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UVOD 

Območje Južne Primorske meri 1.524 km2 oz. 7,5% površine Slovenije, zajema pa 6% 
celotnega slovenskega prebivalstva. Območje obsega občine Slovenske Istre – Koper, Izola, 
Piran ter občine na območju Krasa in Brkinov – Sežana, Divača, Hrpelje–Kozina, Komen in 
Ilirska Bistrica. 

Glavne naravne značilnosti regije so menjavanje flišnih in apneniških kamnin, sub-
mediteransko podnebje, predvsem pa obmorska lega. Obalni pas ima veliko strateško vlogo 
iz vidika gospodarstva, narave in kulturne dediščine. Regija je razdeljena na tri dele: obalni 
del oz. Slovensko Istro, Kras in Brkine. Območja se razlikujejo tako po naravnih kot 
družbenih in okoljskih značilnostih. Južna Primorska ima 119.475 prebivalcev (30. junij 
2005), kar je 5.97% celotnega prebivalstva v Sloveniji. Povprečna gostota je 78 prebivalcev 
na km2, kar je pod nacionalnim povprečjem. Obalni del regije je bolj gosto poseljen (213 
prebivalcev na km2), medtem ko zaledje Krasa in občina Ilirska Bistrica sodita med 
najredkeje poseljene dele Slovenije (34 prebivalcev na km2 in 30 prebivalcev na km2).  

 

Slovensko obalno območje (Vir: Google http://maps.google.si/maps?hl=sl&tab=wl) 

Največja občina Slovenske Istre je Koper (okrog 50 tisoč prebivalcev, sledi Piran z okrog 
18.000 in Izola z okrog 15.000 prebivalci). Sežana je največja občina v kraškem delu regije, 
Ilirska Bistrica pa v Brkinih. 

Prebivalstvo v regiji raste hitreje od slovenskega povprečja (6,4%, Slovenija 4,6% v obdobju 
1991–2005), kar je predvsem posledica priselitev. Naravni prirastek pa je konstanto 
negativen, kar z vidika demografskih napovedi nikakor ni ugodno. Na obalnem delu Južne 
Primorske število prebivalcev raste hitreje kot v zaledju, kar je v skladu s splošnim pojavom 
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litoralizacije – poselitvenim pritiskom na obalna območja. V regiji je indeks staranja med 
najvišjimi in presega slovensko povprečje za približno 30%.  

Glede na bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je Obalno-kraška regija na drugem 
mestu med statističnimi regijami. Dobre tri četrtine bruto dodane vrednosti ustvari regija v 
storitvenih dejavnostih, med katerimi so najbolj pomembne trgovina, promet in nepremičnine, 
najem ter poslovne storitve. Po deležu jim sledijo industrija (17,6%), gradbeništvo (6,0%) in 
kmetijske dejavnosti (1,3%).  

Najpomembnejši pritiski na obalno območje so: 
– litoralizacija obalnega pasu in pomanjkljiv trajnostni vzorec urbanega razvoja; 
– naraščanje potniškega prometa, ki temelji na rabi osebnega avtomobila; 
– razvoj trgovskega pristanišča in naraščanje pomorskega prometa in s tem povezani 

okoljski pritiski (onesnaževanje morja, zraka, voda, hrup); 
– turizem in rekreacijske dejavnosti (marine, rekreativne dejavnosti ogrožajo biodiverziteto); 
– komunalne odpadne vode, komunalni odpadki v povezavi z urbanim razvojem in 

turizmom; 
– povečevanje tveganj naravnih nesreč v povezavi s klimatskimi spremembami. 

NAMEN POROČILA  

Namen pričujočega poročila je pregled izvajanja določil Protokola o celovitem upravljanju 
obalnih območij v Sredozemlju (v nadaljevanju: Protokol). Poročilo obsega: 
– pregled obstoječe državne zakonodaje in njeno primerjavo z zahtevami Protokola;  
– pregled sedanje prakse varovanja obalnih območij na Jadranu ter predvsem težav in 

neuspehov.  

Projektna naloga za DS3 - Analiza praks za ICZM v Sloveniji v okviru projekta SHAPE, ki jo 
je pripravila javna ustanova Program prednostnih ukrepov/Regionalni center Sredozemskega 
akcijskega načrta (Public Institution Priority Actions Programme/Regional Activity Centre of 
the Mediterranean Action Plan) v Splitu, izpostavlja naslednje: Protokol opredeljuje celovito 
upravljanje obalnih območij v Sredozemlju (ICZM) kot “dinamično trajnostno upravljanje in 
rabo obalnih območij ob hkratnem upoštevanju občutljivosti obalnih ekosistemov in krajine, 
raznolikosti dejavnosti in rabe, njihovega medsebojnega delovanja, pomorske usmeritve 
nekaterih dejavnosti in rabe ter njihovega vpliva na morje in kopno”. Celovito upravljanje torej 
pomeni upoštevanje medsebojne povezanosti med rabami morskih in obalnih območij ter 
okoljem, na katerega lahko vplivajo. V tem smislu je cilj ICZM obravnavanje posledic razvoja, 
nasprotujočih si rab in medsebojne povezanosti fizikalnih procesov in človekovih dejavnosti”. 
Iz metodološkega vidika je cilj preseči sektorski pristop in doseči skladno upravljanje 
obalnega območja z oblikovanjem jasnega odnosa do vseh njegovih sestavin: to je ena od 
temeljnih dimenzij integracije, izraza, ki izhaja latinske besede integrare, ki pomeni “nekaj 
obnoviti oz. ponovno vzpostaviti” ali “ustvariti celoto”. To seveda ne pomeni opustitve 
sektorskih politik, ker je namen ICZM predvsem njihova uskladitev, ne pa njihova 
nadomestitev. Celovito upravljanje torej “ni nadomestilo za sektorsko načrtovanje, ampak 
preprečevanje razdrobljenosti z osredotočanjem na povezave med posameznimi sektorji”. Za 
usklajen globalni pristop je izrednega pomena prilagoditev sektorskih politik posebnim 
lastnostim obalnih območij. Zato je namen Protokola voditi sektorske politike na osnovi treh 
glavnih načel: (1) ohranjanje naravne in kulturne dediščine, (2) upravljanje obalnih 
dejavnosti, in (3) preprečevanje tveganj.  

