statističnih podatkov (še zlasti tistih, ki so pomembni za ladjevje, prevoz po 
celinskih vodah in za pristanišča). Podatki se zbirajo in obdelujejo na državni ravni in v večini 
primerov ne posebej za Savski bazen.

Jasno je, da bi bilo v tem trenutku, ko se pričakuje razvoj prevoza po celinskih vodah, 
razvoj pristanišč in drugih komercialnih dejavnosti, koristno vzpostaviti učinkovit sistem za 
zbiranje in obdelavo statističnih podatkov. 

Možni ukrepi na tem področju vključujejo:
- Pospeševanje redne uporabe najboljših statističnih načel, metod in praks za izboljšanje 

kakovosti;
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- Razvoj sistema za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov v skladu z EU STAT;
- Redno zbiranje in obdelavo podatkov;
- Razširjanje podatkov ustreznim deležnikom. 
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5. Udeležba javnosti in vključevanje deležnikov v izvajanje OSSB

Udeležba javnosti je temeljno načelo za trajnostno upravljanje voda, ki ga določata 
Okvirna direktiva o vodah EU (14. člen) in Okvirni sporazum o Savskem bazenu (21. člen).

Glavni cilji udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov so:
- zagotovitev udeležbe javnosti pri izvajanju OSSB in EU WFD, da bi zagotovili 

preglednost postopka odločanja in dobili podporo za izvajanje OSSB in EU WFD;
- ozaveščanje o vprašanjih v zvezi z upravljanjem voda, z varstvom voda in vodnih 

ekosistemov, ter s plovbo;
- pospeševanje vzpostavitve učinkovitih struktur in mehanizmov za udeležbo javnosti;
- informiranje širše javnosti in aktiviranje ključnih deležnikov za vključitev v sodelovanje 

pri dejavnostih in v strukturah na ravni Savskega bazena;
- aktiviranje javnosti in ključnih deležnikov za pomoč pri izvajanju in uspešnem doseganju 

ciljev Sporazuma.

Da bi zagotovili uspešno izvajanje Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu in splošno 
izvajanje OSSB, je precejšnja pozornost namenjena udeležbi javnosti in vključevanju deležnikov. 
Mednarodne izkušnje so pokazale, da je osnovni predpogoj za trajnostno upravljanje vodnih 
virov na splošno, ter bolj specifično za uspešen razvoj in izvajanje načrtov za upravljanje porečja, 
učinkovito vključevanje različnih deležnikov iz obrežnih držav, na vseh ustreznih ravneh. To je 
tudi ena izmed glavnih določb EU WFD in OSSB. 

Jasno je, da je v primeru Savskega bazena postopek sodelovanja prišel do točke, na kateri 
je mogoče izkoristiti prednosti vključevanja deležnikov, za to pa je potrebno pripraviti strukturo 
postopka za njihovo vključevanje. Poleg tega pa je zelo verjetno – v skladu z mednarodnimi 
izkušnjami – da bodo deležniki ob napredovanju izvajanja OSSB »zahtevali« vključitev v ta 
postopek, saj se bo od njih zahtevalo izvajanje odločb v skladu z OSSB, ali pa bo postalo njihovo 
vključevanje potrebno, da bodo odločbe v skladu z OSSB »izvedljive«.

Vključevanje uporabnikov voda in ključnih deležnikov v upravljanje Savskega bazena, z 
uporabo ustaljenega mehanizma, lahko doda vrednost tekočim prizadevanjem in pomaga pri 
učinkovitem napredovanju izvajanja OSSB, tudi v skladu z EU WFD. Takšen pristop od spodaj 
navzgor bi deloval dopolnilno pri postopku uradnega sodelovanja pogodbenic. Na čezmejni ravni 
bi ga vodila in nadzirala ISRBC, na državni ravni pa pristojni organi v državah pogodbenicah.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev je doseganje glavnih ciljev postopka udeležbe 
javnosti in vključevanja deležnikov v izvajanje OSSB (in EU WFD), v splošnem načrtovano na 
dveh nivojih.

Cilj prvega nivoja je zaključek in krepitev postopka udeležbe javnosti z namenom 
priprave in izvajanja Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu. Ta nivo vključuje: 

- pripravo analize deležnikov, ki bo zagotovila potrebne informacije za pripravo korakov in 
struktur, ki bodo ustvarili pogoje za smiselno udeležbo javnosti in vključevanje 
deležnikov;

- pripravo načrta za udeležbo javnosti, ki bo (i) pospeševal vključevanje deležnikov, (ii)
ustvaril pogoje za izboljšanje preglednosti postopka odločanja, (iii) pospeševal 
ozaveščanje deležnikov o vprašanjih v zvezi z upravljanjem porečja in s tem njihovo 
aktivacijo pri sodelovanju v dejavnostih in strukturah na ravni Savskega bazena, (iv)
pospeševal vzpostavitev učinkovitih struktur in mehanizmov za vključevanje deležnikov 
in (v) pripomogel k aktiviranju javnosti in ključnih deležnikov za vključevanje v izvajanje 
in doseganje ciljev OSSB.
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Primarna ciljna skupina pri teh dejavnostih, ki se že izvajajo v okviru donacije EC Savski 
komisiji, namenjeni za pripravo in izvajanje prvega Načrta za upravljanje voda v Savskem
bazenu, so ključni deležniki, torej glavni uporabniki voda v Savskem bazenu. 

Cilj drugega nivoja postopka udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov je nadaljnje 
izboljšanje in širitev vključevanja deležnikov v postopek izvajanja OSSB, ter iskanje sinergije 
med pristopoma od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. V tem smislu bo posebna pozornost 
namenjena raziskovanju možnosti za vzpostavitev večdeležniške platforme, ki bi prinesla
naslednje prednosti: 

- omogočanje učinkovitega usklajevanja vključevanja deležnikov v dejavnosti ISRBC in 
pomoč pri doseganju ciljev OSSB;

- omogočanje dvosmerne interakcije, vključno z zagotavljanjem informacij in 
posvetovanjem z različnimi deležniki v porečju. 

Do sedaj so bili v izvajanje OSSB vključeni predvsem deležniki iz vladnega in nevladnega 
sektorja. Glavni namen večdeležniške platforme bi bilo omogočanje oz. krepitev vključevanja 
civilnega, akademskega in poslovnega sektorja. 

V okviru teh dejavnosti bo na primer izveden projekt za pospeševanje prispevanja 
majhnih in srednjih podjetij, vključno z akademskim in poslovnim sektorjem, k trajnostnemu 
razvoju Savskega bazena.

Izvajanje ukrepov predvidenih za zagotavljanje aktivnega vključevanja širokega razpona 
deležnikov v izvajanje OSSB bo odvisno od razpoložljivih sredstev na državni ravni, na ravni 
porečja, ter na mednarodni ravni (npr. UNESCO). 

Na področju udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov je glavna odgovornost ISRBC 
vzpostavitev postopka udeležbe javnosti z razvojem analize deležnikov in načrta za udeležbo 
javnosti. Po drugi strani pa je zagotavljanje pogojev za izvajanje načrta za udeležbo javnosti 
odvisno predvsem od vključevanja ustreznih struktur v pogodbenicah, ki naj bi s pomočjo vseh 
komunikacijskih sredstev promovirale potrebo po udeležbi javnosti in po aktivnem vključevanju 
glavnih deležnikov v izvajanje OSSB in Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu. 
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6. Spremljanje izvajanja OSSB 

V skladu z 21. členom OSSB, je bila pripravljena metodologija za stalno spremljanje 
izvajanja Sporazuma in sprejeta na 1. sestanku pogodbenic k OSSB (Zagreb, 1. junij 2007). Njen 
glavni namen je pravočasno zagotavljanje informacij o izvajanju OSSB deležnikom in splošni 
javnosti.

Metodologija uvaja predvsem redne mehanizme poročanja za pogodbenice ter 
odgovornosti za ISRBC, z namenom izboljšanja preglednosti postopka izvajanja OSSB.

V skladu s to metodologijo morajo pogodbenice pred vsakim sestankom pogodbenic 
ISRBC predložiti izčrpno poročilo o izvajanju OSSB v njihovih državah, pristojni organi za 
izvajanje OSSB pa morajo zagotoviti dostopnost teh poročil tudi deležnikom in širši javnosti.
Državna poročila in skupno poročilo o izvajanju OSSB, ki ga pripravi ISRBC na podlagi državnih 
poročil, so objavljena na spletni strani ISRBC.

Poleg tega so bili v okviru ISRBC vzpostavljeni številni mehanizmi za zagotavljanje 
stalnih informacij o izvajanju OSSB deležnikom in širši javnosti, vključno z uradno spletno 
stranjo ISRBC, biltenom Savski vestnik (Sava NewsFlash), publikacijami, sporočili za javnost, 
tiskovnimi konferencami in medijskimi predstavitvami, posvetovalnimi delavnicami, javnimi 
predstavitvami (npr. projektov) in drugimi sestanki z deležniki. Pomembna dejavnost na tem 
področju je praznovanje Dneva reke Save (1. junij), ki vključuje vsakoletno organizacijo številnih 
dogodkov, katerih namen je promocija visokih ekoloških vrednot, gospodarskih potencialov v 
Savskem bazenu in obveščanje deležnikov in javnosti o dosežkih pri izvajanju OSSB. 

Pomembno vlogo pri spremljanju izvajanja OSSB imajo vladne in nevladne organizacije, 
ki imajo status opazovalca pri ISRBC, ter institucije/organizacije na ravni reke Donave in na širši 
ravni, s katerimi sodeluje Savska komisija (ICPDR, Donavska komisija, UNECE, institucije 
Evropske komisije in mnoge druge).

Spremljanje izvajanja OSSB postaja vse bolj zahtevno, saj se njegov okvir stalno širi z 
novimi protokoli k Sporazumu. Zato je redno pregledovanje metodologije spremljanja s strani 
pogodbenic in ISRBC, ter večje prispevanje pogodbenic pri postopku spremljanja, ključnega 
pomena za uspešno spremljanje izvajanja in s tem koristno za uspešno izvajanje samega OSSB.
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7. Priloge

PRILOGA 1: SEZNAM ORGANOV PRISTOJNIH ZA IZVAJANJE OSSB
PRILOGA 2: SEZNAM PREDSTAVNIKOV ISRBC
PRILOGA 3: SEZNAM OKRAJŠAV IN AKRONIMOV
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Priloga 1: Seznam organov pristojnih za izvajanje OSSB

Država Pristojni državni organi Naslov

Ministrstvo za promet in zveze Bosne 
in Hercegovine 

Trg Bosne i Hercegovine 1,
71 000 Sarajevo

Ministrstvo za zunanjo trgovino in 
gospodarske odnose Bosne in 
Hercegovine

Musala 9,
71 000 Sarajevo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in vodno gospodarstvo Republ. Srpske

Trg Republike Srpske 1,
78 000 Banjaluka 

Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in vodno gospodarstvo

Maršala Tita 15,
71 000 Sarajevo

Ministrstvo za promet in zveze 
Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1,
78 000 Banjaluka

Zvezno ministrstvo za promet in zveze Braće Fejića, 88 000 Mostar
Ministrstvo za prostorsko urejanje, 
gradbeništvo in ekologijo Republike 
Srpske

Trg Republike Srpske 1,
78 000 Banjaluka

Zvezno ministrstvo za okolje in 
turizem

Alipašina 41,
71 000 Sarajevo

Bosna in Hercegovina

Vlada okrožja Brčko
Bulevar mira 1,
76 100 Brčko

Ministrstvo za morje, promet in 
infrastrukturo

Prisavlje 14, 
10 000 Zagreb

Republika Hrvaška

Ministrstvo za regionalni razvoj, 
gozdarstvo in vodno gospodarstvo

Babonićeva 121, 
10 000 Zagreb

Ministrstvo za kmetijstvo, trgovino, 
gozdarstvo in vodno gospodarstvo

Bulevar umetnosti 2a, 
11070 Novi Beograd

Ministrstvo za okolje, rudarstvo in 
prostorsko urejanje

Omladinskih brigada 1, 
11070 Novi Beograd

Ministrstvo za infrastrukturo in 
energijo

Nemanjina 22-26, 
11000 Beograd

Ministrstvo za zunanje zadeve
Kneza Miloša 24-26,
11000 Beograd

Republiška hidrometeorološka služba 
Srbije 

Kneza Višeslava 66,
11000 Beograd

Republika Srbija

Republiška geodetska uprava 
Bulevar vojvode Mišića 39,
11000 Beograd

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25, 
1001 Ljubljana, P.P. 481

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana

Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana

Ministrstvo za promet
Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana

Služba Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno 
politiko

Kotnikova 28, 
1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj

Gregorčičeva 25, 
1000 Ljubljana
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Priloga 2: Seznam predstavnikov ISRBC

MEDNARODNA KOMISIJA ZA SAVSKI BAZEN

Sedež: Vladimira Nazora 61, Zagreb, Hrvaška; E-pošta: isrbc@savacommission.org 

Kontakt
Država

Ime in 
priimek

Funkcija
Telefon E-pošta

Kemal 
Karkin

Član + 387 33 269 470 pidtrans@bih.net.ba
Bosna in 
Hercegovina Savo

Gluvić
Namestnik 
člana

+ 387 51 813 068 vpsava@zona.ba

Mario
Babić

Predsednik + 385 1 616 9090 mario.babic@pomorstvo.hr
Republika 
Hrvaška Ružica 

Drmić
Namestnik 
člana

+ 385 1 6307 353 ruzica.drmic@voda.hr

Aleksandar 
Prodanović

Član + 381 11 311 5370 a.prodanovic@minpolj.gov.rs
Republika 
Srbija Miladin 

Avramov
Namestnik 
člana

+ 381 11 3131 357 miladin.avramov@ekoplan.gov.rs

Mitja
Bricelj

Član + 386 1 478 7464 mitja.bricelj@gov.si
Republika 
Slovenija Aleksander 

Čičerov
Namestnik 
člana

+ 386 1 478 2036 Aleksander.Cicerov@gov.si

SEKRETARIAT ISRBC
Dejan 
Komatina

Sekretar +385 1 4886 960 dkomatina@savacommission.org
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PRILOGA 3: SEZNAM OKRAJŠAV IN AKRONIMOV

Okrajšava/
Akronim 

Opis

ADN
Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih 
vodah 

BiH (BA) Bosna in Hercegovina

SS Strokovna skupina

EIA Presoja vplivov na okolje

ENC Elektronska navigacijska karta

EU Evropska unija

EU FP7 7. okvirni program Evropske unije

OSSB Okvirni sporazum o Savskem bazenu

FRM Obvladovanje poplavne ogroženosti

GIS Geografski informacijski sistem

HR Republika Hrvaška

ICPDR Mednarodna komisija za varstvo reke Donave

IFI Mednarodna finančna institucija

ISRBC Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija)

IWT Prevoz po celinskih vodah

NAIADES Plovba ter dejavnosti in razvoj na celinskih vodah v Evropi

NGO Nevladna organizacija

SSS UP Stalna strokovna skupina za upravljanje voda v porečju

SSS PLOV Stalna strokovna skupina za plovbo

SSS PP Stalna strokovna skupina za preprečevanje poplav

SSS PNN Stalna strokovna skupina za preprečevanje in nadzor nesreč

PIAC Glavni mednarodni center za alarmiranje

RBM (UP) Upravljanje porečja

RIS Rečne informacijske storitve

RS Republika Srbija

SI Republika Slovenija

SWMI Pomembna zadeva upravljanja voda

UNECE Ekonomska komisija OZN za Evropo

WFD Okvirna direktiva o vodah

WISE Vodni informacijski sistem za Evropo 
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1. Uvod

Da bi zagotovila učinkovito izvajanje Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB) [1], je Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) začela razvijati strategijo za izvajanje Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu že jeseni 2005, kmalu po ustanovitvi komisije. 


