
Celostno upravljanje
mednarodnih rečnih koridorjev

v jugovzhodni Evropi
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ENA rEkA, štEVIlNI INtErESI

Vsaka reka ima svoje naravne značilnosti. Na njih 
vplivamo in jih spreminjamo ljudje z dejavnostmi, 
s katerimi uresničujemo svoje potrebe. Na reki 
in območjih vzdolž nje se prepletajo številni 
interesi sodobne družbe: oskrba s pitno vodo, 
zmanjševanje poplavne ogroženosti, raba vodne 
energije, odvzem gramoza, kmetijstvo, plovba, 
urbanizacija, turizem in rekreacija, varstvo narave, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in drugi.
 
Na upravljanje lokalnih, nacionalnih in 
mednarodnih rečnih koridorjev poleg vrste 
interesov na lokalni in regionalni ravni vplivajo 
obsežna nacionalna zakonodaja, direktive 
Evropske unije ter mednarodni sporazumi. Pogosto 
se zdi, da teh interesov ni mogoče združiti, 
še posebej v mednarodnih rečnih koridorjih.            
A vendar imajo skupno izhodišče - to je raba vode 
in prostora ob reki.

In prav to je tudi izhodišče projekta SEE River.
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projEkt SEE rIVEr

Sodobne razmere zahtevajo celovito in strateško 
upravljanje rek, ki temelji na združevanju 
različnih pristopov na lokalni, regionalni, državni 
in čezmejni ravni, hkrati pa tudi na znanju in 
izkušnjah medresorskega usklajevanja. Namen 
projekta SEE River je zato doseči dogovor 
o upravljanju rečnih koridorjev na šestih 
izbranih mednarodnih rekah, ki upošteva tako 
razvojne kot varstvene vidike. To je mogoče 
zagotoviti s tesnim sodelovanjem strokovnjakov z 
različnih področij delovanja iz številnih držav ter 
z aktivnim vključevanjem deležnikov; tako tistih 
iz lokalnega okolja kot predstavnikov državnih 
institucij. Projekt SEE River uvaja nov pristop k 
upravljanju in načrtovanju rabe rek in prostora 
vzdolž njih: večino aktivnosti projekta izvajamo v 
rečnem koridorju, to je delu porečja vzdolž reke, 
kjer je največ vplivov človeka.

-
prIročNIk SEE rIVEr

Na osnovi aktivnosti in ugotovitev projekta 
SEE River bomo oblikovali t. i. priročnik SEE 
River, inovativen in splošno uporaben model 
s smernicami za izvajanje trajnostne rabe 
rečnih koridorjev, ki upošteva in usklajuje 
interese različnih deležnikov. Priročnik bo 
vseboval ugotovitve in izkušnje dela na rečnih 
koridorjih šestih mednarodnih rek, ki ga izvaja 
26 sodelujočih partnerskih organizacij iz 12 držav, 
vključno s tehnikami komuniciranja, dialoga in 
medsebojnega usklajevanja. Čeprav bo temeljil na 
konkretnih primerih, bo hkrati dovolj splošen kot 
model za trajnostno upravljanje vsakega rečnega 
koridorja.

Eden izmed ciljev projekta je tudi dogovor 
deležnikov o konkretnih aktivnostih in ukrepih 
na šestih rečnih koridorjih, ki bodo osnova 
za izvajanje in financiranje aktivnosti v 
programskem obdobju EU 2014-2020.

KAJ JE REČNI KORIDOR?
Rečni koridor je območje rečne struge, rečnih bregov in obrežnih zemljišč, kjer se odvija proces delovanja vode. Opredeljujejo ga 
zunanje meje hidroloških, morfoloških, fitocenoloških in pedoloških pojavov. Širina rečnega koridorja je odvisna od tipa ali teka 
reke in se lahko spreminja tudi zaradi človekovih posegov. V projektu SEE River je rečni koridor opredeljen kot območje naravnih 
dejavnikov ter hkrati večine človekovih interesov in vplivov ob reki.
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poglAVItNI rEzultAtI projEktA