Analiza državne/regionalne pozitivne zakonodaje mora biti zato opravljena v povezavi z 
določili Protokola, ki pokrivajo ta tri področja. To pomeni, da je potrebno za vse elemente 
analize najprej podati pravno pokritje vseh določil, to je zakonov, uredb, lokalnih predpisov 
itd., ki zahtevajo delovanje v skladu s Protokolom. Proučiti je treba zakonodajo in zagotoviti 
ustrezne informacije. Nato je potrebno navesti informacije, kako se obveznosti izpolnjujejo v 
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praksi (ali obstajajo kakršne koli pomanjkljivosti, ali so potrebne izboljšave itd.). To se 
nanaša na 2. nalogo, v kateri mora biti podrobno opisana dosedanja praksa.  

Poročilo je pripravljeno tako, da so najprej navedena določila iz Protokola, ki obravnavajo 
navedeno tematiko, čemur sledi opis stanja v Sloveniji, vključno z navedbo zakonov in 
podzakonskih aktov, ki urejajo področje, kot tudi informacije o sami praksi.  

I. DEL: SEKTORSKE POLITIKE ZA OBALNO OBMOČJE 

1. OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

1.1 Splošna načela 

Splošne določbe Protokola o celovitem upravljanju z obalnim območjem v Sredozemlju (1.-7. 
člen) so vgrajene v nacionalno zakonodajo. 

– Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so vgrajeni v ključne državne programske 
dokumente na področju prostorskega razvoja in načrtovanja, varstva okolja, naravnih 
virov, voda, ohranjanja narave, pa tudi skladnega regionalnega razvoja.  

– Splošna načela celovitega upravljanja obalnih območij so vgrajena predvsem v 
zakonodajo s področja varstva okolja, voda, ohranjanja narave, varstva kulturne 
dediščine, prostorskega načrtovanja in skladnega regionalnega razvoja. 

1.1.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti 

• Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
“Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so (…) ohranjati obalna območja v korist sedanjih in 
prihodnjih generacij in zagotavljati ohranjanje celovitosti obalnih ekosistemov” (Protokol, 5b, 5d). 

“Pogodbenice si prizadevajo zagotoviti trajnostno rabo in upravljanje obalnih območij, da bi na njih 
ohranile naravne habitate, krajino, naravne vire in ekosisteme” Protokol, 8-1) 

“Pogodbenice si tudi prizadevajo, da se v njihove notranje pravne akte vključijo merila za 
trajnostno rabo obalnih območij. Ta merila ob upoštevanju posebnih lokalnih razmer med drugim 
zagotavljajo: (…) vključevanje okoljskih vprašanj v predpise o upravljanju in rabi javnega 
morskega dobra” (Protokol, 8-3c). 

V Sloveniji je področje varstva biotske raznovrstnosti usklajeno z EU zakonodajo. 
Področje ureja Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi akti. 

Slovenija ima na nacionalni ravni vzpostavljen sistem varstva biotske raznovrstnost, ki 
vključuje tudi ohranjanje integritete obalnih ekosistemov. Varstvo biotske raznovrstnosti 
je v Sloveniji zagotovljeno z mehanizmi, ki sicer niso specifično vezani zgolj na obalna 
območja, temveč so splošni in veljajo za vse oblike biotske raznovrstnosti. Vsebina 
varstva biotske raznovrstnosti je integralno vključena v vse sektorje, zlasti s področja 
rabe naravnih dobrin, prostorskega načrtovanja in urejanja voda ter v regionalni razvoj in 
turizem. Vsebina je skozi sistem nadzora nad upoštevanjem naravovarstvenih smernic 
tudi ustrezno vključena v vse relevantne državne plane, načrte in projekte. 

Poročilo o okolju v Sloveniji 2009 v poglavju Narava in biotska raznovrstnost izpostavlja, 
da ima Slovenija kljub majhni površini izredno visoko vrstno pestrost, z velikim številom 
vrst na majhnem prostoru, kar jo v svetovnem merilu uvršča med države z najvišjo 
biotsko pestrostjo. Je tudi ena najbolj gozdnatih držav v Evropi (58 % površine, vrstno 
zelo dobra ohranjenost). 