Na podlagi obstoječega okvirja [1,2,3] je bila prva Strategija za izvajanje OSSB [4] končana in uradno sprejeta s strani ISRBC leta 2008, kot rezultat postopka, v katerega so bili vključeni številni strokovnjaki in deležniki iz Savskega bazena. 


Vendar pa je bila zaradi stalnega napredka pri izvajanju OSSB v zadnjih letih in nenehnega spreminjanja »okolja« v postopku izvajanja v istem obdobju, posodobitev in dopolnitev Strategije ne le smiselna, ampak tudi potrebna.


Izboljšana je bila zanesljivost in funkcionalnost sistema izvajanja OSSB [5]. Doseženi so bili nekateri pomembni rezultati [6-16], večina ukrepov, predvidenih v Strategiji pa je bila že izvedenih, ali pa so se začeli izvajati, poleg tega pa so bili prepoznani tudi izzivi in ovire pri izvajanju OSSB.  


Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s številnimi organizacijami in institucijami, poleg tega pa smo pridobili tudi ogromno izkušenj iz drugih evropskih porečij in od drugod, ki so izpostavile porajajoča se vprašanja, ki jih je treba obravnavati v prihodnosti. 

Priprava in izvedba projektov, pomembnih za izvajanje OSSB, je postopoma postala osnova za celoten proces. Zagotovljena so bila finančna sredstva za mnoge bistvene projekte, države pa so opredelile in se dogovorile o nadaljnjih prednostnih projektih. Evropska komisija je priznala mnoge izmed projektov in jih vključila v Akcijski načrt strategije EU za Podonavlje [17], ki bo zagotovo predstavljal pomemben okvir za izvajanje projektov v zvezi z OSSB v prihodnosti.


Številni postopki in dogodki, ter njihovi rezultati, ne le v Savskem bazenu [18-21], ampak tudi na ravni donavskega povodja [22-24] in na evropski ravni [17,25,26], so privedli do ponovne preučitve in posodobitve izvajanja OSSB v prihodnosti.  

Ob upoštevanju navedenih dejstev je bila razvita posodobljena Strategija, katere primarni namen je v celoti izkoristiti dosedanja prizadevanja in dosežke, uskladiti izkušnje in znanje, pridobljene v preteklih letih, se odzvati in vključiti v pomembne postopke, ki potekajo na ravni donavskega povodja in na evropski ravni, ter s tem dodatno okrepiti podlago za polno izvajanje OSSB.


Struktura posodobljene Strategije je preprosta in nedvoumna. Okvir čezmejnega sodelovanja v Savskem bazenu je predstavljen v 2. poglavju, ki navaja osnovne informacije o porečju, ter pravni in institucionalni okvir za sodelovanje, ki ga predstavljata OSSB in ISRBC. 

Trenutno stanje izvajanja OSSB, vključno z glavnimi dosežki in izzivi, opisuje 3. poglavje. Cilji izvajanja OSSB, ter ukrepi za njihovo dosego, ki so navedeni v 4. poglavju, so izdelani v skladu s posameznimi prednostnimi področji. Vsako prednostno področje ustreza specifičnemu cilju OSSB. V 5. in 6. poglavju so obravnavana vprašanja udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov v izvajanje OSSB, ter spremljanje izvajanja OSSB. Priloge (7. in 8. poglavje) vsebujejo dopolnilne informacije, vključno s seznamom okrajšav in akronimov, ter seznam referenc. 

2. Okvir čezmejnega sodelovanja v Savskem bazenu 

2.1.  Naravna podlaga za sodelovanje 

Savski bazen
 je pomembno prispevno območje jugovzhodne Evrope in zajema območje v velikosti 97.713 km2 [6], kar je 12% donavskega povodja. Savski bazen se nahaja v šestih državah (Tabela 1) in ima okoli 8,5 milijonov prebivalcev.


Reka Sava je tretji najdaljši pritok reke Donave. Dolžina reke Save od njenega glavnega izvira v slovenskih gorah, pa do izliva v Donavo v Beogradu (Srbija) je 945 km [6]. Na sotočju je njen povprečni pretok približno 1.700 m3/s in zato reka Sava predstavlja najbogatejši pritok Donave, saj prispeva k skupnemu pretoku reke Donave skoraj 25%. 

Tabela 1. Glavni podatki o Savskem bazenu [6].

		Država

		Delež (km2)

		Delež (%)



		Slovenija

		11.734,8 

		12,0



		Hrvaška

		25.373,5

		26,0 



		Bosna in Hercegovina

		38.349,1

		39,2 



		Srbija

		15.147,0

		15,5 



		Črna gora

		6.929,8

		7,1 



		Albanija

		179,0

		0,2 



		Skupaj

		97.713,2

		100,0 





Savski bazen je zelo znan zaradi svoje visoke okoljske in družbene vrednosti, ne le zaradi naravnih lepot, izrazite biološke in pokrajinske raznolikosti in velikih zadrževalnih območij vzdolž reke, ampak tudi zaradi velikega potenciala za razvoj dejavnosti, npr. prevoza potnikov in tovora, turizma in rekreacije.


Reka Sava ima v svojem porečju največji kompleks naplavinskih mokrišč v donavskem povodju in ogromne komplekse nižinskih gozdov. Sava je edinstven primer porečja v katerem so nekatere poplavne ravnice še vedno neokrnjene in pripomorejo pri zmanjševanju poplav ter podpirajo biološko raznovrstnost. 

Na tem območju se nahaja šest pomembnih lokacij opredeljenih z Ramsarsko konvencijo, številna pomembna območja s pticami in rastlinami, ki so zaščitena na državni ravni, ter območja Natura 2000.


Reka Sava prispeva k donavskemu prometnemu omrežju oz. njeni celinski plovni poti 594 km plovbenega območja, od Beograda (Srbija) do Siska (Hrvaška), ter različne lokacije in priložnosti za različne vrste turizma in rekreacije vzdolž celotnega vodotoka. 


2.2.  Pravna podlaga za sodelovanje

Po političnih spremembah v regiji v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja je reka Sava, ki je bila največja reka v nekdanji državi, postala pomembna mednarodna reka.


Ustanovitev Pakta stabilnosti za jugo-vzhodno Evropo leta 1999 je zagotovila trdno podlago za sodelovanje deležnikov v regiji in je postopoma odprla pot k oblikovanju novega pristopa k upravljanju z vodnimi viri v Savskem bazenu.


Na podlagi tega so štiri države iz Savskega bazena – Bosna in Hercegovina, Federalna republika Jugoslavija (kasneje Srbija in Črna gora in nato Republika Srbija), Republika Hrvaška in Republika Slovenija – pričele s pogajanji. Njihov glavni namen je bila vzpostavitev ustreznega okvirja za čezmejno sodelovanje, da bi zagotovili trajnostno uporabo, varstvo in upravljanje vodnih virov v Savskem bazenu in s tem omogočili boljše življenjske pogoje in dvig standarda prebivalstva v regiji. 


Ključni mejnik v tem postopku je bil razvoj Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB), ki predstavlja edinstveno mednarodno pogodbo in vključuje vse vidike upravljanja z vodnimi viri ter ustanavlja Mednarodno komisijo za Savski bazen (ISRBC) za izvajanje OSSB s pravnim statusom mednarodne organizacije.   

Po podpisu OSSB, 3. decembra 2002 v Kranjski Gori (Slovenija), je bila ustanovljena Začasna Savska komisija, da bi pripravila vse potrebno za ustanovitev stalne Komisije ob pričetku veljavnosti OSSB.   


OSSB so ratificirale vse pogodbenice in veljati je začel 29. decembra 2004. Prvo ustavno zasedanje Savske komisije je potekalo 27. junija 2005, januarja 2006 pa je pričel z delom stalni sekretariat Savske komisije, ki ima sedež v Zagrebu (Hrvaška). Od takrat je ISRBC »mehanizem« za sodelovanje pogodbenic pri izvajanju OSSB, katerega stanje je povzeto v 3. poglavju.

OSSB [1] je mednarodni sporazum, ki vključuje vse elemente upravljanja voda – različne vrste rabe voda, varstvo voda in vodnih ekosistemov in zaščito pred škodljivimi vplivi voda zaradi poplav, suše, ledu in nesreč, ki povzročajo onesnaževanje voda. 

OSSB poudarja pomen čezmejnega sodelovanja vlad, institucij in posameznikov in opredeljuje ključni namen in tri glavne cilje sodelovanja, ki jih navaja Okvir 1. 


Okvir 1. Ključni namen in cilji OSSB. 


		Ključni namen

Čezmejno sodelovanje za trajnostni razvoj regije

Savskega bazena

Cilji:


· Vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih;


· Vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v Savskem bazenu in

· Preprečevanje/omejevanje nevarnosti v porečju (poplav, suše, ledu, nesreč) in odpravljanje/zmanjševanje morebitnih posledic. 





Osnovna načela, ki jih določa OSSB, vključujejo:

· sodelovanje na podlagi suverene enakosti, ozemeljske celovitosti, vzajemnih koristi in dobre vere, za doseganje ciljev OSSB, ter na osnovi redne izmenjave informacij znotraj porečja, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in skladnost z Direktivo 2000/60/EC (okvirna direktiva o vodah), z Direktivo 2007/60/EC (Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, v nadaljevanju Poplavna direktiva) in z EU WFD,


· smiselno in uravnoteženo rabo vodnih virov, z uporabo ukrepov za zagotavljanje celovitosti vodnega režima v porečju, zmanjševanje čezmejnih vplivov, ki jih povzročajo gospodarske in druge dejavnosti pogodbenic, ter upoštevanje »pravila o neškodovanju«.  

OSSB izvajajo državne institucije, ki so jih uradno imenovale pogodbenice (seznam institucij vsebuje Priloga 1), delo pa usklajuje ISRBC. 


OSSB predstavlja prvi večstranski sporazum usmerjen v razvoj v obdobju po razpadu Jugoslavije, ki je bil sklenjen na področju bivše Jugoslavije po Daytonskem mirovnem sporazumu in Sporazumu o nasledstvu. Z vključitvijo celotnega upravljanja vodnih virov in z obravnavo trajnostnih in razvojnih vprašanj, ki povezujejo razvoj plovbe in varstvo okolja, OSSB omogoča Savski komisiji najširši obseg dela znotraj skupine evropskih organizacij za porečja.

2.3.  Mehanizmi sodelovanja

Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) je skupna institucija, ustanovljena kot mednarodna organizacija z mednarodno pravno sposobnostjo, ki je potrebna za opravljanje njenih nalog. Izvršni organ Savske komisije je njen stalni sekretariat. 


Mandat in odgovornosti ISRBC, ki jih navaja Priloga I k OSSB – Statut Savske komisije, odražajo ambiciozen pristop pogodbenic k oblikovanju skupnega institucionalnega sistema, ki bo pripomogel k popolnemu izvajanju OSSB.


Z namenom doseganja glavnih ciljev OSSB, ISRBC usklajuje naslednje dejavnosti:


· pripravo in realizacijo skupnih načrtov za Savski bazen (npr. načrt upravljanje voda, načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti); 


· pripravo razvojnih programov za Savski bazen;


· obnovo in razvoj plovbe v porečju; 

· vzpostavitev celostnih sistemov za Savski bazen (GIS, RIS, sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami, itd.); 

· uskladitev državnih predpisov s predpisi EU, ter 


· razvoj protokolov za urejanje specifičnih vidikov izvajanja OSSB. 

V skladu z njenim mandatom in odgovornostmi ima ISRBC osrednjo vlogo pri opredelitvi in izvajanju projektov regionalnega pomena, z namenom krepitve sodelovanja savskih držav in pospeševanja izpolnjevanja ciljev OSSB. 


ISRBC je pristojna za odločanje na področju plovbe in za pripravo priporočil na ostalih področjih . 


Komisijo sestavljata dva predstavnika iz vsake države pogodbenice k OSSB, član in njegov namestnik. Vsaka pogodbenica, ima v Savski komisiji en glas. Seznam sedanjih predstavnikov ISRBC vsebuje Priloga 2. Savsko komisijo zastopa njen predsednik.  


Sekretariat je upravni in izvršilni organ ISRBC. Sestavljajo ga uradniki in podporno osebje. Med uradnike spadajo sekretar, njegovi namestniki in svetovalci (Slika 1). Uradniki so enakovredno zastopani državljani držav pogodbenic. Imenuje jih ISRBC. Podporno osebje sestavljata dva tehnična administratorja in knjigovodja; eden od obeh tehničnih administratorjev je zaposlen le začasno. 


Z namenom pospeševanja sodelovanja in zagotavljanja sinergije pri doseganju ciljev, je ISRBC ustanovila stalne in začasne (ad hoc) strokovne skupine, ki jih sestavljajo pooblaščeni strokovnjaki iz vsake pogodbenice. 


Komisija ima štiri stalne strokovne skupine (SSS), ki obravnavajo ključna vprašanja v Savskem bazenu – upravljanje porečja, preprečevanje in nadzor nesreč, preprečevanje poplav in plovbo in pet začasnih (ad hoc) strokovnih skupin, ki obravnavajo specifična vprašanja in naloge – pravna, finančna in hidrometeorološka vprašanja, ter GIS in RIS. 

Strokovnim skupinam predsedujejo uradniki sekretariata. Sekretariat načeloma pripravi ves material, ki ga preučujejo strokovne skupine. 




Slika 1. Struktura sekretariata ISRBC (samo uradniki). 