•	 priročnik SEE River,
•	 akcijski načrt za celovito upravljanje 

mednarodnega koridorja reke Drave,
•	 pet lokalnih akcijskih načrtov - dogovorov med 

deležniki iz različnih sektorjev o upravljanju 
petih pilotnih območij v državah vzdolž koridorja 
reke Drave,

•	 pet osnutkov akcijskih načrtov za celovito 
upravljanje rečnih koridorjev Bodroga, Neretve, 
Pruta, Soče in Vjose,

•	 izbor primerov dobrih praks celovitega 
upravljanja mednarodnih rečnih koridorjev, 

•	 izobraževalni seminarji za prenos znanja in 
izkušenj, 

•	 nabor predlogov za nadaljnje projekte,
•	 trajnostni načrt za nadaljnje sodelovanje 

partnerjev in deležnikov mreže projekta SEE River 
itd.

-
AktIVNo VključEVANjE DElEžNIkoV

Projekt SEE River je odprt proces, v katerem 
stalno in tesno sodelovanje z deležniki ne 
predstavlja le metode, temveč način dela. Da bi 
spodbudili in zagotovili vključevanje deležnikov, 
so v vsaki fazi projekta predvidene aktivnosti na 
različnih strokovnih področjih. Takšno delovanje 
izboljšuje razumevanje različnih odnosov, mnenj 
in znanja vseh vključenih deležnikov in partnerjev. 

Če želimo izboljšati stanje voda, zmanjšati 
poplavno ogroženost, ohranjati naravo, biotsko 
raznovrstnost in ekosisteme, hkrati pa spodbujati 
razvoj, moramo upoštevati številne sektorske, 
lokalne, regionalne, državne in tudi mednarodne 
interese, o njih razpravljati in jih pogosto 
preseči - s ciljem trajnostnega upravljanja 
rečnih koridorjev. Dejavnosti, namenjene 
deležnikom, bodo izpeljane na območjih programa 
Jugovzhodna Evropa, mednarodnih rečnih 
koridorjev, kot tudi na nacionalnih, regionalnih 
in lokalnih ravneh.

-
pArtNErStVo StrokoVNjAkoV 

Da bomo dosegli cilje projekta, smo se v 
projektno partnerstvo združili strokovnjaki 
iz 26 prepoznavnih institucij in mednarodnih 
organizacij, ki smo vključeni v upravljanje 
rečnih koridorjev v 12 državah jugovzhodne 
in srednje Evrope. Partnerji projekta delimo 
in izmenjujemo znanje, podatke, informacije 
in izkušnje s številnih strokovnih področij: 
upravljanja voda, varstva narave, energetike, 
prostorskega načrtovanja in drugih. Projektno 
partnerstvo omogoča sodelovanje med različnimi 
sektorji in vrstami organizacij kot tudi na lokalni 
in čezmejni ravni. Partnerske organizacije so 
vključene v pomembne mednarodne in nacionalne 
organe in mreže, s čimer zagotavljamo trajnost 
rezultatov projekta v vključenih državah in na 
območju programa Jugovzhodna Evropa. Projekt 
vodi Inštitut za vode Republike Slovenije.
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DrAVA, boDrog, NErEtVA, prut, SočA IN VjoSA

Za pripravo in prihodnjo uporabo priročnika SEE River v projektu izvajamo analize, terensko delo in 
aktivnosti vključevanja deležnikov v rečnih koridorjih šestih čezmejnih rek v jugovzhodni Evropi: Dravi, 
Bodrogu, Neretvi, Prutu, Soči in Vjosi.

Izbrane pilotne reke se močno razlikujejo po naravnih, družbenih, kulturnih in upravnih okoljih, 
kar omogoča razvoj in izvajanje projektnih aktivnosti z več vidikov. Večino projektnih aktivnosti 
načrtujemo in izvajamo na predhodno izbranih pilotnih koridorjih reke Drave v vseh petih obrežnih 
državah: Italiji, Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in na Madžarskem. Dopolnjujemo jih z aktivnostmi na drugih 
pilotnih rekah, za katere bomo prav tako pripravili akcijske načrte ter z ugotovitvami dopolnili vsebine 
priročnika SEE River.