Kot navaja poročilo, ima Slovenija 12,57 % ozemlja na zavarovanih območjih in 52,16 % 
ozemlja na ekološko pomembnih območjih, 35,5 % ga je varovanega v okviru Nature 2000, 
od leta 2008 pa še 1,7 % v okviru območij, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo 
pogoje za posebna območja varstva, vendar z uredbo niso bila določena za Natura območja.  
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• Trajnostna raba naravnih virov 
“Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so (…) zagotavljati trajnostno rabo naravnih virov, 
zlasti pri uporabi vode” (Protokol, 5c). 

Trajnostna raba naravnih virov je predpisana in regulirana predvsem na podlagi Zakona o 
varstvu okolja ter Zakona o vodah, pa tudi Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o 
gozdovih. Med cilji Zakona o varstvu okolja je izrecno naveden tudi cilj “trajnostna raba 
naravnih virov”. Tudi rabo oz. izkoriščanje naravnih dobrin regulira omenjeni zakon, ki 
določa, da je za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine potrebno pridobiti 
koncesijo (podeljuje jo država ali občina). Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, 
če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so za poseg v okolje določeni z zakonom ali 
zakoni, ki urejajo varstvo in rabo naravnih dobrin.  

• Preprečevanje škode v okolju in obnova 
“Pri izvajanju protokola pogodbenice upoštevajo načela celovitega upravljanja obalnih območij: 
(…) preprečiti je treba škodo v okolju na obalnih območjih, če pa nastane, je treba poskrbeti za 
njegovo obnovo” (Protokol, 6j).  

V zakonodajo je vgrajeno splošno načelo preprečevanja povzročanja poškodb (obalnega) 
okolja in odpravljanja posledic predvsem na podlagi Zakona o varstvu okolja in Zakona o 
ohranjanju narave. Med nameni in cilji Zakona o varstvu okolja je navedena zahteva: 
“odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti”. 

1.1.2 Ohranjanje kulturne dediščine 

• Ohranjanje kulturne dediščine 
“Pogodbenice posamezno ali skupaj sprejmejo vse ustrezne ukrepe za ohranjanje ali varovanje 
kulturne dediščine obalnih območij, še posebej arheološke in zgodovinske, tudi podvodne kulturne 
dediščine, v skladu z veljavnimi notranjimi in mednarodnimi akti” (Protokol, 13-1). 

 

Srednjeveški mestni trg v Kopru (Vir: http://www.bevk.si/app_koper.html ) 
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Slovenija ima vzpostavljen sistem ukrepov za varstvo kulturne dediščine, vključno z 
arheološko in zgodovinsko dediščino obalnih območij. Področje ureja Zakon o varstvu 
kulturne dediščine. 

• Ohranjanje na kraju samem 
“Pogodbenice zagotovijo, da bo imela ohranitev kulturne dediščine obalnih območij na kraju 
samem prednost pred kakršnim koli posegom” (Protokol. 13-2).  

Poseben predpis, Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah, določa 
seznam zvrsti kulturne dediščine in njihove varstvene usmeritve. Ena izmed varstvenih 
usmeritev za varstvo nepremične dediščine daje prednost ohranjanju dediščine “in situ“ 
pred ostalimi možnimi oblikami varstva.  

• Ohranjanje podvodne kulturne dediščine  
“Pogodbenice še posebej zagotovijo, da se bodo predmeti podvodne kulturne dediščine obalnih 
območij, odvzeti iz morskega okolja, ustrezno hranili in da se bo z njimi ravnalo tako, da se bodo 
dolgo ohranili, ter da se z njimi ne bo trgovalo, da se ne bodo prodajali, kupovali ali zamenjevali 
kot komercialno blago” (Protokol, 13-3). 

Omenjeni pravilnik navaja tudi primere podvodne kulturne dediščine, kot je podvodna 
arheološka dediščina. Zakon o varstvu kulturne dediščine predpisuje pogoje (omejitve) 
pri trgovanju s kulturno dediščino, kot tudi trajno prepoved izvoza dediščine s statusom 
kulturnih spomenikov oz. pridobitev izvoznega dovoljenja za kulturno dediščino (vključno 
s podvodno kulturno dediščino). To področje je v Sloveniji deležno ustrezne pozornosti, 
predvsem zaradi redkosti tovrstne dediščine.  

Za hrambo kulturne dediščine, vezane na obalo in morje, je ustanovljen Pomorski muzej 
Sergej Mašera Piran, ki skrbi predvsem za področje pomorske zgodovine, solinarstva, 
ribištva ter obmorske in podmorske arheologije. Muzej strokovno sodeluje s Pokrajinskim 
muzejem Koper in pristojnimi državnimi muzeji na območju Republike Slovenije. Muzej 
izpolnjuje pogoje za izvajanje javne službe na področjih arheologije, etnologije, likovne 
umetnosti, tehnike, umetne obrti in zgodovine ter izvajanje restavratorskih dejavnosti.  

1.1.3 Ohranjanje krajine 

• Ohranjanje obalne krajine 
“Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so (…) zagotavljati ohranjanje celovitosti obalnih 
ekosistemov, krajine in geomorfologije” (Protokol, 5d).  