Slika 2 prikazuje osnovno shemo za postopek odločanja, skupaj s pravno podlago. Splošni postopek določa, da Savska komisija na svojih zasedanjih odpre specifična vprašanja, ki jih mora preučiti sekretariat in/ali strokovna skupina oz. skupine. Ko se pojavi rešitev vprašanja, jo sekretariat predstavi ISRBC, skupaj s priporočili o nadaljnjih korakih. V skladu s priporočili sekretariata, ISRBC na svojih rednih ali posebnih zasedanjih predstavi odločbe in priporočila pogodbenicam. Odločbe, ki jih ISRBC sprejme na področju plovbe, in ki opredeljujejo pogoje za varnost plovbe ter financiranje gradbenih ali vzdrževalnih del na plovnih poteh, so zavezujoče za vse pogodbenice. Na področju upravljanja voda ISRBC sprejema le priporočila. Tako odločbe kot priporočila se sprejemajo soglasno. ISRBC poleg tega pripravi priporočila za sestanek pogodbenic, kjer se odloča o strateških vprašanjih izvajanja OSSB in opravlja splošni nadzor nad postopkom izvajanja.  




Slika 2. Postopek odločanja pri izvajanju OSSB.


3. Trenutno stanje izvajanja OSSB 

3.1.  Plovba

Razpad Socialistične Federativne Republike Jugoslavije in gospodarsko upadanje v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja je povzročilo znaten upad transporta in plovbe po reki Savi. 

Od takrat se reka Save komajda uporablja za rečni transport in razlogov za to je več. Glavni med njimi vključujejo pomanjkanje vzdrževanja in investicij, posledica česar je slaba kakovost infrastrukture, slabe intermodalne cestne in železniške povezave, poškodovana pristanišča in rečna infrastruktura in prisotnost neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstev, ki ogrožajo varnost plovbe.


Pogoji za plovbo niso ugodni zaradi omejenega ugreza v daljših obdobjih, omejene širine plovbenega območja in višine pod mostovi, ter nezadostnih oznak. 

Po drugi strani pa se je v ostalih delih Evrope transport po celinskih vodah izkazal kot konkurenčen način prevoza, ki je okolju prijazen in zmanjšuje zastoje na cestah z gostim prometom.

Ob upoštevanju takšnega začetnega stanja so bila prizadevanja v okviru izvajanja OSSB in Protokola k OSSB o režimu plovbe [2] usmerjena v zagotavljanje potrebnih pogojev, da bi reka Sava postala pomembna okolju prijazna pot za transport po celinskih vodah, varna za plovbo. Izvedene dejavnosti so prinesle številne rezultate [8].

Administrativni in pravni okvir je bil okrepljen z razvojem zbirke pravil in drugih dokumentov v zvezi s tehničnimi vprašanji in varnostjo plovbe [9], ki so bila usklajena z ustreznimi predpisi EU in UNECE. V ponazoritev so bile nekatere specifične zahteve iz Pravilnika o plovbi v Savskem bazenu vključene v novo besedilo Evropskega kodeksa za plovbo po celinskih vodah (CEVNI). Pravilnik o prevozu nevarnih snovi v Savskem bazenu uvaja neposredno uporabo ustrezne uredbe, Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah (ADN). 

Med ostalimi dosežki velja omeniti pripravo Kazalnika rečnih kilometrov za reko Savo (obnovljenega po 50ih letih), ter razvoj prvega Albuma mostov na reki Savi. 

Precejšen napredek je bil dosežen pri obnovi in razvoju infrastrukture na plovbenem območju reke Save. Razvita je bila predhodna dokumentacija, vključno s predhodno študijo izvedljivosti in študijo izvedljivosti za obnovo in razvoj plovbe i [10,11]. Pogodbenice so se dogovorile o kategorijah bodočega plovbenega območja, ki bodo uporabljene kot osnova za podrobni načrt, za financiranje del in za plovbo gorvodno od Siska do Slovenije, ter o »akcijskem načrtu« in časovnem okvirju za razvoj plovbe po celinskih vodah.

Za gorvodni odsek plovbenega območja, Račinovci (km 211) – Sisak (km 594), je bila zaključena študija okoljskih vplivov in pričakuje se, da se bo priprava podrobnega načrta kmalu pričela. Zagotovljena so bila finančna sredstva za zaključno fazo načrtovalnega postopka (razvoj študij okoljskih vplivov in podrobni načrt) za dolvodni odsek, Beograd (km 0) – Račinovci (km 2011).


Po dvajsetih letih je bil v celoti obnovljen sistem za označevanje plovbenega območja. Neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva so bila odstranjena z rečnih bregov in na kritičnih pasovih sta BiH in HR izvedli nujna vzdrževalna dela. 

Načrt za označevanje reke Save in njenih plovnih pritokov se razvija vsako leto. Začetna faza razvoja RIS-a za reko Savo (podrobni načrt in namestitev prototipa) je bila izvedena v skladu u RIS direktivo EU.

Namen zagotavljanja okoljske trajnosti v postopku razvoja plovbe se ne odraža le v zgoraj navedenih pravilih v zvezi s tehničnimi vprašanji in varnostjo plovbe, ampak tudi v naslednjih dejavnostih in rezultatih: 


· obravnava vključevanja varstva voda in razvoja plovbe v postopek priprave prvega Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu;

· razvoj Protokola k OSSB o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe [12], ki je trenutno v postopku ratifikacije;

· aktivno vključevanje ISRBC v postopke na ravni reke Donave in na evropski ravni, npr. v razvoj in izvajanje Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v donavskem povodju [24], skupaj z ICPDR in Donavsko komisijo in v pripravo Priročnika dobre prakse pri trajnostnem načrtovanju plovbenih območij [25] v sklopu projekta EU FP7 PLATINA. 


Poleg tega so se začele izvajati dejavnosti za razvoj navtičnega turizma na reki Savi. V sodelovanju z regionalnimi gospodarskimi zbornicami držav pogodbenic je bil pripravljen Navtični in turistični vodnik za reko Savo. 

Navedeni dosežki predstavljajo trdno osnovo za nadaljnje izvajanje OSSB v smislu vzpostavitve mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih. Več pokazateljev razvoja je že opaznih na področju prometa in z odprtjem novega pretoka tovora po reki Savi, npr. odprtje prevoza naftnih proizvodov iz Broda/Bosanskega Broda, nov razvoj v srbskih pristaniščih (pogodba o sodelovanju med pristaniščema Sremska Mitrovica in Rijeka in razvojni načrti za pristanišče Šabac) in prva potniška ladja, ki po 150ih letih pluje po celotnem plovbenem območju reke Save.  

3.2.  Upravljanje voda

V času Socialistične Federativne Republike Jugoslavije so bila določena prizadevanja usmerjena v obravnavo celostnega upravljanja voda v Savskem bazenu [27], vendar pa je pomanjkanje usklajenega upravljanja v 90-ih letih prejšnjega stoletja ogrozilo vode in vodni ekosistem v Savskem bazenu. 


Od začetka izvajanja OSSB je bilo izvedenih oz. začetih mnogo dejavnosti na področju upravljanja voda. 


Ključna dejavnost na področju upravljanja voda je bila priprava prvega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu v skladu z EU WFD. 


Pomemben korak v tej smeri je bil razvoj Poročila o analizi Savskega bazena [6]. Poročilo je zelo izčrpno, saj vključuje izsledke dveh ločenih poročil (o hidrologiji in hidromorfologiji), poleg vprašanj o kakovosti vode pa obravnava tudi vprašanja o količini vode. Da bi že od začetka zagotovili celostni pristop, postopek priprave Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu vključuje tudi obravnavo obvladovanja poplavne ogroženosti in vprašanja povezana z razvojem plovbe. Poročilo poleg tega vsebuje tudi prvi pregled in tematske karte GIS za Savski bazen. 

Nadaljnja priprava prvega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu je v teku, ob tehnični pomoči in finančni podpori Evropske unije. Ena od glavnih značilnosti prvega Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu je vključitev varstva okolja in drugih vprašanj (različnih načinov uporabe voda in obvladovanje poplav), ter uporaba izsledkov pomembnih tekočih projektov, npr. projekta, ki obravnava vplive podnebnih sprememb v Savskem bazenu in ustreznega načrta za prilagajanje podnebnim spremembam (projekt WATCAP). 

Do sedaj so se pogodbenice sporazumele o pomembnih vprašanjih upravljanja voda v porečju, začela se je analiza deležnikov, osnutek Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu pa je v postopku razvoja.  

Poleg navedenih dejavnosti je bil pripravljen osnutek Protokola k OSSB o ravnanju s sedimentom, katerega namen je urejanje vprašanj glede ravnanja s sedimentom, v skladu z Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu. Protokol je v postopku usklajevanja s strani pogodbenic, ISRBC pa razvija osnutek Protokola k OSSB o čezmejnih vplivih.

Na področju obvladovanja poplav je bil v skladu s Protipoplavnim akcijskim programom za Donavski bazen, ki ga je pripravila ICPDR, pripravljen Protipoplavni akcijski načrt za Savski bazen [13], ki zagotavlja prvi program ukrepov za vsako državo pogodbenico, ki mora doseči določene cilje v zvezi z obvladovanjem poplav na svojem območju v Savskem bazenu do leta 2015. 

Razvit in podpisan je bil Protokol k OSSB o varstvu pred poplavami [14], katerega namen je zagotoviti pravno podlago za sodelovanje pogodbenic v skladu z Direktivo EU o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, vključno s pripravo Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu. Protokol je v postopku ratifikacije.

Opravljena je bila ocena sedanjih praks za obvladovanje poplavne ogroženosti v pogodbenicah, razvita je bila podatkovna baza obstoječih objektov za varstvo pred poplavami, pripravljen pa je bil tudi zemljevid GIS, ki prikazuje podatke o okvirnem obsegu poplav za celo reko Savo.

Razvita sta bila hidrološki in hidravlični model za reko Savo. Pri modelih je možna nadgradnja, predstavljata pa dobro osnovo za številne dejavnosti, načrtovane v porečju.  

Pričel se je projekt, katerega namen je povezati načrtovanje obvladovanja poplavne ogroženosti in oceno podnebnih sprememb v porečju. 


Da bi zagotovili učinkovito preprečevanje in nadzor nesreč v Savskem bazenu, smo stalno prisotni pri preizkusih obstoječega sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru nesreč in izrednih razmerah (AEWS) ICPDR. Prizadevanja so bila usmerjena v izboljšanje dela centrov PIAC v pogodbenicah k OSSB.


Pripravljen je bil osnutek Protokola k OSSB o izrednih razmerah, katerega namen je urejanje vprašanj povezanih z izrednimi razmerami v Savskem bazenu in je v postopku usklajevanja s strani pogodbenic.


Pripravljeni so bili tudi številni predlogi za projekte, ki naj bi olajšali nadaljnje izvajanje OSSB na področju upravljanja voda (npr. Bilanca sedimenta za Savski bazen, priprava načrta za zaščito in reševanje v primeru onesnaženja voda). 

Zgoraj navedeni dosežki predstavljajo dobre pokazatelje stalnega izvajanja OSSB, s ciljem doseči trajnostno upravljanje voda v Savskem bazenu, ter učinkovito ravnanje v primeru nevarnosti, kot so poplave in nesreče.


3.3.  Ostale pomembne dejavnosti za izvajanje OSSB 

Na področju upravljanja z informacijami je bila, ob upoštevanju direktive INSPIRE (2007/2/EC) in Vodnega informacijskega sistema za Evropo (WISE), razvita Strategija Sava GIS [15]. Kasneje so bili pripravljeni dokumenti za izvajanje za vzpostavitev sistema Sava GIS, zagotovljena so bila finančna sredstva za začetno fazo vzpostavitve GIS-a in pričelo se je izvajanje začetne faze. 

Na področju hidroloških in meteoroloških vprašanj je bil dosežen napredek pri izmenjavi hidroloških in meteoroloških informacij in podatkov v porečju, vključno z oživitvijo Hidrološkega letopisa za Savski bazen [16] po več kot 20 letih. Doseženi so bili predhodni sporazumi o osnovnih elementih sistema za izmenjavo hidroloških in meteoroloških informacij v porečju. Izvedene so bile pripravljalne dejavnosti za izvedbo dveh pomembnih projektov, Hidrološke študije za Savski bazen in razvoja in posodobitve sistema hidrometeoroloških informacij in sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami. 


Vzpostavilo in ohranjalo se je sodelovanje ISRBC s številnimi mednarodnimi organizacijami in institucijami, še zlasti s tistimi, ki jih navaja 5. člen OSSB. S podpisom memorandumov o soglasju z ICPDR in Donavsko komisijo je bila okrepljena osnova za sodelovanje z obema komisijama. Evropska komisija podpira projekte v zvezi z OSSB in priznava mnoge prednostne projekte ISRBC v kontekstu Strategije EU za Podonavlje, kar nakazuje njeno pripravljenost za stalno podporo. Omeniti velja tudi dobro sodelovanje z UNECE in njihovo podporo projektom ISRBC.

Vzpostavljeno in vzdrževano je bilo sodelovanje z institucijami iz držav pogodbenic, ki so odgovorne za izvajanje OSSB (navedene so v Prilogi I) in z drugimi državnimi institucijami, kot so agencije, uradi, službe, inštituti in univerze. 

Da bi zagotovili udeležbo javnosti in vključevanje deležnikov v glavne dejavnosti, povezane u izvajanjem OSSB, je bilo vzpostavljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami ter lokalnimi akterji iz Savskega bazena, ustvarjena je bila baza opazovalcev pri ISRBC, vzpostavljeni pa so bili tudi številni mehanizmi za informiranje in posvetovanje z deležniki in/ali s širšo javnostjo, npr. uradna spletna stran, bilten Sava NewsFlash (Aktualne novice o reki Savi), publikacije in promocijski material ISRBC, praznovanje Dneva reke Save, sporočila za javnost, tiskovne konference, obveščanje medijev, organizacija posvetovalnih delavnic, javne predstavitve in drugi sestanki z deležniki, sodelovanje na slovesnostih, konferencah in drugih dogodkih, ter prispevki v biltenih in na spletnih straneh drugih organizacij/institucij. 

Dober primer udeležbe deležnikov je postopek razvoja in izvajanja Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v povodju reke Donave, ki ga skupaj vodijo ICPDR, Donavska komisija in ISRBC, o zadevi pa stalno razpravljajo različni deležniki iz plovbenega in okoljskega sektorja. 

Ponovno so bili pregledani mednarodni in dvostranski sporazumi, pomembni za izvajanje OSSB.

3.4.  Pridobljene izkušnje

V splošnem se je OSSB izkazala kot dobra podlaga za okrepljene stike in izboljšano sodelovanje med pogodbenicami, ki zagotavlja možnosti za izmenjavo izkušenj in dodatno usposabljanje predstavnikov, ki sodelujejo pri delu strokovnih skupin ISRBC. Poleg tega zagotavlja tudi izboljšano sodelovanje med sektorji, še zlasti med pristojnimi organi v državah pogodbenicah. 