1)  rEčNI korIDor
2)  kmEtIjSkA rAbA obrEčNEgA proStorA
3)  obNoVItVENI HIDrotEHNIčNI poSEgI
4)  rEčNA ploVbA
5)  AkumulAcIjSko jEzEro
6)  romANtIčNA rEkA
7)  obNoVljENA rEkA 
8)  zgorNjI tEk rEkE
9)  SpoDNjI tEk rEkE
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DrAVA
(Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska)

-
boDrog
(Ukrajina, Slovaška, Madžarska)

-
NErEtVA
(Bosna in Hercegovina, Hrvaška)

-
prut
(Ukrajina, Romunija, Moldavija)

-
SočA
(Slovenija, Italija)

-
VjoSA
(Grčija, Albanija)
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DrAVA

•	 Dolžina: 893 km / skupna površina prispevnega 
območja: 41.238 km2 / obrežne države: Italija, 
Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Madžarska.

•	 Njen izvorni hitri zgornji in srednji del se 
je močno spremenil zaradi vpliva delovanja 
hidroelektrarn in 22 jezov v Avstriji, Sloveniji in 
na Hrvaškem. Kljub temu so se ob spodnjem teku 
ohranili naravni habitati, ki so dom edinstvenim 
združbam rastlin in živali ter več endemičnim 
vrstam.

-
boDrog

•	 Dolžina: 67 km / skupna površina prispevnega 
območja: 13.579 km2 / obrežne države: Ukrajina, 
Slovaška, Madžarska.

•	 Območje ob Bodrogu zaznamujejo intenzivna 
kmetijska pridelava, erozija in poplavna 
ogroženost območja. Izvajanje ukrepov je 
težavno zaradi sprememb lastninskih pravic. 
Okoljska vprašanja niso v ospredju zaradi 
omejenih gospodarskih okoliščin in družbenih 
pogojev. Subvencije za kmete ne upoštevajo 
dovolj trajnostnih vidikov.

•	 Glavni izziv za reko Bodrog je doseči sodelovanje 
med upravljavci voda, naravovarstveniki in kmeti, 
da bi rabo tal in vode upravljali na celovit način 
ter spremenili obstoječe kmetijske prakse. To bi 
lahko pripomoglo tudi k zmanjšanju poplavne 
ogroženosti. 

-
pIlotNA območjA DrAVE:

ITALIJA:
Z akcijskimi načrti želimo oceniti in omiliti 
vpliv ogroženosti pred naravnimi nesrečami in 
s tem povezanimi sistemskimi spremembami: 
poplavami, blatnimi tokovi, skalnimi podori 
ter plazovi. Tako je mogoče najti ravnovesje 
med zadrževanjem vode, rabo tal in 
zaščitenimi naravnimi območji. Problematiko 
pretokov je mogoče rešiti z opredelitvijo 
trajnostnih varstvenih ukrepov na podlagi 
pregledne analize stroškov in koristi ter ocene 
ekosistemskih storitev.

AVSTRIJA: 
Ob zgornjem toku Drave že obstaja 
medresorsko povezovanje pri različnih 
postopkih upravljanja voda in načrtovanja 
rabe tal. To velja predvsem za razvojne 
koncepte rek, ki so podrejeni državnemu 
načrtu upravljanja voda ter načrtu 
zmanjševanja poplavne ogroženosti, hkrati pa 
upoštevajo tudi načrte upravljanja območij 
Natura 2000 kot tudi regionalno in lokalno 
prostorsko načrtovanje. Aktivnosti na pilotnem 
območju so usmerjene v pregled in izboljšano 
povezovanje načrtovanja.

SLOVENIJA: 
Na pilotnem območju je mnogo deležnikov z 
zelo raznolikimi interesi. Zato je izziv projekta 
doseči soglasje o upravljanju koridorja reke 
Drave, ki upošteva vsebine več sektorjev ter 
upošteva cilje varstva voda, zmanjševanja 
poplavnega tveganja, varstva narave in 
proizvodnje energije iz vodnih virov. 