“(…) pogodbenice si prizadevajo zagotoviti trajnostno rabo in upravljanje obalnih območij, da bi na 
njih ohranile (…) krajino (…)” (Protokol, 8-1). 
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Strunjan – obalna krajina (Vir: http://i1.trekearth.com/photos/18268/strunjan3.jpg) 

• Sprejemanje posebnih aktov 
“Pogodbenice (…) sprejmejo ukrepe za varovanje obalne krajine s pomočjo predpisov, 
načrtovanja in upravljanja” (Protokol, 11-1). 

Ohranjanje krajin, vključno z obalnimi, se v Sloveniji zagotavlja v okviru sistema 
prostorskega načrtovanja (področje ureja Zakon o prostorskem načrtovanju) in v okviru 
varstva kulturne dediščine. Prostorsko načrtovanje usklajuje dejavnosti v prostoru tudi z 
vidika krajine. 

Politika varstva krajin Republike Slovenije je implicitno vsebovana v Strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije), 
podrobnejša navodila za prostorsko načrtovanje pa v Prostorskem redu Slovenije 
(Uredba o prostorskem redu Slovenije). Ta je bil v okviru projekta CAMP Slovenija 
dopolnjen z podrobnejšimi usmeritvami za obalni pas. 

Za potrebe ohranjanja in razvoja krajin v prostorskem načrtovanju so bile predvsem v 
preteklosti pripravljene mnoge strokovne podlage. Ena takih, ki je bila pripravljena za 
območje celotne države, je Krajina in prostorski razvoj Slovenije - zasnova (Marušič, J., 
in drugi, 2002). Gre za strokovno osnovo, ki je bila uporabljena pri pripravi Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije.  

Kulturna krajina ima po Zakonu o varstvu kulturne dediščine status kulturne dediščine. 
Zato se kulturna krajina varuje tudi z vsem instrumentarijem, ki ga določa ta zakon s 
svojimi podzakonskimi akti, vključno z ukrepi na področju prostorskega načrtovanja. Na 
območju obalnih občin so kot kulturna krajina opredeljena naslednja območja oz. 
dediščina: Jagodje - Kulturna krajina Koštrlag, Piran - Kulturna krajina Piranski polotok, 
Sečovlje - Krajinski park Sečoveljske soline, Socerb - Območje gradu Socerb, Strunjan - 
Drevored pinij od Strunjana do Portoroža, Strunjan - Kulturna krajina Strunjanska dolina, 
Strunjan - Strunjanske soline, Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas. 
(Register nepremične kulturne dediščine, RS, Ministrstvo za kulturo). 

• Varstvo krajine v praksi 
Slovenija uživa sloves krajinsko pestre dežele. Ohranjenih je kar nekaj izjemnih krajin – 
predvsem na manj razvitih območjih. Vendar pritiski na prostor naraščajo in so predvsem 
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posledica urbanizacije (ekstenzivno širjenje urbaniziranih površin in razpršena 
predmestna in podeželska gradnja, arhitektura vprašljive kakovosti itd.). 

V državi je vzpostavljen zakonski okvir, ki omogoča varstvo krajin, vključno tistih na 
obalnem območju. Ključna dokumenta na državni ravni, Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije in Prostorski red Slovenije, podajata tudi usmeritve za ohranjanje 
prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine, za 
ohranjanje naravnih kakovosti krajine ter usmeritve za rabo naravnih virov. V okviru 
prostorskega načrtovanja je krajina obravnavana tako pri pripravi državnih kot tudi pri 
pripravi občinskih prostorskih načrtov, čeprav zakonodaja postavlja zelo skromne 
zahteve za samo obravnavo krajine. Izdelava strokovnih podlag (za področje krajine) ni 
več obvezna, temveč je prepuščena odločitvi pripravljavca aktov. 

V okviru projekta CAMP Slovenija je bila pripravljena posebna strokovna podlaga – 
Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu. Naloga opredeljuje usmeritve 
za pripravo prostorskih dokumentov na državni in občinski ravni.  

Učinkovitost varstva krajine je močno povezana predvsem s problematiko prostorskega 
načrtovanja na državni in občinski ravni ter s sistemom varstva kulturne dediščine. 
Problem je izvajanje usmeritev v praksi ter njihova implementacija v državnih in občinskih 
prostorskih načrtih. Pri tem je nadzor v okviru presojanja vplivov načrtovanih programov 
in prostorskih načrtov na krajino premalo učinkovit. Na nacionalni ravni je problem tudi v 
tem, da krajina nima svojega 'zagovornika' (oz. nosilca urejanja prostora v postopku 
prostorskega načrtovanja). Tako npr. 68 krajin, ki so bile opredeljene kot pomembne za 
nacionalno prepoznavnost, za razliko od drugih sektorjev, ki sodelujejo v procesu 
prostorskega načrtovanja, nima svojega zagovornika. Problematični so tudi sistemi 
varstvenih režimov resorjev, ki onemogočajo optimizacijo prostorskih rešitev. 
Ozaveščenost javnosti, tako strokovne kot laične, glede problematike varstva krajin je 
prešibka. Ključna je ugotovitev, da so spremembe v prostorski zakonodaji v zadnjem 
obdobju zmanjšale pomen krajine, čeprav je trend drugod po Evropi ravno nasproten 
(Mlakar, A. in J. Hudoklin, 2010).  
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Istrska krajina – Koštabona (Vir: http://opd.si/wp-content/uploads/2010/05/kostabona.jpg) 