Dosedanji napredek v veliki meri ustreza načrtom, opredeljenim v prejšnji Strategiji. Ob upoštevanju trenutnega stanja izvajanja OSSB, je potrebno prihodnja prizadevanja usmeriti v: 

· učinkovito dokončanje postopka načrtovanja, nato pa v pričetek del za obnovo in razvoj plovbe po reki Savi, ter v nadaljnjo promocijo in izboljšanje podobe plovbe po celinskih vodahv vseh pogodbenicah, v skladu z NAIADES;


· podporo nadaljnjemu razvoju strateških načrtov (Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu, Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti) in integriranih sistemov za Savski bazen (GIS, RIS in sistemov spremljanja, napovedovanja in zgodnjega opozarjanja pri nesrečah in poplavah);


· obravnavo ostalih razvojnih dejavnosti v porečju (npr. proizvodnja vodne energije, oskrba z vodo, kmetijstvo, rekreacija, turizem), skupaj z natančno analizo njihove okoljske trajnosti in ob upoštevanju morebitnih vplivov podnebnih sprememb ;


· nadaljnjo izboljšavo izmenjave informacij v porečju (npr. hidroloških in meteoroloških podatkov); 


· uskladitev državnih metodologij (npr. v zvezi z analizo hidoloških in meteoroloških podatkov);


· nadaljnje vključevanje deležnikov v izvajanje OSSB in še zlasti razširitev večdeležniške platforme z namenom vključitve akademskega in poslovnega sektorja;


· pristop pogodbenic v krovne večstranske sporazume, ki so pomembni za nadaljnje izboljšanje sodelovanja v Savskem bazenu.

Glavne ovire in težave pri izvajanju OSSB so povezane s pomanjkanjem finančnih in človeških virov pogodbenic, ter z zagotavljanjem sredstev za izvedbo prednostnih projektov. Dodatni izziv je omejen dostop do osnovnih podatkov (topografskih, hidroloških, itd.), ki so potrebni za pripravo študij skupnega interesa pod okriljem ISRBC, še zlasti kadar so podatki v lasti državnih institucij, ki uradno niso odgovorne za izvajanje OSSB.


Nekateri izzivi so povezani s posebnimi področji izvajanja OSSB. Na primer, kljub temu, da je plovba po celinskih vodah najbolj učinkovit in okolju prijazen način transporta, je na državni ravni v splošnem podcenjena, v primerjavi z ostalimi načini prevoza. Poleg tega pa na napredek na področju upravljanja voda, kjer zahteve za pogodbenice temeljijo na priporočilih in sklepih ISRBC (v nasprotju z odločbami ISRBC na področju plovbe), delno vpliva različno dojemanje zahtev pri pristojnih organih pogodbenic. 

V nekaterih pogodbenicah dodatne ovire vključujejo pomanjkanje ustreznih institucionalnih ureditev in zakonodaje, ki ni zadostno usklajena s pravnim redom EU. Dvostransko sodelovanje, pri katerem bi ISRBC lahko bila posrednica, bi se prav tako lahko še bolj okrepilo. 

V skladu s tem glavni predpogoji za učinkovito nadaljnje izvajanje OSSB vključujejo: 


· nadaljnje ozaveščanje o koristih in pomenu obstoječega sodelovanja pogodbenic v okviru izvajanja OSSB, ne le v institucijah, odgovornih za izvajanje, ampak tudi v drugih državnih institucijah; 


· zagotovitev zadostnih človeških in finančnih virov v pogodbenicah za nadaljevanje dejavnosti, ki jih usklajuje ISRBC;


· zagotovitev ustreznih finančnih instrumentov za dejavnosti in projekte, še zlasti za tiste, ki se bodo izvajali pod okriljem ISRBC;


· omogočanje prostega dostopa do osnovnih podatkov, potrebnih za pripravo študij, ki jih usklajuje ISRBC, še zlasti podatkov v lasti državnih institucij, ki niso uradno odgovorne za izvajanje OSSB;


· razvoj pravnega ozadja in institucionalnih ureditev (npr. vključitev centrov PIAC v sistem civilne/okoljske zaščite v BiH in Srbiji).

V prihodnosti bi k izvajanju OSSB prav gotovo dodatno pripomogla nadaljnja krepitev zmogljivosti v okviru ISRBC, z močnejšo podporo pogodbenic namenjeno članom strokovnih skupin Savske komisije pri izvajanju njihovih obveznosti in z nadaljnjo krepitvijo zmogljivosti sekretariata ISRBC. 


4. Specifični cilji izvajanja OSSB in ukrepi za dosego ciljev 

Na podlagi glavnih ciljev OSSB (Okvir 1, podpoglavje 2.2), to poglavje podrobneje obravnava specifične cilje posameznih prednostnih področij izvajanja OSSB, ter ukrepe za dosego teh ciljev. 


Specifični cilji in ukrepi v zvezi z »vzpostavitvijo mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih« (2. člen, odstavek 1.a in 10. člen OSSB) so navedeni v sklopu prednostnega področja »Plovba« (podpoglavje 4.1). 

Cilji in ukrepi za »vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v porečju« in za »sprejetje ukrepov za preprečevanje oz. omejevanje nevarnosti, ter zmanjševanje in odpravljanje negativnih posledic, vključno s tistimi, ki jih povzročajo poplave, led, suša in nezgode s snovmi, nevarnimi za vodo« (2. člen, odstavka 1.b in 1.c in 11. člen OSSB) so navedeni v sklopu prednostnih področij – »Upravljanje voda v porečju«, »Ravnanje ob poplavah« in »Preprečevanje in nadzor nesreč« (podpoglavja 4.2 – 4.4). 

Glavni namen ciljev in ukrepov predstavljenih v sklopu »Medsektorskih vprašanj« (podpoglavje 4.5) je pospeševanje izvajanja OSSB na področju plovbe in celostnega upravljanja voda. 


4.1.  Plovba

Naslednji specifični cilji izhajajo iz splošnega cilja za vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih. 


· Nadaljnje dejavnosti za poenotenje in izboljšanje administrativnega in pravnega okvirja, z namenom izboljšanja varnosti plovbe in odstranitvijo administrativnih ovir za plovbo (5. in 10. člen, 1. in 3. odstavek OSSB; 2., 3., 4. in 8. člen Protokola k OSSB o režimu plovbe)

Ob upoštevanju dejstva, da je z začetkom veljavnosti OSSB reka Sava postala mednarodna plovna pot, je krepitev administrativnega in pravnega okvirja na področju plovbe potrebni predpogoj za razvoj prevoza v Savskem bazenu. 


Ob uporabi pravne sposobnosti iz 16. člena (1a) OSSB, je ISRBC sprejela več odločb v zvezi s predpisi o plovbi, s predpisi za voditelje plovil in posadko, s prevozom nevarnega blaga in z RIS-om. Vse te odločitve predstavljajo osnovno zbirko pravil za vzpostavitev enotnega sistema za plovbo v Savskem bazenu. 

Hkrati je v teku tudi več pobud za popolno uskladitev predpisov na področju prevoza po celinskih vodah v Evropi in jasno je, da so za razvoj zanesljivega prevoznega sistema izredno pomembne nadaljnje izboljšave in uskladitev osnovnih pravil ter razvoj novih predpisov v Savskem bazenu, v skladu z EU in ostalimi rečnimi komisijami (še zlasti medsebojno priznavanje spričeval za voditelje plovil ter carinski in policijski postopki).  

To je dolgoročni in stalni cilj ISRBC in jasno je, da mora razvoju tehnologije in rečnega prevoza slediti izboljšava administrativnega in pravnega okvirja.

Za dosego tega cilja je potrebno:


· preko sestankov in delavnic s pristaniškimi kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki plovbenega območja, stalno spremljati izvajanje obstoječih predpisov, da bi jih lahko izboljšali in uskladili z obstoječo prakso;


· nadaljnji razvoj vseh ostalih potrebnih pravil (tehničnih pravil za plovila, ter pravil o preprečevanju onesnaževanja zraka z izpušnimi plini s plovil);

· sodelovanje z EU, UNECE in z drugimi rečnimi komisijami, da bi vzpostavili vseevropski pravni in administrativni okvir za plovbo po celinskih vodah (zelo pomembno je, da se doseže soglasje na področju enotnih evropskih pravil za plovbo in za dovoljenja za voditelje plovil);

· razviti sistem izobraževanja za člane posadke; 

· razviti in posodobiti plovne karte in publikacije v zvezi s plovbo (Priročnik za plovbo; Kazalnik rečnih kilometrov, Album mostov, Seznam zimskih pristanišč in zavetij). Največji izziv na tem področju bo vzpostavitev in delovanje sistema za redno posodabljanje kart (kart). 

V zvezi s tem bo glavna naloga Savske komisije priprava in sprejem novih odločb ter posodobitev in dopolnitev že obstoječih odločb, glavna naloga pogodbenic pa po izvajanje sprejetih odločb.  

· Obnova, razvoj in ustrezno vzdrževanje plovbenega območja reke Save, da bi povečali komercialni promet in izboljšali varnost plovbe (10. člen, 4. odstavek OSSB; 9. člen Protokola k OSSB o režimu plovbe, 4. odstavek Priloge I k OSSB – Statut Savske komisije)

Prevoz po reki Savi je omejen na določene odseke reke in je na zelo nizki ravni, medtem ko je pred letom 1990 znašal približno 15 milijonov ton letno. V preteklih letih sta se širina in globina plovbenega območja zaradi pomanjkanja vzdrževanja zmanjšali in plovba je zaradi omejenih dimenzij postala nevarna. Rezultat rega so krajša plovna obdobja v celem letu in zelo majhen interes za prevoz. 


Na podlagi obstoječe in/ali načrtovane gradnje prometne infrastrukture, ki povezuje reko Savo z več pristanišči v Jadranu, ter obstoja pristaniške infrastrukture vzdolž reke Save in povezave z Donavo, reka Sava ponuja možnosti za intenzivnejši nadaljnji razvoj rečnega prevoza in jasno je, da je obnova prevoza po plovni poti reke Save izredno pomembna, saj zagotavlja okolju prijazno in trajnostno vrsto prevoza z velikimi potenciali. To je bilo še zlasti izpostavljeno po podpisu in ratifikaciji OSSB in sprejetju Protokola k OSSB o režimu plovbe, ki vsebuje načelo svobodne plovbe za vse zastave. 

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev, je potrebno zagotoviti ustrezne gospodarske in organizacijske okvirje za ponovno vzpostavitev trgovine in plovbe (tovorne in potniške) po reki Savi, z namenom: 


· izboljšanja infrastrukture plovne poti do kategorije IV in Va, z usposabljanjem in drugimi deli;


· zagotavljanja ustreznega in usklajenega vzdrževanja in označevanja plovne poti;


· izvajanja RIS-a, ter 


· izboljšanja javnih in privatnih investicij v prevoz po reki Savi, v skladu z ustreznimi ekonomskimi in finančnimi analizami. 

Na področju plovbe je očitno, da je glavna in osrednja prioriteta ISRBC obnova in razvoj plovbe na mednarodnem delu plovne poti in vključuje čimprejšnjo obnovo plovne poti v skladu z dogovorjeno kategorijo plovbe, ki ji bo sledilo ustrezno redno vzdrževanje in označevanje plovbenega območja. V dolgoročnem smislu bo obravnavano nadaljevanje dejavnosti za nadgradnjo kategorije plovbe na mednarodnem delu plovbenega območja in razširitev plovnosti reke Save gorvodno od Siska proti Sloveniji. Pri tem bodo upoštevane potrebe prevoza in okoljevarstvene zahteve.

Da bi dosegli zgornji cilj, je potrebno:


· razviti podrobni načrt in drugo potrebno dokumentacijo za obnovo in razvoj plovbenega območja;


· uveljaviti odločbo ISRBC v zvezi z izvajanjem obnove in razvoja plovbe; 


· uveljaviti odločbo ISRBC v zvezi z razdelitvijo stroškov za obnovitvena dela med državami; 


· zagotoviti finančna sredstva za poglabljanje dna in usposabljanje;


· izvesti poglabljanje dna in usposabljanje;

· ustrezno in redno vzdrževanje in označevanje plovbenega območja; 


· namestitev in delovanje RIS-a;


· nadaljevanje načrtovanja za nadgradnjo kategorije plovbe;


· preučiti možnosti za razširitev plovnosti gorvodno od Siska proti Sloveniji (razvoj študij in načrtov);

· razviti sektor in posodobiti prevoz po celinskih plovnih poteh (npr. razvoj ladijskih prevozov z vrsto gospodarskih ukrepov, modernizacijo ladjevja, uvedbo modernih tehnik in tehnologij in prevoza kontejnerjev, ter investicij v človeške vire). 

Pri izpolnjevanju tega cilja bodo za razvoj preostale dokumentacije, za zagotavljanje potrebnih sredstev in za izvajanje del za obnovo in razvoj plovne poti reke Save odgovorne predvsem pogodbenice, medtem ko bo ISRBC odgovorna za usklajevanje med pogodbenicami ter med pogodbenicami in mednarodno skupnostjo, pa tudi za sprejem ustreznih sklepov.


· Vzpostavitev učinkovitega sistema za ravnanje z odpadki s plovil, z namenom zaščite voda pred onesnaževanjem s plovil (10. člen, 4. odstavek in 11. člen OSSB)

Potencialne zmogljivosti za prevozne rešitve, ki jih ponuja reka Sava in so trenutno neizkoriščene, predstavljajo velik izziv za plovbo po celinskih vodah, še zlasti ker je ta oblika transporta trenutno okolju najbolj prijazna. Pričakuje se, da se bo do leta 2015, v primerjavi z letom 2008, obseg prevoza po reki Savi znatno povečal. 

Zaradi tega bo potrebno preprečiti okoljsko tveganje, ki ga lahko povzroči povečan plovni promet, še zlasti pa odpadki z ladij. Ker se v praksi pri ravnanju z odpadki s plovil v obrežnih državah reke Save kažejo precejšnje razlike, je treba najti trajnostno rešitev za pomanjkljivosti pri ravnanju z odpadki v transnacionalnem sodelovanju vzdolž reke Save. Ta cilj se osredotoča na razvoj in izvajanje preventivnih in transnacionalno usklajenih ukrepov za zaščito večplastnega rečnega ekosistema in vključuje naslednje: 

· preprečevanje onesnaževanja voda z izvajanjem ukrepov opredeljenih v transnacionalno usklajenih konceptih za ravnanje z odpadki s plovil; 

· razvoj transnacionalnih finančnih struktur v obliki modela financiranja za oljne in maščobne odpadke, da bi se izognili nezakonitim izpustom v reko zaradi zmanjševanja stroškov in da bi zmanjšali tveganje za onesnaževanje voda in okoljsko škodo;

· vzpostavitev sistema postaj za zbiranje, obdelavo in odstranjevanje nevarnih in drugih odpadkov z ladij na reki Savi;


· možno vključitev v sistem za ravnanje z odpadki pri plovbi po Donavi (WANDA).


Pripravljalne dejavnosti za dosego tega cilja bo izvajala predvsem ISRBC, medtem ko bodo dokončno vzpostavitev sistema postaj za zbiranje, obdelavo in odlaganje nevarnih in drugih odpadkov s plovil na reki Savi izvedle pogodbenice. 