HRVAŠKA: 
Izboljšati je treba sodelovanje deležnikov in 
okrepiti upravljanje regionalnega koridorja 
reke Drave. Projektne aktivnosti so usmerjene 
v opredelitev konkretnih ukrepov, hkrati pa 
upoštevajo trajnostni razvoj in rabo naravnih 
virov. Poudarjena je obnova stare rečne struge 
in mrtvic ter upočasnjevanje erozije.

MADŽARSKA: 
Izbrani pilotni koridor Drave na Madžarskem 
je predvsem gozdnato naravno območje, ki je 
del čezmejnega biosfernega rezervata, kjer so 
gospodarske in rekreativne dejavnosti omejene. 
Razvoj te regije je več desetletij ovirala bližina 
državne meje, vključevanje deležnikov pa ni 
bila prednostna naloga. Za to območje obstaja 
več načrtov za obnovo oziroma vnovično 
oživitev stranskih rokavov reke.
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prut

•	 Dolžina: 967 km / skupna površina prispevnega 
območja reke: 27.820 km2 / obrežne države: 
Ukrajina, Romunija, Moldavija. 

•	 Ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti 
je kmetijstvo, ki zaradi neustreznega izvajanja 
vpliva na kakovost vode. Poleg tega nanjo 
vplivajo tudi pomanjkanje oziroma nezadostno 
čiščenje komunalnih, industrijskih in kmetijskih 
odpadnih voda, nenadzorovane deponije, 
nezakonito odlaganje gospodinjskih odpadkov, 
spremembe rabe tal ter regulacija toka reke. 
Poplavno območje je omejeno s protipoplavnimi 
nasipi, medtem ko so naravni habitati in vrste 
še vedno dobro ohranjeni ter vključeni v Naturo 
2000, naravne parke ali rezervate.

•	 Eden najpomembnejših ciljev projekta na Prutu 
se nanaša na razvoj celostnega upravljanja 
rečnega koridorja, pri čemer je posebna 
pozornost namenjena tudi celostnemu pristopu 
sodelovanja deležnikov in usklajevanju med njimi.

-
NErEtVA

•	 Dolžina: 240 km / skupna površina prispevnega 
območja: 8.100 km2 / obrežni državi: Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška.

•	 Koridor reke Neretve je bogat z naravnimi 
viri, vendar ga ne obravnavajo in izkoriščajo 
na trajnosten način. Problemi in težave se 
rešujejo le na ravni posameznega sektorja, 
brez ustreznega medsektorskega povezovanja. 
Rečni koridor je obremenjen s pritiski zaradi 
hidroelektrarn, odvzema gramoza in peska, 
regulacije reke, ki je posledica rabe poplavnih 
ravnic za kmetijstvo in gradnje naselij, plovbe, 
rabe vode v namakalne namene, neustreznega 
upravljanja ribištva ter drugih razlogov. 

•	 Med prihodnjimi rešitvami je usklajevanje 
pristopov obeh obrežnih držav, s katerimi bi 
zagotovili doseganje ali ohranjanje dobrega 
stanja voda, zmanjševanje poplavne ogroženosti, 
hkrati pa zagotovili varstvo narave in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti po načelih trajnostnega 
razvoja. Dogovor med različnimi sektorji lahko 
pomaga ohraniti zaščitena območja in naravne 
vire.
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SočA

•	 Dolžina: 137 km / skupna površina prispevnega 
območja: 3.400 km2 / obrežni državi: Slovenija, 
Italija.

•	 Mnenja in interesi deležnikov na reki Soči se 
razhajajo zlasti v zgornjem teku reke, kjer na 
reko in njen koridor vplivajo odvzem gramoza, 
športni in ribiški turizem, naravovarstvene 
zahteve in prostorsko načrtovanje. Reka je od 
srednjega teka dalje spremenjena zaradi regulacij 
za potrebe obratovanja hidroelektrarn. 