1.2 Ohranjanje občutljivih ekosistemov 

1.2.1 Ekosistemi, vključeni v Protokol 

• Ukrepi za ohranjanje morskih vrst in habitatov  
“Pogodbenice sprejemajo ukrepe za varovanje lastnosti posebnih obalnih ekosistemov (…) z 
ustrezno zakonodajo, načrtovanjem in upravljanjem zagotovijo varovanje in ohranjanje morskih in 
obalnih območij, zlasti tistih s habitati in vrstami, katerih ohranitev je zelo pomembna” (Protokol, 
10-2a). 

V Sloveniji se na podlagi Zakona o ohranjanju narave zagotavlja celovito varstvo in 
upravljanje (tudi) morskih in obalnih habitatov. Omrežje celovitega, reprezentativnega in 
učinkovitega sistema upravljanja morskih območij še ni dokončno vzpostavljeno. Kljub 
temu, da je pomemben del značilnih morskih in obalnih habitatnih tipov vključen v 
obstoječa zavarovana območja, mnoge sestavine morske in obalne biotske 
raznovrstnosti ostajajo brez kakršnega koli varstva in ustreznih ohranitvenih ukrepov. V 
nadaljevanju podajamo nekatere ključne značilnosti sistema upravljanja (povzeto po: 
Vidmar, B. in Turk, R. 2011) 

Najpomembnejši elementi slovenskega sistema ohranjanja ekosistemov so ekološko 
pomembna območja, območja Natura 2000, obalna in morska zavarovana območja, 
izjemne naravne vrednote, kot tudi habitatni tipi in habitati ogroženih vrst izven teh 
območij.  

Ekološko pomembna območja in območja Natura 2000: Raznolikost slovenskega 
obalnega območja se odraža v številnih ekološko pomembnih območjih, ki vključujejo tudi 
slovensko morje. Območja obsegajo habitate ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, npr. 
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ptice v Škocjanskem zatoku in na Sečoveljskih solinah ter obmorski lan (Linum 
maritimum) pri Sv. Nikolaju v Ankaranu in ogrožene habitatne tipe, kot je travnik 
pozejdonke (Posidonia oceanica) pri Žusterni. Večina ekološko pomembnih območij je 
pomembna tudi za evropsko biotsko raznovrstnost in so del omrežja Natura 2000.  

Ob slovenski obali je pet obalnih in morskih zavarovanih območij:  
– dva naravna parka – Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park Strunjan, ki 

vključujeta dva naravna rezervata: Stjuža in Strunjan; 
– dva naravna spomenika – Debeli rtič in Rt Madona; in  
– Naravni rezervat Škocjanski zatok. 
 

 

Krajinski park Sečoveljske soline (Vir: http://kraji.eu/PICTURES/obalno_notranjska/obala/) 

Pravni akti teh zavarovanih območij določajo ohranitvene ukrepe, način upravljanja, 
monitoringa in nadzora.  

Najznačilnejši habitatni tipi ob slovenski obali so klifi in muljasti poloji. Večina je vključena 
v zgoraj našteta obalna in morska zavarovana območja, ki obsegajo strme obale in lagune. 
Za ohranjanje nekaterih redkih in ogroženih habitatnih tipov, kot so na primer peščena 
obrežja, sestoji metličja (Spartinion maritimae), sredozemski slani travniki, travniki 
pozejdonke in morski grebeni, pa zavarovana območja še niso bila uvedena. 

V okviru obalnih in morskih zavarovanih območij so zaščitene tudi nekatere redke in 
ogrožene živalske vrste. Zaradi majhne površine zavarovanih območij pa dolgoročnega 
varstva teh vrst ni mogoče zagotoviti. Poleg tega ni zavarovanih območij za nekatere 
pomembne vrste, kot so pozejdonka, glavata kareta, velika pliskavka in nekatere ptičje 
vrste.  
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Večina izjemnih naravnih vrednot se navezuje bodisi na geomorfološke posebnosti ali 
na habitate ogroženih vrst. Oba naravna (krajinska) parka – Sečovlje in Strunjan – 
predstavljata območji z največjo gostoto izjemnih naravnih vrednot.  

Z vidika reprezentativnosti in celovitosti sistema zavarovanih območij bi morali biti v 
bližnji prihodnosti zavarovani dodatni deli morja in obale, da bi bili vključeni tudi habitatni 
tipi, kot so slana travišča, koralni grebeni itd.  

Upravljanje obstoječih (in bodočih) zavarovanih območij je treba nadgraditi, predvsem 
upravljanje morskih območij. Vzpostaviti je potrebno sistem upravljanja obeh naravnih 
spomenikov, ki še ne obstaja, medtem ko so dejavnosti upravljanja Naravnega rezervata 
Strunjan še vedno na samem začetku. Odsotnost upravljanja zavarovanih območij lahko vodi 
k nadaljnji izgubi morske in obalne biotske raznovrstnosti, zato je treba čim prej najti ustrezne 
administrativne, finančne in tehnične rešitve za upravljanje zavarovanih morskih območij. 