· Ustvarjanje splošne pozitivne podobe plovbe po celinskih vodah in promocija reke Save, kot pomembnega regionalnega transportnega koridorja (10. člen, 1. in 4. odstavek in 11. člen OSSB) 

Splošno znanje o možnostih rečnega transporta in o reki Savi, kot o pomembnem regionalnem transportnem koridorju, je v tej regiji in v Evropi precej majhno. Pomembno je ustvarjanje pozitivne slike o plovbi po celinskih vodah, kot o zanesljivem, varnem in okolju prijaznem načinu transporta in promoviranje možnosti, ki jih ponuja reka Sava, da bi pritegnili potencialne investitorje in povečali vključevanje poslovnega sektorja. 

Da bi v celoti izkoristili transportni potencial reke Save, je potrebno:

· širiti informacije in organizirati delavnice in seminarje z namenom promoviranja možnosti in prednosti prevoza po celinskih vodah na splošno in še zlasti po reki Savi;

· organizirati redne sestanke s potencialnimi uporabniki plovbenega območja; 

· razviti trajno in sodobno tržno kampanjo, da bi pritegnili privatne investicije in povečali povpraševanje in uporabo prevoza po celinskih vodah.

Ustvarjanje splošne pozitivne podobe plovbe po celinskih vodah in promocija reke Save, kot pomembnega regionalnega transportnega koridorja, bo pomembna naloga, s katero se bo ukvarjala predvsem ISRBC, vendar pa bo za uspešno dosego tega cilja potrebna ustrezna podpora pristojnih organov iz držav pogodbenic. 


· Razvoj navtičnega turizma / Ustvarjanje okvirja za navtični turizem (10. člen, 4. odstavek OSSB)

Uporaba vode v rekreativne namene v Evropi postaja vse bolj pomembna. Po celinskih vodah držav članic pluje več kot milijon motoriziranih plovil za prosti čas in rekreacijo. Rast v sektorju vodnih športov je ocenjena na 2-3 odstotke letno, rekreacija in življenje ob obalah rek in jezer pa predstavlja vse bolj pomembno sredstvo in priložnost za izboljšanje gospodarske uspešnosti v regijah in mestih, kjer se nahajajo celinske vode. 

Obenem pa reka Sava, ki je del omrežja evropskih voda, predstavlja izjemne potenciale v smislu kulturne in družbene dediščine, zavarovanih območij, vključno z naravnimi parki in pomembnimi mesti. Popolni dostop do plovbenega območja reke Save v smislu navtičnega turizma je še vedno omejen zaradi pomanjkanja infrastrukture (npr. popolne plovnosti, izhodiščnih pristanišč za vkrcanje) in odsotnosti integriranega upravljanja navtičnega turizma.

Ob upoštevanju dejstva, da lahko razvoj navtičnega turizma lokalnemu prebivalstvu zagotovi dodatne možnosti zaposlitve in prinese nadaljnji razvoj podpornih dejavnosti (npr. ekološka pridelava hrane, gostinska industrija), je jasno, da lahko navtični turizem močno prispeva k splošnemu gospodarskemu razvoju Savskega bazena, zgoraj navedeni projekti pa bodo predstavljali osnovo za popolno izkoriščanje turističnega potenciala v Savskem bazenu.

Ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, vključujejo:

· pripravo Glavnega načrta za razvoj navtičnega turizma;


· redno posodabljanje Navtičnega in turističnega vodnika za reko Savo;

· pripravo pravnega okvirja za razvoj navtičnega turizma na regionalni in državni ravni;

· vzpostavitev omrežja marin, pristajališč za potnike in ostale infrastrukture za navtični turizem vzdolž reke Save;

· promocijo možnosti za navtični turizem na reki Savi v mednarodnih turističnih organizacijah. 

Za pripravo okvirja za razvoj in promocijo navtičnega turizma bo odgovorna predvsem Savska komisija, za vzpostavitev infrastrukture pa bodo zadolžene pogodbenice.


V zvezi z navedenimi cilji in ukrepi velja izpostaviti naslednje: 


· Zelo pomembno je, da se pravočasno zagotovijo sredstva za dokončanje potrebne dokumentacije in za izvedbo del za obnovo in razvoj plovbenega območja reke Save, kasneje pa je potrebno zagotoviti sredstva za ustrezno vzdrževanje le-tega. 

· Ob upoštevanju obsega in zahtevnosti dejavnosti za obnovo in razvoj plovbe po reki Savi, je potrebno vzpostaviti mehanizem za usklajevanje dejavnosti med pogodbenicami. Ta mehanizem se lahko kasneje uporabi za usklajevanje pri vzdrževanju plovbenega območja.  

· Za izvajanje te Strategije je potrebno okrepiti administrativne zmogljivosti v organih držav pogodbenic, ki so odgovorni za plovbo. 

· Očitno je, da največjo prioriteto predstavlja čimprejšnja obnova komercialnega transporta po reki Savi, vendar pa razvoj infrastrukture na reki Savi, brez sočasnega spodbujanja vzpostavitve sodobnih in konkurenčnih sektorjev za rečni prevoz, predstavlja tveganje za nedoseganje razvojnih ciljev, ki si jih prizadevamo doseči z izboljšanjem plovnosti po reki Savi.    

4.2.  Upravljanje voda 

OSSB poudarja vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda, kot enega treh glavnih ciljev v procesu sodelovanja v Savskem bazenu. Osredotoča se na sodelovanje pri upravljanju vodnih virov v Savskem bazenu na trajnostni način in vključuje celostno upravljanje površinskih in podzemnih voda. 


V tem smislu specifični cilj upravljanja voda vključuje nadaljnje skupne korake k doseganju okoljskih ciljev EU WFD, torej »dobro stanje oz. potenciala za vse vode« v Savskem bazenu. 


Prizadevanja za doseganje tega cilja bodo stalna, začetni korak pa je priprava prvega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu (NUV za Savo) in Programa ukrepov (PoM) na ravni porečja, za doseganje okoljskih ciljev EU WFD na najbolj stroškovno učinkovit način, ter skupno dogovorjeni dopolnilni ukrepi v drugem ciklusu in v nadaljnjih ciklusih načrtovanja upravljanja Savskega bazena.

· Razvoj Načrta (oz. načrtov) upravljanja voda v Savskem bazenu (12. in 3. člen OSSB)

Splošni cilj celotne priprave Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu je pospeševanje približevanja okoljskemu pravnemu redu EU, še zlasti na področju upravljanja voda, s prepoznavanjem prednostnih ciljev, ki so skupni ISRBC in državam uporabnicam, ter s spodbujanjem bolj strateške osredotočenosti na doseganje ciljev WFD in zagotavljanjem usklajenega delovanja med vsemi načrtovalnimi instrumenti, ki delujejo v regiji, še zlasti na področju celostnega upravljanja voda v skladu z WFD (vključno s plovbo, vodno energijo, preprečevanjem poplav, varstvom voda in vodnih ekosistemov, itd.)  

Načrt predstavlja podrobno poročilo o tem, kako naj bi se dosegli okoljski cilji. Na podlagi značilnosti Savskega bazena (ki so ocenjene v Poročilu o analizi Savskega bazena [6]) bodo obravnavani nadaljnji koraki za doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih voda in dobrega kemijskega stanja podtalnice, ovrednoten pa bo tudi Program ukrepov na ravni porečja, za doseganje okoljskih ciljev EU WFD na najbolj stroškovno učinkovit način.


Predpostavlja se, da bodo pogodbenice na predlog ISRBC sprejele Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu v prvi polovici leta 2012. To je predpogoj za izvajanje dogovorjenih ukrepov.

To dejansko pomeni, da so v Savskem bazenu vsi postopki v zvezi z izvajanjem WFD zamaknjeni za najmanj tri leta, v primerjavi s temi dejavnostmi na ravni reke Donave in na evropski ravni (2009). Ob upoštevanju posebnih okoliščin, ki izhajajo iz različnih ravni obveznosti držav v porečju pri izpolnjevanju zahtev WFD, je jasno, da je v prvem Načrtu pričakovati vrzeli in da v njem nekatera pomembna vprašanja ne bodo zadostno obdelana. To pomeni, da bodo drugi in nadaljnji ciklusi načrtovanja upravljanja voda v porečju imeli prednost pri sodelovanju med savskimi državami. Glede na to, da je Slovenija, kot članica EU, pravno zavezana k upoštevanju zakonodaje EU, ostale pogodbenice pa so zavezane k postopkom povezovanja, je pričakovati, da bodo v prihodnjih letih njihova prizadevanja na tem področju večja. 

Ob upoštevanju dejstva, da so se dejavnosti na področju upravljanja voda v Savskem bazenu pričele skoraj šest let po začetku veljavnosti EU WFD, so potrebna dodatna prizadevanja s strani pogodbenic in ISRBC, da bi se uskladile dejavnosti za upravljanje Savskega bazena s 6-letnim ciklusom WFD, z začetkom s tretjim ciklusom.

Da bi dosegli ta optimistični cilj, je potrebno časovni okvir za več dejavnosti, predvidenih v WFD za obdobje 2009-2015, skrajšati in/ali jih združiti z drugimi ukrepi. 


· Izvajanje Programa ukrepov 

Člen 11(7) WFD določa, da morajo biti ukrepi izvedeni najkasneje decembra 2012. Člen 15(3) navaja, da je treba v roku treh let po objavi vsakega načrta za upravljanje voda, Evropski komisiji predložiti vmesno poročilo, v katerem je opisan napredek pri izvajanju načrtovanega programa ukrepov. Poročilo mora vsebovati informacije o tem, kateri ukrepi se izvajajo, kako, kdaj in kdo jih izvaja. 

Na podlagi zgoraj navedenih zahtev je rok za dokončanje in predložitev vmesnega poročila o izvajanju načrtov za upravljanje voda na podlagi WFD december 2012. Ob upoštevanju, da bo prvi Načrt za upravljanje voda v Savskem bazenu sprejet leta 2012, bodo ukrepi izvedeni leta 2015. 


Ob upoštevanju predloga, da se drugi Načrt pripravi v letu 2015, se načrtuje priprava poročila o izvajanju ukrepov v letu 2014, kot posebno poglavje drugega Poročila o analizi Savskega bazena [6]. Predvideno je, da bo možno izpolniti časovni okvir določen za obveznosti poročanja s tretjim ciklusom upravljanja voda. 


Za izvajanje Programa ukrepov, ki ga odobrijo prvi in kasnejši Načrti za upravljanje voda v Savskem bazenu, so odgovorne izključno pogodbenice. Izvajanje lahko financirajo pogodbenice same in/ali pa se financira z različnimi oblikami financiranja EU (npr. IPA – za države, ki niso članice EU, kohezijski in strukturni sklad za države članice), ter s pomočjo drugih mednarodnih finančnih institucij (npr. Svetovna banka).

· Usklajevanje povezovanja vodne politike z drugimi politikami (npr. plovba, proizvodnja vodne energije, obvladovanje poplavne ogroženosti) in vprašanja podnebnih sprememb

Vprašanja podnebnih sprememb

Čeprav prvi Načrt za upravljanje voda v Savskem bazenu vsebuje poglavje o vprašanjih podnebnih sprememb, to ni osrednja tema tega ciklusa načrtovanja, zaradi nezadostnega znanja. 

Kljub temu pa so nekatere pomembne dejavnosti v zvezi s podnebnimi spremembami v Savskem bazenu trenutno v teku. Dva pomembna projekta, ki se trenutno izvajata, bi lahko imela velik vpliv na načrtovanje upravljanja voda v naslednjih letih. 

V prvem projektu, ki ga financira in izvaja Svetovna banka, se izvaja študija za zapolnitev vrzeli v znanju o vplivu podnebnih sprememb na vodni sektor v jugovzhodni Evropi. Projekt želi prikazati, kako povečati klimatsko odpornost investicij v kritično infrastrukturo za upravljanje voda in klimatsko odpornost celostnega upravljanja vodnih virov v regiji. 

Ta cilj bo izpolnjen z razvojem in razširjanjem Prilagoditvenih načrtov za Savski bazen za področje voda in podnebja (WATCAP) za izbrana porečja v regiji, na lokacijah obstoječih ali načrtovanih investicij v vodno infrastrukturo, ki jih podpira Svetovna banka ali vlade držav. Savski bazen je prvo med temi porečji v jugovzhodni Evropi, ki je bilo izbrano za to delo. Savski bazen je zelo pomemben, saj regionalno podnebno modeliranje predvideva splošno zmanjšanje povprečnega letnega odtoka za 15-30% do sredine stoletja in to bi lahko predstavljalo izziv za vse investicije v porečju. WATCAP za Savski bazen bo vključeval karakterizacijo porečja z razvojem hidrološkega modela, oceno vplivov številnih scenarijev podnebnih sprememb s tem modelom, ter oceno alternativ za prilagoditvene ukrepe upravljanja v podsektorjih za upravljanje voda, ki vključujejo: (i) plovbo, (ii) hidroenergijo, (iii) uporabo vode za kmetijstvo, (iv) varstvo pred poplavami, ter (v) ekonomsko analizo projektov na katerih temeljijo študije podsektorjev za upravljanje voda.


Drugi projekt, ki ga financira UNECE, pa s pomočjo razširjenega in okrepljenega sodelovanja med državami v Savskem bazenu, obravnava vprašanja v zvezi s čezmejnim obvladovanjem poplav, ob upoštevanju vplivov podnebnih sprememb pri različnih scenarijih in predvidenih prilagoditvenih ukrepih. Njegov neposredni cilj je priprava izhodišč za izdelavo prvega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, ki bo temeljil na konceptu celostnega upravljanja poplav in bo vključeval natančno izdelavo morebitnih vplivov podnebnih sprememb na upravljanje poplav v porečju, ter potrebne prilagoditvene ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti v ta namen.


Dobra osnova za nadaljnje dejavnosti v Savskem bazenu je sodelovanje pri pripravi strategije za prilagoditev podnebnim spremembam za Donavski bazen. Načrtovano je, da bo priprava strategije zaključena konec leta 2012. 


Vse navedene dejavnosti bodo predstavljale dobro osnovo za natančnejšo obdelavo podnebnih sprememb in ustreznih prilagoditvenih ukrepov v drugem in kasnejših ciklusih upravljanja voda v Savskem bazenu.


Medsebojne povezave med upravljanjem voda in obvladovanjem poplavne ogroženosti (9. člen EU WFD)


V skladu s 1., 2. in 3. odstavkom 9. člena, to še zlasti velja za: 

· razvoj prvih kartkart poplavne ogroženosti in nevarnosti, ter njihove nadaljnje preglede; usklajeni morajo biti s 5. členom WFD Analize porečij, lahko pa so tudi vključeni v njegove ocene; 

· razvoj prvih načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti in njihove kasnejše preglede; izvedeni morajo biti v skladu z Načrti upravljanja voda , lahko pa so vključeni tudi v njihove ocene;


· aktivno vključevanje vseh zainteresiranih strani. 