•	 Glavni izziv je posodobiti in dvigniti raven 
upravljanja koridorja reke Soče, za opredelitev 
in uresničevanje trajnostne rabe rečnega 
koridorja pa je ključna vloga deležnikov. S 
tem namenom bo ustanovljena Fundacija za 
Sočo - institucionalizirana oblika sodelovanja 
deležnikov na povodju Soče, ki bo uskladila 
vizijo in razvojne vidike, pripomogla k reševanju 
in preprečevanju konfliktov ter omogočala 
priložnosti v novih finančnih perspektivah. Poleg 
tega bo Fundacija za Sočo spodbujala celovito 
upravljanje tudi na čezmejni ravni.

-
VjoSA

•	 Dolžina: 260 km / skupna površina prispevnega 
območja: 6.519 km2 / obrežni državi: Grčija, 
Albanija.

•	 Na reko Vjoso vplivajo poselitev ter industrijske 
in kmetijske dejavnosti. Glavni viri onesnaženja 
in človekovih pritiskov na reko so izpusti 
neočiščenih odpadnih voda, pretiran odvzem 
plavin, nezakonita sečnja, paša, degradacija 
drenažnih sistemov, erozija tal in zemeljski 
plazovi, nedovoljena gradnja, selitve prebivalstva, 
hidroenergetski projekti in drugi. Zaradi 
pomanjkanja upravljanja prihaja do poplav, kar 
neposredno znižuje kakovost življenja. Rast 
turizma je sicer pozitivna za gospodarski razvoj, 
vendar vpliva tudi na kakovost voda.

•	 Poglavitne rešitve za reko Vjoso obsegajo zaščito 
kakovosti vode pred onesnaževanjem iz mest in iz 
nenadzorovane rabe gnojil, preprečevanje krčenja 
gozdov ter s tem povezanimi negativnimi vplivi 
na rastline, živali in stopnjo erozije, izvajanje 
skupnih odločitev in doseganje soglasja o 
bodočem upravljanju reke med vsemi deležniki na 
območju.



-
pIlotNo
območjE 

Glavni kriterij za izbor pilotnega koridorja reke 
Drave v Sloveniji je mnoštvo sektorskih interesov 

- več kot jih je prisotnih na območju, bolj so 
potrebne medsektorske rešitve in skupni razvojni 
koncepti.

Zaradi tradicionalnih in pogosto nasprotujočih 
si vodnoupravljavskih, naravovarstvenih, 
energetskih, kmetijskih, turistično-rekreativnih 
in drugih interesov smo kot pilotno območje 
na reki Dravi v Sloveniji izbrali odsek od 
maribora do zavrča. Dolžina Drave na pilotnem 
območju je 46 km, površina pa obsega 160 km2 
in se razprostira na celotna ali delna območja 
petnajstih občin.

-
cIljI projEktA SEE rIVEr
NA rEkI DrAVI V SloVENIjI

Aktivnosti projekta SEE River na reki Dravi so 
zasnovane na izhodiščih Dravske deklaracije 
(Maribor, 2008) kot usmeritve za razvoj Drave 
kot sodobne reke. Cilj projekta na reki Dravi 
v Sloveniji je zato izdelati medsektorsko 
usklajen razvojni koncept koridorja reke Drave 
od Maribora do Zavrča, ki upošteva zahteve 
evropskih direktiv, nacionalnih, regionalnih ter 
lokalnih zakonskih določil, za kar je potrebno 
vključevanje deležnikov z nacionalne, regionalne 
in lokalne ravni.

Za izvajanje razvojnega koncepta bomo pripravili 
tudi akcijski načrt, ki bo opredelil aktivnosti in 
njihove nosilce v finančni perspektivi EU 2014-
2020.