Ena od prednostnih nalog v okviru celovitega upravljanja obalnega območja bi moralo biti 
tudi zmanjšanje negativnih vplivov človekovih dejavnosti ter obnova degradiranih delov 
obale in trajnostna raba naravnih virov, kar bi pomembno prispevalo k zaustavljanju 
izgube morske biotske raznovrstnosti. Ukrepe bo potrebno izvajati na strateški, sektorsko 
razvojni ravni in na ravni prostorskega načrtovanja, vključno s procesom prostorskega 
načrtovanja morja. 

• Ohranjanje mokrišč in rečnih ustij 
“(…) pogodbenice: a) v svojih strategijah, načrtih in programih za obalna območja ter pri izdajanju 
dovoljenj upoštevajo okoljsko, gospodarsko in družbeno vlogo mokrišč in rečnih ustij; b) sprejmejo 
potrebne ukrepe za ureditev ali po potrebi prepoved dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na 
mokrišča in rečna ustja; c) v okviru možnosti obnovijo poškodovana obmorska mokrišča, da bi se 
ponovno uveljavila njihova pozitivna vloga v obalnih okoljskih procesih” (Protokol, 10-1). 

Obalna mokrišča in estuariji so v Sloveniji v glavnem zavarovani na podlagi Zakona o 
ohranjanju narave. Deli obale in morja visoke konzervatorske vrednosti so zavarovani v 
okviru različnih kategorij varstva (npr. Naravni rezervat Strunjan v sklopu Krajinskega 
parka Strunjan, Krajinski park Sečoveljske soline, Naravni rezervat Škocjanski zatok). 
Režimi varstva vključujejo prepovedi dejavnosti z negativnimi vplivi, ukrepe za 
restavracijo degradiranih mokrišč (predvsem Škocjanski zatok) ipd.  

Problematika varstva mokrišč in območij izlivov rek se tudi ureja tudi na podlagi Zakona o 
vodah v okviru Načrta upravljanja z vodami (2011) in v okviru bodočega Načrta 
upravljanja z morskim okoljem (2015).  

• Ohranjanje obalnih gozdov in gozdnatih površin  
“Pogodbenice sprejmejo ukrepe za ohranjanje ali razvoj obalnih gozdov in gozdnatih površin, 
zlasti tistih, ki so zunaj posebej zavarovanih območij” (Protokol, 10-3).  

Gospodarjenje z gozdovi (tudi obalnimi) v Sloveniji usmerjata Zakon o gozdovih in Program 
razvoja gozdov. Zagotavljata okvir za večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z 
varstvom okolja in naravnih vrednot in spremljanje stanja gozda kot ekosistema in 
usmerjanje njegovega razvoja ter s tem tudi zagotavljanje vseh z ustavo določenih funkcij. 

• Ohranjanje in obnova sipin 
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ohranjale in po možnosti v skladu s trajnostnimi načeli 
obnovile sipine in sipinske pasove” (Protokol, 10-4).  

• Ohranjanje otoškega okolja 
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo otokom, vključno z majhnimi otoki, namenile posebno 
varstvo, in bodo zato: a) na teh območjih spodbujale okoljsko sprejemljive dejavnosti in sprejele 
posebne ukrepe za zagotovitev sodelovanja prebivalcev pri varovanju obalnih ekosistemov ob 
upoštevanju krajevnih običajev in znanja; b) upoštevale posebnosti otoškega okolja in potrebo po 
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sodelovanju med otoki pri oblikovanju državnih strategij, načrtov in programov za obalna območja 
ter določanju načinov upravljanja, še posebej pri prometu, turizmu, ribištvu, ravnanju z odpadki in 
upravljanju voda” (Protokol, 12a in 12b).  

V Sloveniji ni obalnih sipin in otokov.  

• Izvajanje varstva ekosistemov, ki jih izpostavlja Protokol, v praksi 
V praksi se problematika ranljivih ekosistemov območij izlivov rek/potokov rešuje v okviru 
upravljanja zavarovanih območij. Tako se v okviru upravljanja Krajinskega parka 
Sečoveljske soline in Krajinskega parka Strunjan izvaja tudi varstvo ranljivih ekosistemov 
ob izlivih. Izliv regulirane reke Rižane se nahaja v okviru trgovskega pristanišča Koper, ki 
zaseda tudi celotno ravnico ob njem, tako da na tem območju ni več habitatov v naravni 
obliki. Reka Badaševica se izliva v urbanem območju mesta Koper in tudi na tem 
območju ni več habitatov, ki bi zahtevali posebno varstvo.  

Brakično mokrišče Škocjanski zatok pri Kopru je na podlagi Zakona o naravnem 
rezervatu Škocjanski zatok zavarovano kot naravni rezervat (obseg 122 ha). Gre za 
močvirje, ki je izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore. Upravljanje rezervata 
poteka skladno s sprejetim programom. 

Varstvo ranljivih obalnih ekosistemov v okviru zavarovanih območij je torej primerno 
urejeno, žal pa je izvajanje programov varstva in razvoja pogosto odvisno od sredstev, ki 
so upravljavcem na voljo za te namene. Primer dobre prakse in uspešnega upravljanja so 
zavarovana območja, predvsem zaradi pridobljenih EU sredstev.  