EU Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ograženosti natančno določa roke za vsako izmed zahtev, ki se morajo uskladiti s povezanimi nalogami v skladu z WFD. To še zlasti velja za izdelavo kartkart poplavne ogroženosti in nevarnosti, ki se lahko vključijo v naslednja poročila o karakterizaciji porečja. Poleg tega je potrebno uskladiti načrte za obvadovanje poplavne ogroženosti z načrti za upravljanje voda, vključeni pa so lahko tudi v njihove ocene. V primeru Savskega bazena se predvideva, da se bo preko skupnega dela pri Programu za razvoj načrta za upravljanje poplavne ogroženosti dogovorilo tudi o stopnji medsebojne povezanosti. 

Nadaljnji dialog s ključnimi deležniki v sektorju (npr. vodna energija)


Dobre izkušnje pri skupnem delu ICPDR, Donavske komisije in ISRBC, na področju razvoja in izvajanja Vodilnih načel za razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v Donavskem bazenu [24], bi lahko služile kot primer za nadaljnje ukrepe za izboljšanje dialoga z drugimi sektorji v Savskem bazenu, usmerjenimi v razvoj. Ta prizadevanja se bodo osredotočila na začetek dialoga o integraciji okoljskih vidikov v ta razvoj, v skladu z zahtevami WFD.

· Dodatna obdelava vprašanj, ki niso opredeljena kot pomembne zadeve za upravljanje voda (SWMI) v prvem ciklusu Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, vendar so lahko pomembna v prihodnosti (potreba po vodi, usedline, količina podtalnice)

Nadaljnje delo na področju pomembnih vprašanj, ki niso opredeljene kot SWMI v prvem ciklusu upravljanja porečja, bo potekalo v prihodnjih letih. Eno izmed najpomembnejših vprašanj, ki v prejšnjem obdobju ni bilo obdelano zaradi nezadostnih informacij, je sediment. Poleg tega bo pozornost namenjena tudi vprašanjem upravljanja podtalnice, vključno s pomembnimi tekočimi dejavnostmi, kot je projekt Zaščita in trajnostna uporaba čezmejnega vodonosnega sistema v Dinarskem krasu (DIKTAS).

Začetni koraki za vzpostavitev trajnostnega ravnanja s sedimentom (8., 10. in 11. člen OSSB)

Do sedaj ravnanje s sedimentom ni bilo zadostno obravnavano. ISRBC je pripravila osnutek Protokola k OSSB o ravnanju s sedimentom, ki obravnava sediment kot bistven in dinamičen sestavni del porečja, z veliko okoljsko vrednostjo. Protokol ureja sodelovanje med pogodbenicami na tem področju in zagotavlja trajnostno ravnanje s sedimentom v Savskem bazenu, z obravnavo kvalitativnih in kvantitativnih vprašanj v zvezi s sedimentom. Ker je ravnanje s sedimentom pomemben element upravljanja porečja, ta Protokol predstavlja korak k vzpostavitvi trajnostnega upravljanja voda v porečju. Podpis in ratifikacija Protokola sta nujno potrebna, da bi lahko začeli z dejavnostmi za dosego trajnostnega ravnanja s sedimentom. V skladu s Protokolom so pogodbenice obvezane k redni izmenjavi informacij o načrtovanem čiščenju dna in k razvoju Načrta za ravnanje s sedimentom v Savskem bazenu, najkasneje šest let po začetku veljavnosti Protokola.  

Za doseganje glavnih ciljev OSSB v zvezi z razvojem in izvajanjem Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu s Programom ukrepov, je potrebno: 

· dokončati Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu, vključno s Programom ukrepov;

· zagotoviti postopek javnega posvetovanja;

· spremljati izvajanje Programa ukrepov;

· pripraviti vmesno poročilo o izvajanju Programa ukrepov tri leta po objavi prvega Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu;

· izvajati dejavnosti pomembne za naslednji ciklus Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu (npr. ocena biološke raznolikosti in okoljskega stanja na področju sedimenta, vode in živih organizmov, ocena podnebnih sprememb in priprava prilagoditvenih ukrepov, ponovni pregled SWMI);


· objaviti (po možnosti z namenom posvetovanja) vmesni pregled pomembnih zadev za upravljanje voda za drugi Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu;

· pripraviti drugi Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu. 

Za doseganje glavnih ciljev na področju ravnanja s sedimentom, je potrebno: 

· pripraviti program za razvoj Načrta za ravnanje s sedimentom v Savskem bazenu;

· vzpostaviti sistem za izmenjavo podatkov o kakovosti sedimenta (npr. priprava programov za poglabljanje/čiščenje dna in vzpostavitev usklajenega sistema za spremljanje usedlin).  

Po dokončanju prvega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu je treba začeti s pripravo osnovnih dokumentov za naslednji ciklus Načrta za upravljanja voda v Savskem bazenu. Temeljil bo na podlagi analize vrzeli. Priprava dokumentov je odvisna od možnosti financiranja v sklopu različnih programov čezmejnega sodelovanja (npr. SEE TCP).

4.3.  Obvladovanje poplavne ogroženosti

V širšem kontekstu pravno podlago za sodelovanje pri obvladovanju poplavne ogroženosti določa 1. odstavek 13. člena OSSB, v skladu s katerim je cilj pogodbenic vzpostavitev usklajenega oz. skupnega sistema ukrepov, dejavnosti, opozoril in alarmov v Savskem bazenu, v primeru izrednih vplivov na vodni režim, ki nastanejo zaradi poplav (naravnih ali umetno povzročenih), ledu, suše, ali pomanjkanja vode.   

Vse od ustanovitve ISRBC, je ravnanje ob poplavah eno od glavnih področij sodelovanja med savskimi državami. Z namenom krepitve sodelovanja so pogodbenice k OSSB, z delom ustreznih strokovnih skupin ISRBC, razvile Protokol k OSSB o varstvu pred poplavami [14] in ga podpisale junija 2010. 


S tem Protokolom so se obrežne države sporazumele o sodelovanju pri: 

· pripravi Programa za razvoj načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti (Načrt FRM) v Savskem bazenu;

· pripravi Predhodne ocene poplavne ogroženosti;

· pripravi kartkart poplavne ogroženosti in nevarnosti;

· razvoju Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu;

· vzpostavitvi Sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu,


· izmenjavi informacij, pomembnih za trajnostno varstvo pred poplavami. 


Ko bo Protokol po ratifikaciji v državnih parlamentih pogodbenic stopil v veljavo, bo predstavljal močno podporo OSSB, s ciljem vzpostavitve pogojev za trajnostno varstvo pred poplavami in izvajanje skupno dogovorjenih ukrepov pogodbenic. Protokol še zlasti zagotavlja podlago za postopen razvoj skupnega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, v skladu s Poplavno direktivo EU (2007/60/EU) in z Vodno konvencijo UNECE.

Pogodbenice na tem področju dobro sodelujejo s skupno dogovorjenimi dejavnostmi pod okriljem ISRBC. Na svojem drugem sestanku (2009) so se pogodbenice dogovorile o podpori že začetim dejavnostim za izboljšanje varstva pred poplavami v Savskem bazenu, ter o spodbujanju nadaljnjega sodelovanja pogodbenic pri pripravi Predhodne ocene poplavne ogroženosti, pripravi kart poplav, razvoju Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in pri podpori tekočim dejavnostim pri prepoznavanju (in pripravi) tesno povezanih projektov, ki so v njihovem skupnem interesu, kot sta hidrološka študija za Savski bazen in študija kartiranja poplav za reko Savo [18]. 

V skladu s trdno zavezanostjo, ISRBC nadaljuje z že začetimi dejavnostmi, katerih cilj je okrepiti varstvo pred poplavami v Savskem bazenu, z usklajevanjem dogovorjenih ukrepov. 


Za krepitev varstva pred poplavami v Savskem bazenu so predvideni naslednji specifični skupni ukrepi. 

· Razvoj skupnega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti 

Po sprejetju Smernic o vodi in prilagajanju podnebnim spremembam, sprejetih na petem zasedanju sestanka pogodbenic h Konvenciji za varstvo in uporabo čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (t.i. Vodna konvencija) (Ženeva, 10.-12. november 2009), so se pogodbenice odločile za pospeševanje izvajanja Smernic s programom pilotnih projektov in s podlago za izmenjavo izkušenj s prilagajanjem podnebnim spremembam v čezmejnem kontekstu. Savski bazen je bil izbran kot eno izmed pilotnih porečij za to specifično preizkušanje. V sklopu tega tekočega projekta se načrtuje izvedba določenih nalog, ki bodo privedle do vzpostavitve skupnih ciljev savskih držav na področju obvladovanja poplavne ogroženosti v Savskem bazenu s/z: 

· pripravo podrobnega Programa za razvoj načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, vključno s posvetovanjem in razpravo s pogodbenicami k OSSB, da bi dosegli skupni dogovor o ciljih, strukturi in vsebini Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti za Savski bazen;

· pripravo pregleda že zaključenih ali tekočih dejavnosti in njihovih izsledkov glede načrtovanja obvladovanja poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, ter v zvezi s sorodnimi pobudami za Donavski bazen, ki lahko vplivajo na reko Savo;

· opredelitvijo in oceno obstoječe zakonodaje, strategij in načrtov, povezanih z načrtovanjem obvladovanja poplavne ogroženosti in prilagajanja podnebnim spremembam (v čezmejnem in državnem obsegu), ob upoštevanju podobnih evidenc, ki so nastale pri drugih projektih;


· oceno potreb po podatkih in informacijah za skupni Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti za Savski bazen (hidrološki podatki, družbeno-ekonomski podatki, okoljski podatki, stanje infrastrukture, itd.), identifikacijo virov podatkov na državni in mednarodni ravni, iskanjem podatkovnih vrzeli in opredelitvijo strategije za pridobitev manjkajočih podatkov. 

Program in druge podporne dejavnosti bodo zaključene sredi leta 2012. Eden od ciljev pri razvoju Programa je doseči dogovor o časovnem okvirju za pripravo Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti. Ob upoštevanju različnih ravni pripravljenosti pogodbenic za izvajanje Poplavne direktive, enega izmed prihodnjih izzivov predstavlja odločitev o tem, ali so pogodbenice pripravljene upoštevati roke določene v Poplavni direktivi v prvem ciklusu načrtovanja, ki bo zaključen leta 2015. 

· Skupne dejavnosti pri predhodni oceni poplavne ogroženosti in pri pripravi kart poplavne ogroženosti in nevarnosti

Nekatere dejavnosti za podporo temu specifičnemu ukrepu so se že začele. Preko SSS PP Savske komisije, poteka stalna izmenjava informacij o dejavnostih na državni ravni. V prihodnjih letih se bo to še okrepilo.


Ostale dejavnosti v zvezi s tem, načrtovane na ravni Savskega bazena, bodo: 


· začetna ocena poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in opredelitev najbolj ogroženih območij;

· uskladitev izmenjave informacij pri pripravi kart poplavne ogroženosti in nevarnosti za Savski bazen;

· uskladitev državnih metodologij pri pripravi kart poplav, v kolikor bo to izvedljivo, ali vsaj dogovor o metodah za interpretacijo informacij o poplavni ogroženosti in nevarnosti na skupnih poplavnih območjih. 

· Prilagoditev ravnanja ob poplavah podnebnim spremembam  


Na drugem sestanku pogodbenic k OSSB (2009) je bilo opozorjeno, da lahko podnebne spremembe vplivajo na dejavnosti upravljanja voda v Savskem bazenu. Izražena je bila podpora nadaljnjemu raziskovanju morebitnih vplivov podnebnih sprememb in razvoju celostnega pristopa, ki vključuje omilitvene in prilagoditvene ukrepe, ter podpora tesno povezanim projektom [18]. Poleg tega je to porajajoče se vprašanje poudarjeno v preambuli Protokola k OSSB o varstvu pred poplavami [14]. Ta dejstva predstavljajo usmeritev za ukrepe ISRBC na področju ravnanja ob poplavah. Več pomembnih regionalnih projektov, ki so trenutno v teku (npr. WATCAP), prav tako obravnava vplive podnebnih sprememb na ravnanje ob poplavah. Preko omenjenega UNECE projekta je načrtovana priprava pregleda regionalnega modeliranja podnebnih sprememb, ki so še zlasti povezane s vplivi podnebnih sprememb na poplavno ogroženost. Poleg tega bo do konca leta 2012 pripravljena tudi predhodna določitev in opis možnih prilagoditvenih ukrepov (stroškovna učinkovitost, stranski učinki, zmanjšanje ogroženosti, izvedljivost izvajanja, nadomestne možnosti, itd.) in izbira paketa ukrepov (dolgoročni, srednjeročni in kratkoročni ukrepi, ter ukrepi za preprečevanje, pripravljenost, prilagodljivost in okrevanje). 

To bo predstavljalo trdno osnovo za nadaljnje skupne dejavnosti pri izvajanju prilagoditvenih ukrepov, ki bodo usklajene s pomočjo ISRBC.  

· Nadgradnja hidrološkega in hidravličnega modela za reko Savo 

Rezultat dejavnosti za pripravo hidrološkega in hidravličnega modela za Savski bazen, ki so bile izvedene skupaj s Korpusom vojaških inženirjev ZDA (USACE), je bila priprava modelov konec leta 2010, ki temeljita na različnih podatkih, pridobljenih od držav pogodbenic, imata medsektorske značilnosti in se lahko uporabita pri mnogih prednostnih ukrepih v Savskem bazenu, kot je:

· vzpostavitev sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu,


· priprava kart poplavne ogroženosti in tveganja,


· analiza visokega in nizkega pretoka,


· določitev stopnje plovnosti, itd. 

Za izpolnjevanje navedenih potreb je potrebno modele stalno nadgrajevati in posodabljati. 


Modela se bosta hranila na sekretariatu ISRBC, državne institucije pogodbenic pa ju bodo posodobile takoj, ko bodo na voljo novi podatki. Posodobitve bodo predložene sekretariatu ISRBC. 

4.4.  Preprečevanje in nadzor nesreč

Naslednja specifična cilja sta pomembna za izvajanje OSSB na področju preprečevanja in nadzora nesreč. 