IzDElAVA rAzVojNEgA koNcEptA     

korIDorjA rEkE DrAVE     

oD mArIborA Do zAVrčA     

-    



-
NAmEN IN VSEbINE rAzVojNEgA koNcEptA

Razvojni koncept združuje razvojne pobude 
posameznih sektorjev na izbranem rečnem 
koridorju Drave v Sloveniji ter spodbuja, 
povezuje in usklajuje rešitve s področij 
upravljanja voda, varstva narave, pridobivanja 
energije, kmetijstva, turizma in rekreacije ter 
drugih prepoznanih sektorjev. Po eni strani 
predstavlja strokovno podlago za regionalni 
razvojni program in regionalni prostorski načrt, 
hkrati pa podaja splošno usmeritev za trajnostni 
razvoj ob reki Dravi. Omogoča presojanje, katere 
pobude, zamisli, obstoječi ali načrtovani projekti 
bodo pripomogli k uresničevanju vizije Drave in 
razvojnega koncepta ter racionalnemu usmerjanju 
investicijskih sredstev.

Učinki uresničevanja razvojnega koncepta se 
bodo kazali v večji ekonomski konkurenčnosti 
območja in regije, zaposljivostjo lokalnih 
prebivalcev ter trajnostni rabi naravnih virov.

-
AktIVNA VlogA DElEžNIkoV 

Poglavitno vlogo pri uresničevanju razvojnega 
koncepta imajo deležniki na pilotnem območju 
oziroma v regiji - to so organizacije iz zasebnega 
in javnega sektorja z različnih področij delovanja, 
ki imajo interes in prepoznajo priložnosti za 
nadaljnji razvoj. Poleg tega bodo prevzeli aktivno 
vlogo pri izvajanju akcijskih načrtov v finančni 
perspektivi 2014-2020 ter na tak način dodatno 
prispevali k udejanjanju razvojnega koncepta na 
vseh ravneh vsakdanjega življenja in dela.

IzDElAVA rAzVojNEgA koNcEptA     

korIDorjA rEkE DrAVE     

oD mArIborA Do zAVrčA     

-    

1)  DrAVA DolVoDNo oD mArIborA
2)  DoVoDNI kANAl HE formIN
3)  rEkrEAcIjSkE DEjAVNoStI NA ptujSkEm jEzEru 
4)  poSVEt EkSpErtoV projEktA SEE rIVEr mED tErENSkIm DElom
5)  poplAVE V območju mAlEčNIkA, 5. NoVEmbEr 2012



pArtNErjI projEktA     

SEE rIVEr     

-    

projEkt     

SEE rIVEr     

-    

-
SplošNI poDAtkI

Ime projekta: Celostno upravljanje z 
mednarodnimi rečnimi koridorji v jugovzhodni 
Evropi
Akronim projekta: SEE River
Trajanje projekta: oktober 2012-september 2014
Vrednost: 2.107.354,30 evrov
Financiranje: Transnacionalni program evropskega 
teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa
Spletna stran: www.see-river.net 
Pridruži se nam: www.facebook.com/Hand.
in.Hand.for.Rivers

-
koNtAktNI oSEbI

dr. Aleš Bizjak, vodja projekta,
Inštitut za vode Republike Slovenije 
E-pošta: ales.bizjak@izvrs.si

Mateja Softić, čezmejna koordinacija,
Alianta d.o.o.
E-pošta: mateja.softic@alianta.si 

-
kolofoN

Besedilo: Lucija Marovt; sodelovanje: dr. Aleš 
Bizjak, Andrea Skroza, Mateja Softić, Primož Skrt 
Grafično oblikovanje: Vladan Srdić / Studio 360, 
www.studio360.si 
Fotografije: A. Bizjak, D. Lesar, A. Mohl, K. 
Dapra, S. Dobrotka, P. Skrt, B. Mitendorfer, AKL8  
Tichy, L. Messina, W. Petutschnig, M. Snape,                
A. Grmovšek, S. Veberič
Tisk: Cicero d.o.o.
Naklada: 500

-
Publikacija predstavlja samo stališča avtorjev. 
Organ upravljanja programa Jugovzhodna Evropa ni 
odgovoren za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 
vsebuje publikacija.
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http://www.izvrs.si