 

Naravni rezervat Škocjanski zatok (Vir: Tajan Trobec) 

1.3 Poznavanje ekosistemov 

Protokol v 3. poglavju podaja usmeritve ter izpostavlja mehanizme in mreže za spremljanje in 
opazovanje, sodelovanje v sredozemski mreži obalnih območij, določitev referenčnega 



12 

formata in postopkov za zbiranje ustreznih podatkov v nacionalnih evidencah ter ukrepe za 
zagotovitev dostopa javnosti do informacij, ki bodo pridobljene z mehanizmi in mrežami za 
spremljanje in opazovanje. 

• Mehanizmi za spremljanje in opazovanje 
“Pogodbenice uporabljajo in krepijo ustrezne obstoječe mehanizme za spremljanje in opazovanje 
ter po potrebi oblikujejo nove” (Protokol, 16-1).  

V Sloveniji je vzpostavljeno stalno spremljanje (monitoring) stanja morja v skladu z 
Zakonom o vodah. Morska biološka postaja iz Pirana (MBP) pogodbeno spremlja 
kakovost morja, vplive onesnaževanja in tudi izvajanje mednarodnih obveznosti po 
Barcelonski konvenciji. V tem okviru Postaja sodeluje tudi s sorodnimi institucijami. 

Izvaja se monitoring kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev. 
Prvi je namenjen ugotavljanju in spremljanju kemijskega stanja površinskih voda, drugi 
pa spremljanju kakovosti površinskih voda, v katerih živijo ali bi lahko, v primeru 
zmanjšanja onesnaženja, živeli morski organizmi (NIB-MBP, 2006). 

V okviru Sredozemskega akcijskega načrta (MAP-Mediterranean Action Plan) MBP 
sodeluje v programu rednega spremljanja stanja okolja (MED POL program). Spremlja se 
sanitarna kakovost kopaliških vod, trofično stanje obalnega morja in trende onesnaženja, 
stopnje onesnaženja organizmov in sedimenta s težkimi kovinami in policikličnimi 
ogljikovodiki, vire onesnaženja s kopnega in žarišča onesnaženja ter biomonitoring za 
oceno bioloških posledic onesnaženja na morskih organizmih. V programu sodelujejo tri 
ustanove: Nacionalni inštitut za biologijo - Morska biološka postaja Piran (NIB/MBP), 
Inštitut Jožef Stefan, Odsek za znanosti o okolju (IJS) in Zavod za zdravstveno varstvo 
Koper, Oddelek za sanitarno mikrobiologijo (Turk, T., 2006). 

V okviru priprave Načrta upravljanja z morskim okoljem se izvaja spremljanje in 
ugotavljanje stanja morskega okolja glede na Okvirno direktivo o morski strategiji. 

• Priprava in dopolnjevanje evidenc 
“Pogodbenice (…) pripravijo in redno dopolnjujejo tudi državne sezname obalnih območij, ki 
morajo vsebovati čim več informacij o virih in dejavnostih ter ustanovah, zakonodaji in 
načrtovanju, ki bi lahko vplivali na obalna območja” (Protokol, 16-1).  

Slovenija še nima celovite evidence o obalnem območju, ki bi na enem mestu vsebovala 
informacije o naravnih virih, aktivnostih, inštitucijah, zakonodaji, planih ipd., ki bi lahko 
vplivali na obalno območje. Okoljski del stanja in pritiskov na morsko okolje ter socio-
ekonomska analiza dejavnosti bo zajeta v začetni presoji stanja morskega okolja (julij 
2012) v Načrtu upravljanja z morskim okoljem glede na Okvirno direktivo o morski 
strategiji.  

• Sodelovanje v sredozemski mreži obalnih območij  
“Pogodbenice v sodelovanju z organizacijo na ustrezni upravni in znanstveni ravni sodelujejo v 
sredozemski mreži obalnih območij, da bi spodbujale izmenjavo znanstvenih izkušenj, podatkov in 
dobrih praks” (Protokol, 16-2). 

V okviru Barcelonske konvencije se Slovenija aktivno vključuje v vse oblike sodelovanja z 
drugimi članicami. Sodelovanje je tudi vzpostavljeno v okviru izvajanja Vodne direktive in 
Okvirne direktive o morski strategiji, v pripravi Načrtov upravljana z vodami in Načrtov 
upravljanja z morskim okoljem pa so države članice zavezane k sodelovanju v okviru 
povodja ali določenega morskega okolja npr. Jadransko morje.  

1.4 Upravljanje zemljišč 

Protokol pogodbenice zavezuje k spodbujanju celovitega upravljanja obalnih območij, 
zmanjševanju gospodarskih obremenitev, ohranjanju odprtih območij in omogočanju 
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prostega dostopa do morja in gibanja vzdolž obale. Pogodbenice naj bi v ta namen sprejele 
ustrezne akte in ukrepe v zvezi s prostorsko politiko in načrtovanjem. Pogodbenice naj bi za 
zagotovitev trajnostnega upravljanja javnih in zasebnih zemljišč na obalnih območjih med 
drugim sprejele ustrezno ureditev za prenos zemljišč v javno dobro in na zemljiščih 
ustanovile služnost. 