· Vzpostavitev trajnostnega in učinkovitega transnacionalnega sistema za ravnanje ob morebitnih dogodkih, ki imajo čezmejni vpliv na vodo, vodni režim in vodni ekosistem v celotnem Savskem bazenu (1. odstavek 13. člena OSSB)

Pogodbenice so že povezane preko Sistema obveščanja in opozarjanja o nesrečah in izrednih razmerah (AEWS), orodja za modeliranje širjenja onesnaževanja (DBAM) in mehanizmov opozarjanja, ki povezujejo ustanove za zaščito (glavni centri za alarmiranje – PIAC). Ta struktura je bila razvita v okviru ICPDR, vendar pa je iz naključnih razlitij, ki so se dejansko zgodila, razvidno, da sistem odzivanja v primeru nesreče ne deluje dovolj učinkovito za ustrezno rešitev težave in odpravo posledic nesreč za okolje. Časovni razpon med prejemom prve informacije o razlitju in ustreznim in učinkovitim odzivom različnih institucij, odgovornih za preprečevanje in nadzor nesreč, je v večini primerov predolg. Varstveni ukrepi niso dovolj učinkoviti zaradi pomanjkanja komunikacije med različnimi organizacijami in zaradi slabega sistema odločanja v državah Savskega bazena. Centri PIAC delujejo neprekinjeno (24/7) le v SI in HR, medtem ko je ta sistem v BiH in RS šele v razvoju.  

Za dosego tega cilja bi morala ISRBC stalno spremljati in pospeševati razvoj transnacionalnega sistema upravljanja, z rednimi stiki z ustreznimi institucijami iz pogodbenic, glavna prizadevanja pogodbenic pa bi morala biti usmerjena predvsem v vzpostavitev samega sistema. 

· Stalno usposabljanje obstoječih struktur, odgovornih za preprečevanje in nadzor nesreč 

Usposabljanje obstoječih struktur se izvaja z rednim testiranjem osebja v centrih PIAC. Glavni cilj teh preizkusov je nadziranje pripravljenosti in odzivnosti osebja v centrih PIAC v pogodbenicah, na izredne razmere, ki imajo oz. bi lahko imele škodljiv vpliv na vodo in vodni ekosistem. Rezultati teh preizkusov bodo ovrednoteni v okviru ISRBC in njenih strokovnih skupin, še zlasti SSS PNN.  


Za izpolnitev glavnih ciljev učinkovitega preprečevanja in nadzora nesreč, so predvideni naslednji ukrepi: 

· redno preizkušanje obstoječega sistema z izvajanjem napovedanih in nenapovedanih preizkusov; 


· izvajanje Protokola k OSSB o izrednih razmerah, da bi izboljšali preprečevanje, pripravljenost, odziv in vzajemno pomoč med pogodbenicami v primeru izrednih razmer;  

· razvoj načrta za krizno upravljanje onesnaževanja voda v Savskem bazenu. 


Za izpolnitev glavnih ciljev je pomembno, da bodo po pričetku veljavnosti Protokola k OSSB o izrednih razmerah, vse državne institucije in organizacije, odgovorne za preprečevanje in nadzor nesreč, sodelovale na podlagi določb Protokola. Po njegovi ratifikaciji bo Protokol predstavljal pravno podlago za trajnostne in usklajene ukrepe v primeru naključnega onesnaževanja. Pogodbenice k OSSB, še zlasti BiH in RS, morajo vzpostaviti učinkovito strukturo za preprečevanje in nadzor nesreč za odziv na izredne razmere, najprej pa je potrebno razviti ustrezno nacionalno zakonodajo na tem področju. Za ta postopek so odgovorne zadevne pogodbenice. ISRBC bi lahko spodbujala te ukrepe s predstavitvijo glavnih ciljev in povezala nove institucionalne ureditve v teh pogodbenicah z obstoječim sistemom AEWS. 

Na ravni ISRBC je predvidena izvedba projekta Načrt zaščite in reševanja v primeru onesnaževanja voda v Savskem bazenu, katerega namen je zagotavljanje trajne povezave med institucijami, ki sodelujejo pri upravljanju voda, in tistimi, ki so odgovorne za pripravljenost in odziv v primeru izrednih razmer, da bi zagotovili učinkovite ukrepe v primeru naključnih razlitij snovi, ki lahko vplivajo na uporabo vode za različne namene (pitna voda, ribogojne vode, namakanje, industrija, plovba), ter na kakovost rek in vodnih ekosistemov, še zlasti na območja posebnega pomena. Za smotrno in učinkovito upravljanje je potrebno modeliranje in platforma za izmenjavo informacij, s pomočjo katere bodo vsi odgovorni državni organi opozorjeni o morebitnem razlitju škodljivih snovi, spremljali bodo razvoj situacije in se dogovorili o usklajenem odzivu nanjo. Izvajanje projekta je odvisno od možnosti financiranja v sklopu različnih programov čezmejnega sodelovanja (npr. SEE TCP). 

Pri doseganju tega cilja se od ISRBC pričakuje, da bo prevzela vodilno vlogo pri spremljanju rezultatov rednih preizkusov in da bo organizirala usposabljanja za osebje, da bi se izboljšale operativne zmogljivosti centrov PIAC. Pred podpisom in ratifikacijo Protokola k OSSB o izrednih razmerah, morajo ISRBC in pogodbenice storiti vse potrebno za izvedbo projektov v zvezi z izboljšanjem sistema za podporo odločanju v kriznih razmerah, ki vključujejo škodljive učinke na vodni režim in vodni ekosistem. 

4.5.  Medsektorska vprašanja

Specifični cilji, opredeljeni v nadaljevanju, se nanašajo na upravljanje z informacijami, na hidrološka in meteorološka vprašanja, ter na statistična vprašanja, pomembna za izvajanje OSSB.

· Vzpostavitev integriranega informacijskega sistema za Savski bazen (4. člen OSSB, 4. člen Priloge I k OSSB – Statut Savske komisije)

Vzpostavitev sistema Sava GIS, kot dela integriranega informacijskega sistema za Savski bazen, je potreben korak, ki bo imel pomembno vlogo pri lažji obdelavi podatkov in pri zagotavljanju pretoka informacij med ISRBC in pogodbenicami k OSSB. Sistem bo postal tudi dragoceno orodje za informiranje širše javnosti o pomembnih dejstvih o Savskem bazenu, ter o skupnih ukrepih in postopkih, savski GeoPortal pa bo zagotavljal vizualizacijo teh informacij. 

Glavni cilji tega ukrepa so:


· vzpostavitev nemotenega, od platforme neodvisnega, pravočasnega in odprtega dostopa do integriranih podatkov, proizvodov, informacij, storitev in orodij, ki bo omogočal zadostno mero točnosti in natančnosti za obravnavo pomembnih vprašanj s področja upravljanja voda v Savskem bazenu; 

· zagotavljanje dobrih komunikacijskih kanalov skupnosti ISRBC za izmenjavo in širjenje znanja o vodnih virih, ter o smotrnem in učinkovitem upravljanju porečja v Savskem bazenu;

· ustvarjanje tehničnega okolja in okolja v katerem bodo pogodbenice k OSSB lahko delale v skladu z odprtimi in interoperabilnimi načeli in merili. 

V obdobju od ustanovitve sekretariata ISRBC, je sekretariat zaradi rastočih potreb po podatkih in postopkih GIS določena prizadevanja usmeril v izpolnjevanje zahtev po teh informacijah, na začasni osnovi. Najpomembnejša prizadevanja pri zbiranju, analizi in urejanju podatkov GIS, ter pri pripravi različnih kart, so bila izvedena pri pripravi Poročila o analizi Savskega bazena [6]. Čeprav so bili priznani rezultati teh prizadevanj, pa niso bili prepoznani kot sistematični pristop k razvoju Sava GIS. Dejanska osnova za vzpostavitev GIS sistema je bila priprava strateške in izvedbene dokumentacije za razvoj Sava GIS, z dogovorjeno vizijo in načeli. 

Za vzpostavitev popolnoma funkcionalnega sistema Sava GIS so predvideni naslednji ukrepi: 

· prva faza: vzpostavitev savskega GeoPortala z glavnimi funkcijami, ki vključujejo vso potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo;


· druga faza: razvoj in izvedba naprednih orodij, storitev kartiranja in poročanja, ter osnovnih aplikacij in/ali osnovnega sistema za podporo odločanju ;


· tretja faza: razširitev skupnega podatkovnega modela in vzpostavitev najbolj naprednih storitvenih komponent, kot so dinamično poročanje in kartiranje, spletni monitoring in opazovanje, ter napredni sistemi za podporo odločanju.

Prva faza vzpostavitve sistema Sava GIS se je začela s finančno podporo Evropske komisije. Projekt »Podpora ISRBC pri pripravi in izvajanju načrta upravljanje voda v Savskem bazenu« bo zaključen do konca leta 2011. Rezultat tega bo vzpostavitev savskega GeoPortala z glavnimi funkcijami, ki vključujejo vso potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo. Skupaj s tekočimi dejavnostmi za pripravo prvega Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu bodo pripravljeni tudi ključni nizi podatkov. 

Za vzpostavitev sistema SavaGIS je potrebno zagotoviti naslednje:

· aktivno vključevanje državnih institucij in njihovih strokovnjakov, vključno z upoštevanjem predlaganih načel v zvezi s cilji interoperabilnosti in zagotavljanjem rednega posodabljanja usklajenih podatkov;


· krepitev zmogljivosti sekretariata Savske komisije, z namenom vodenja in upravljanja savskega GeoPortala;

· precejšnja finančna sredstva.

Ključni pomen pri uspešnosti izvedbe Sava GIS je sposobnost ISRBC za vključitev dodatnih zmogljivosti in sredstev za ustvarjanje in obravnavo dodatnih informacij, ter za njihovo hitrejšo obdelavo. 


Vzpostavitev Sava GIS, kot storitvenega porazdeljenega sistema, bo odvisna od: 


· predanosti ISRBC pri vodenju izvedbe projekta;


· polnega sodelovanja pogodbenic ISRBC in njihove pripravljenosti za aktivno vključevanje;


· zagotavljanja razpoložljivosti zadostnih sredstev v načrtovanem časovnem okvirju;


· pripravljenosti za upoštevanje predlaganih načel v zvezi s cilji interoperabilnosti in vključevanjem hidrografije INSPIRE in drugih specifikacij tem v obstoječe GIS v pogodbenicah; 

· zagotavljanja doslednih, skladnih, kakovostnih in usklajenih podatkov, ter njihovega rednega posodabljanja.

· Krepitev platforme za izmenjavo in uporabo hidroloških in meteoroloških informacij (4. člen OSSB) 

Ustrezne hidrološke in meteorološke informacije ter sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami so potrebne za celostno upravljanje vodnih virov in oceno poplavne ogroženosti v Savskem bazenu. Poleg tega predstavlja močno sodelovanje pri skupni rabi podatkov in informacij med različnimi institucijami v pogodbenicah k OSSB ključni faktor za vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema za napovedovanje poplav in varstva pred poplavami. V zadnjih desetletjih je bil prekinjen celostni sistem za izmenjavo hidroloških in meteoroloških podatkov in za upravljanje informacij, kar je znatno vplivalo na izmenjavo podatkov med državnimi hidrometeorološkimi službami v Savskem bazenu in omejilo njihovo sposobnost za proizvodnjo, upravljanje in zagotavljanje pravočasnih, točnih in visokokakovostnih hidroloških informacij in storitev napovedovanja za pristojne organe, glavne deležnike in splošno javnost. 

Platforma za izmenjavo hidroloških in meteoroloških informacij bo sestavljena iz: 

· sistema za izmenjavo hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij, ki bo zagotavljal stalni pregled stanja vodnega režima v porečju, na podlagi povezav vzpostavljenih med državnimi hidrometeorološkimi službami pogodbenic in Savsko komisijo;

· Hidrološkega letopisa, ki bo vseboval letni povzetek informacij o vodnem režimu, izmerjenih na merilnih postajah in opredeljenih kot pomembnih na ravni porečja; 

· Hidrološke študije za Savski bazen, ki bo obravnavala vse meteorološke in hidrološke elemente, pomembne za celostno upravljanje voda v Savskem bazenu, in bo neposredno uporabljena pri vseh ključnih dejavnostih v okviru izvajanja OSSB (npr. razvoj plovbe, priprava Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, načrta kriznega upravljanja onesnaževanja voda);


· sistema hidrometeoroloških informacij in sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami, z namenom izboljšanja upravljanja informacij, hidrološkega napovedovanja in sposobnosti za opozarjanje o poplavah pri pristojnih državnih organih.

Precejšnja podpora učinkoviti izmenjavi hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij se lahko zagotovi s sporazumom o podatkovni politiki, ki bi ga morale skleniti pogodbenice, ISRBC pa bi pri tem imela vlogo usklajevalca. 

Platforma bo zagotavljala zanesljivo in izmerljivo osnovo za vse sklepe in priporočila povezana s trajnostnim upravljanjem vodnih virov v Savskem bazenu. 

Vzpostavitev platforme je zahtevna naloga, močno odvisna od razpoložljivih sredstev. Zbiranje sredstev bo osredotočeno predvsem na različne programe čezmejnega sodelovanja (npr. SEE, TCP, IPA), vendar pa morajo pogodbenice znatno prispevati k vsem navedenim dejavnostim v smislu človeških in finančnih virov. 

Za vzpostavitev platforme bi morala biti odgovorna predvsem ISRBC, medtem ko se od državnih institucij pričakuje, da bodo z rednim zagotavljanjem podatkov prispevale k učinkovitemu delovanju in k nadaljnji nadgradnji platforme.

· Pospeševanje izvajanja OSSB na področju plovbe in drugih pomembnih gospodarskih vprašanj, z uporabo statističnih metod in tehnik kot orodij 

Zbiranje, obdelava, analiza in interpretacija podatkov v skladu z natančno določenimi metodami in tehnikami lahko prispeva k boljšemu razumevanju obravnavanega postopka in zagotovi podlago za vzpostavitev odnosov, opredelitev trendov, boljše načrtovanje dejavnosti in ustreznega odločanja. V ta namen je potrebno uporabiti moderne in ustrezne statistične metode in tehnike, ne samo na področju plovbe, ampak tudi za analizo splošnih družbeno-gospodarskih značilnosti regije, za pospeševanje regionalnega razvoja. 

Trenutno na ravni Savskega bazena ni vzpostavljeno organizirano in enotno zbiranje ter obdelava pomembnih statističnih podatkov (še zlasti tistih, ki so pomembni za ladjevje, prevoz po celinskih vodah in za pristanišča). Podatki se zbirajo in obdelujejo na državni ravni in v večini primerov ne posebej za Savski bazen. 

Jasno je, da bi bilo v tem trenutku, ko se pričakuje razvoj prevoza po celinskih vodah, razvoj pristanišč in drugih komercialnih dejavnosti, koristno vzpostaviti učinkovit sistem za zbiranje in obdelavo statističnih podatkov. 

Možni ukrepi na tem področju vključujejo:

· Pospeševanje redne uporabe najboljših statističnih načel, metod in praks za izboljšanje kakovosti;

· Razvoj sistema za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov v skladu z EU STAT;

· Redno zbiranje in obdelavo podatkov;

· Razširjanje podatkov ustreznim deležnikom. 

5. Udeležba javnosti in vključevanje deležnikov v izvajanje OSSB 

Udeležba javnosti je temeljno načelo za trajnostno upravljanje voda, ki ga določata Okvirna direktiva o vodah EU (14. člen) in Okvirni sporazum o Savskem bazenu (21. člen). 


Glavni cilji udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov so:

· zagotovitev udeležbe javnosti pri izvajanju OSSB in EU WFD, da bi zagotovili preglednost postopka odločanja in dobili podporo za izvajanje OSSB in EU WFD;

· ozaveščanje o vprašanjih v zvezi z upravljanjem voda, z varstvom voda in vodnih ekosistemov, ter s plovbo;

· pospeševanje vzpostavitve učinkovitih struktur in mehanizmov za udeležbo javnosti;

· informiranje širše javnosti in aktiviranje ključnih deležnikov za vključitev v sodelovanje pri dejavnostih in v strukturah na ravni Savskega bazena;

· aktiviranje javnosti in ključnih deležnikov za pomoč pri izvajanju in uspešnem doseganju ciljev Sporazuma.

Da bi zagotovili uspešno izvajanje Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu in splošno izvajanje OSSB, je precejšnja pozornost namenjena udeležbi javnosti in vključevanju deležnikov. Mednarodne izkušnje so pokazale, da je osnovni predpogoj za trajnostno upravljanje vodnih virov na splošno, ter bolj specifično za uspešen razvoj in izvajanje načrtov za upravljanje porečja, učinkovito vključevanje različnih deležnikov iz obrežnih držav, na vseh ustreznih ravneh. To je tudi ena izmed glavnih določb EU WFD in OSSB. 

Jasno je, da je v primeru Savskega bazena postopek sodelovanja prišel do točke, na kateri je mogoče izkoristiti prednosti vključevanja deležnikov, za to pa je potrebno pripraviti strukturo postopka za njihovo vključevanje. Poleg tega pa je zelo verjetno – v skladu z mednarodnimi izkušnjami – da bodo deležniki ob napredovanju izvajanja OSSB »zahtevali« vključitev v ta postopek, saj se bo od njih zahtevalo izvajanje odločb v skladu z OSSB, ali pa bo postalo njihovo vključevanje potrebno, da bodo odločbe v skladu z OSSB »izvedljive«. 

Vključevanje uporabnikov voda in ključnih deležnikov v upravljanje Savskega bazena, z uporabo ustaljenega mehanizma, lahko doda vrednost tekočim prizadevanjem in pomaga pri učinkovitem napredovanju izvajanja OSSB, tudi v skladu z EU WFD. Takšen pristop od spodaj navzgor bi deloval dopolnilno pri postopku uradnega sodelovanja pogodbenic. Na čezmejni ravni bi ga vodila in nadzirala ISRBC, na državni ravni pa pristojni organi v državah pogodbenicah.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev je doseganje glavnih ciljev postopka udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov v izvajanje OSSB (in EU WFD), v splošnem načrtovano na dveh nivojih.

Cilj prvega nivoja je zaključek in krepitev postopka udeležbe javnosti z namenom priprave in izvajanja Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu. Ta nivo vključuje: 


· pripravo analize deležnikov, ki bo zagotovila potrebne informacije za pripravo korakov in struktur, ki bodo ustvarili pogoje za smiselno udeležbo javnosti in vključevanje deležnikov;


· pripravo načrta za udeležbo javnosti, ki bo (i) pospeševal vključevanje deležnikov, (ii) ustvaril pogoje za izboljšanje preglednosti postopka odločanja, (iii) pospeševal ozaveščanje deležnikov o vprašanjih v zvezi z upravljanjem porečja in s tem njihovo aktivacijo pri sodelovanju v dejavnostih in strukturah na ravni Savskega bazena, (iv) pospeševal vzpostavitev učinkovitih struktur in mehanizmov za vključevanje deležnikov in (v) pripomogel k aktiviranju javnosti in ključnih deležnikov za vključevanje v izvajanje in doseganje ciljev OSSB.

Primarna ciljna skupina pri teh dejavnostih, ki se že izvajajo v okviru donacije EC Savski komisiji, namenjeni za pripravo in izvajanje prvega Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, so ključni deležniki, torej glavni uporabniki voda v Savskem bazenu. 

Cilj drugega nivoja postopka udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov je nadaljnje izboljšanje in širitev vključevanja deležnikov v postopek izvajanja OSSB, ter iskanje sinergije med pristopoma od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. V tem smislu bo posebna pozornost namenjena raziskovanju možnosti za vzpostavitev večdeležniške platforme, ki bi prinesla naslednje prednosti: 


· omogočanje učinkovitega usklajevanja vključevanja deležnikov v dejavnosti ISRBC in pomoč pri doseganju ciljev OSSB;

· omogočanje dvosmerne interakcije, vključno z zagotavljanjem informacij in posvetovanjem z različnimi deležniki v porečju. 

Do sedaj so bili v izvajanje OSSB vključeni predvsem deležniki iz vladnega in nevladnega sektorja. Glavni namen večdeležniške platforme bi bilo omogočanje oz. krepitev vključevanja civilnega, akademskega in poslovnega sektorja. 


V okviru teh dejavnosti bo na primer izveden projekt za pospeševanje prispevanja majhnih in srednjih podjetij, vključno z akademskim in poslovnim sektorjem, k trajnostnemu razvoju Savskega bazena.


Izvajanje ukrepov predvidenih za zagotavljanje aktivnega vključevanja širokega razpona deležnikov v izvajanje OSSB bo odvisno od razpoložljivih sredstev na državni ravni, na ravni porečja, ter na mednarodni ravni (npr. UNESCO). 

Na področju udeležbe javnosti in vključevanja deležnikov je glavna odgovornost ISRBC vzpostavitev postopka udeležbe javnosti z razvojem analize deležnikov in načrta za udeležbo javnosti. Po drugi strani pa je zagotavljanje pogojev za izvajanje načrta za udeležbo javnosti odvisno predvsem od vključevanja ustreznih struktur v pogodbenicah, ki naj bi s pomočjo vseh komunikacijskih sredstev promovirale potrebo po udeležbi javnosti in po aktivnem vključevanju glavnih deležnikov v izvajanje OSSB in Načrta upravljanje voda v Savskem bazenu. 

6. Spremljanje izvajanja OSSB 

V skladu z 21. členom OSSB, je bila pripravljena metodologija za stalno spremljanje izvajanja Sporazuma in sprejeta na 1. sestanku pogodbenic k OSSB (Zagreb, 1. junij 2007). Njen glavni namen je pravočasno zagotavljanje informacij o izvajanju OSSB deležnikom in splošni javnosti.


Metodologija uvaja predvsem redne mehanizme poročanja za pogodbenice ter odgovornosti za ISRBC, z namenom izboljšanja preglednosti postopka izvajanja OSSB.


V skladu s to metodologijo morajo pogodbenice pred vsakim sestankom pogodbenic ISRBC predložiti izčrpno poročilo o izvajanju OSSB v njihovih državah, pristojni organi za izvajanje OSSB pa morajo zagotoviti dostopnost teh poročil tudi deležnikom in širši javnosti. Državna poročila in skupno poročilo o izvajanju OSSB, ki ga pripravi ISRBC na podlagi državnih poročil, so objavljena na spletni strani ISRBC. 

Poleg tega so bili v okviru ISRBC vzpostavljeni številni mehanizmi za zagotavljanje stalnih informacij o izvajanju OSSB deležnikom in širši javnosti, vključno z uradno spletno stranjo ISRBC, biltenom Savski vestnik (Sava NewsFlash), publikacijami, sporočili za javnost, tiskovnimi konferencami in medijskimi predstavitvami, posvetovalnimi delavnicami, javnimi predstavitvami (npr. projektov) in drugimi sestanki z deležniki. Pomembna dejavnost na tem področju je praznovanje Dneva reke Save (1. junij), ki vključuje vsakoletno organizacijo številnih dogodkov, katerih namen je promocija visokih ekoloških vrednot, gospodarskih potencialov v Savskem bazenu in obveščanje deležnikov in javnosti o dosežkih pri izvajanju OSSB. 

Pomembno vlogo pri spremljanju izvajanja OSSB imajo vladne in nevladne organizacije, ki imajo status opazovalca pri ISRBC, ter institucije/organizacije na ravni reke Donave in na širši ravni, s katerimi sodeluje Savska komisija (ICPDR, Donavska komisija, UNECE, institucije Evropske komisije in mnoge druge).

Spremljanje izvajanja OSSB postaja vse bolj zahtevno, saj se njegov okvir stalno širi z novimi protokoli k Sporazumu. Zato je redno pregledovanje metodologije spremljanja s strani pogodbenic in ISRBC, ter večje prispevanje pogodbenic pri postopku spremljanja, ključnega pomena za uspešno spremljanje izvajanja in s tem koristno za uspešno izvajanje samega OSSB.


7. Priloge

PRILOGA 1: Seznam organov pristojnih za izvajanje OSSB 

PRILOGA 2: Seznam predstavnikov ISRBC

PRILOGA 3: Seznam okrajšav in akronimov

Priloga 1: Seznam organov pristojnih za izvajanje OSSB 

		Država

		Pristojni državni organi

		Naslov



		Bosna in Hercegovina

		Ministrstvo za promet in zveze Bosne in Hercegovine 

		Trg Bosne i Hercegovine 1,


71 000 Sarajevo



		

		Ministrstvo za zunanjo trgovino in gospodarske odnose Bosne in Hercegovine

		Musala 9,


71 000 Sarajevo



		

		Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republ. Srpske

		Trg Republike Srpske 1,

78 000 Banjaluka 



		

		Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo 

		Maršala Tita 15,

71 000 Sarajevo



		

		Ministrstvo za promet in zveze Republike Srpske

		Trg Republike Srpske 1,

78 000 Banjaluka



		

		Zvezno ministrstvo za promet in zveze

		Braće Fejića, 88 000 Mostar



		

		Ministrstvo za prostorsko urejanje, gradbeništvo in ekologijo Republike Srpske

		Trg Republike Srpske 1,

78 000 Banjaluka



		

		Zvezno ministrstvo za okolje in turizem

		Alipašina 41,

71 000 Sarajevo



		

		Vlada okrožja Brčko

		Bulevar mira 1,

76 100 Brčko



		Republika Hrvaška

		Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo

		Prisavlje 14, 


10 000 Zagreb



		

		Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in vodno gospodarstvo

		Babonićeva 121, 


10 000 Zagreb



		Republika Srbija

		Ministrstvo za kmetijstvo, trgovino, gozdarstvo in vodno gospodarstvo

		Bulevar umetnosti 2a, 


11070 Novi Beograd



		

		Ministrstvo za okolje, rudarstvo in prostorsko urejanje

		Omladinskih brigada 1, 


11070 Novi Beograd



		

		Ministrstvo za infrastrukturo in energijo

		Nemanjina 22-26, 


11000 Beograd



		

		Ministrstvo za zunanje zadeve

		Kneza Miloša 24-26,
11000 Beograd



		

		Republiška hidrometeorološka služba Srbije 

		Kneza Višeslava 66,


11000 Beograd



		

		Republiška geodetska uprava 

		Bulevar vojvode Mišića 39,


11000 Beograd



		Republika Slovenija

		Ministrstvo za zunanje zadeve

		Prešernova cesta 25, 


1001 Ljubljana, P.P. 481



		

		Ministrstvo za okolje in prostor

		Dunajska cesta 48, 


1000 Ljubljana



		

		Ministrstvo za gospodarstvo

		Kotnikova 5, 


1000 Ljubljana



		

		Ministrstvo za promet

		Langusova ulica 4, 


1535 Ljubljana



		

		Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

		Kotnikova 28, 


1000 Ljubljana



		

		Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

		Gregorčičeva 25, 


1000 Ljubljana





Priloga 2: Seznam predstavnikov ISRBC

		MEDNARODNA KOMISIJA ZA SAVSKI BAZEN



		Sedež: Vladimira Nazora 61, Zagreb, Hrvaška; E-pošta: isrbc@savacommission.org 



		Država

		Ime in priimek

		Funkcija

		Kontakt



		

		

		

		Telefon

		E-pošta



		Bosna in Hercegovina

		Kemal Karkin

		Član 

		+ 387 33 269 470

		pidtrans@bih.net.ba 



		

		Savo

Gluvić

		Namestnik člana

		+ 387 51 813 068

		vpsava@zona.ba 



		Republika Hrvaška

		Mario


Babić

		Predsednik

		+ 385 1 616 9090

		mario.babic@pomorstvo.hr 



		

		Ružica Drmić

		Namestnik člana

		+ 385 1 6307 353

		ruzica.drmic@voda.hr 



		Republika Srbija

		Aleksandar Prodanović

		Član

		+ 381 11 311 5370

		a.prodanovic@minpolj.gov.rs 



		

		Miladin Avramov

		Namestnik člana

		+ 381 11 3131 357

		miladin.avramov@ekoplan.gov.rs 



		Republika Slovenija

		Mitja

Bricelj

		Član

		+ 386 1 478 7464

		mitja.bricelj@gov.si 



		

		Aleksander Čičerov

		Namestnik člana

		+ 386 1 478 2036

		Aleksander.Cicerov@gov.si 



		SEKRETARIAT ISRBC



		

		Dejan Komatina

		Sekretar

		+385 1 4886 960

		dkomatina@savacommission.org  





Priloga 3: Seznam okrajšav in akronimov

		 Okrajšava/


Akronim 

		Opis



		ADN

		Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah 



		BiH (BA)

		Bosna in Hercegovina



		SS

		Strokovna skupina



		EIA

		Presoja vplivov na okolje



		ENC

		Elektronska navigacijska karta



		EU

		Evropska unija



		EU FP7

		7. okvirni program Evropske unije



		OSSB

		Okvirni sporazum o Savskem bazenu



		FRM

		Obvladovanje poplavne ogroženosti



		GIS

		Geografski informacijski sistem



		HR

		Republika Hrvaška



		ICPDR

		Mednarodna komisija za varstvo reke Donave



		IFI

		Mednarodna finančna institucija



		ISRBC

		Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija)



		IWT

		Prevoz po celinskih vodah



		NAIADES

		Plovba ter dejavnosti in razvoj na celinskih vodah v Evropi 



		NGO

		Nevladna organizacija



		SSS UP

		Stalna strokovna skupina za upravljanje voda v porečju



		SSS PLOV

		Stalna strokovna skupina za plovbo



		SSS PP

		Stalna strokovna skupina za preprečevanje poplav



		SSS PNN

		Stalna strokovna skupina za preprečevanje in nadzor nesreč



		PIAC

		Glavni mednarodni center za alarmiranje



		RBM (UP)

		Upravljanje porečja



		RIS

		Rečne informacijske storitve



		RS

		Republika Srbija



		SI

		Republika Slovenija



		SWMI

		Pomembna zadeva upravljanja voda



		UNECE

		Ekonomska komisija OZN za Evropo



		WFD

		Okvirna direktiva o vodah



		WISE

		Vodni informacijski sistem za Evropo 
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