• Oblikovanje prostorske politike 
“Pogodbenice (…) sprejmejo ustrezne akte in ukrepe v zvezi s prostorsko politiko, tudi s 
postopkom načrtovanja.” (Protokol, 20-1).  

Slovenija je sprejela Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je temeljni državni 
dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem 
ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo 
urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. Obravnava tudi obalno območje. Dokument 
Prostorski red Slovenije, ki opredeljuje podrobnejša pravila za urejanje prostora, je bil v 
okviru projekta CAMP Slovenija dopolnjen z specifičnimi določili, ki se nanašajo na obalni 
prostor. 

“Pogodbenice (…) med drugim sprejmejo ustrezno ureditev za pridobitev, odstop, darovanje ali 
prenos zemljišč v javno dobro in na zemljiščih ustanovijo služnost” (Protokol, 20-2).  

V Sloveniji je vodno zemljišče morja v lasti države. Priobalna zemljišča morja so lahko 
tudi v zasebni lasti, vendar Zakon o vodah v 25 m pasu priobalnih zemljišč predpisuje 
dopustne vrste posegov, ki so v javnem interesu. Zakon o vodah zagotavlja prost dostop 
do vode (morja). Poleg tega je mogoče lastninsko pravico ali drugo stvarno pravico na 
nepremičninah (obali) odvzeti (razlastiti) ali omejiti v javno korist. Do odvzema ali 
omejitve lastninske pravice lahko pride, če javne koristi ni mogoče doseči na drug način. 
Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena za namen, ki je določen z zakonom 
(v primeru, ki se nanaša na obalo, z Zakonom o vodah). Upravičenec do pridobitve 
nepremičnine je oseba javnega prava (občina ali Republika Slovenija), o razlastitvi pa 
odloča sodišče (Vir: http://www.slonep.net/vodic/pravni-nasveti/javne-neprem). 

2. UPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NA OBALNIH OBMOČJIH 

2.1 Usklajevanje obalnih dejavnosti in ohranjanja ekosistemov 

2.1.1 Splošna načela za vse obalne aktivnosti 

• Upoštevanje načela ravnotežja  
“Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so (…) z razumnim načrtovanjem dejavnosti omogočiti 
trajnostni razvoj obalnih območij, pri čemer je treba upoštevati okolje in krajino ter zagotoviti 
usklajenost z gospodarskim, družbenim in kulturnim razvojem” (Protokol, 5a).  

“Pri izvajanju protokola pogodbenice upoštevajo načela celovitega upravljanja obalnih območij: 
(…) zagotovi se uravnotežena razporeditev dejavnosti po celotnem obalnem območju; izogibati se 
je treba nepotrebni koncentraciji in širjenju naseljenih območij” (Protokol, 6h).  

Trajnostni ekonomski in prostorski razvoj se v Sloveniji zagotavlja v okviru usklajenega 
razvojnega in prostorskega načrtovanja.  

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna opredeljuje integralni pristop, ki povezuje razvojno načrtovanje s 
proračunskim in tudi prostorskim načrtovanjem. Glavna cilja uredbe sta ureditev in 
povezava razvojnega načrtovanja, oblikovanje politik ter določitev razvojnih prioritet z 
načinom priprave proračunskega memoranduma ter medsektorsko sodelovanje pri 
pripravi in spremljanju dokumentov razvojnega načrtovanja. Ključni razvojni dokumenti, ki 
se pripravijo za obdobje EU finančne perspektive, so Strategija razvoja Slovenije in 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij, poleg drugih dokumentov razvojnega 
načrtovanja, ki pa morajo biti usklajeni z ministrstvom za razvoj. Prostorska usklajenost 
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se zagotavlja s tem, da se Strategija razvoja Slovenije uskladi z državnim strateškim 
prostorskim aktom. 

Na lokalni ravni so vzpostavljene planske regije. Ena izmed planskih regij je obalna regija 
– Južna Primorska. Za te regije se na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja pripravlja Regionalni razvojni program (RRP), ki integralno uskladi 
lokalne/regionalne interese oz. projekte z državnimi. Priprava RRP vključuje tudi 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja. Na ta način so zagotovljeni zakonski pogoji za 
usklajenost razvojnih interesov ter okoljskih in prostorskih omejitev, ki izhajajo iz varstva 
naravnih dobrin in virov, krajine, prostorskih kvalitet in kulturne dediščine.  

Prostorsko načrtovanje na občinski ravni mora upoštevati nadrejene prostorske akte 
(državni strateški prostorski načrt) ter sektorsko zakonodajo in programe. Nadzor je 
zagotovljen skozi sistem sodelovanja z nosilci urejanja prostora (pridobivanje njihovih 
smernic za pripravo in mnenja o pripravljenem predlogu akta) ter s celovitim presojanjem 
vplivov na okolje.  

• Upravljanje obalnih dejavnosti v praksi 
V Sloveniji je bil v letih 2004-2007 v sodelovanju z UNEP/MAP – Mediteranskim akcijskim 
planom izveden projekt CAMP – Program upravljanja z obalnim območjem. V okviru 
projekta so bile opredeljene teme, ki so ključne za trajnostni razvoj obalnega območja. 
Določeni so bili cilji, prioritete, programi in ukrepi ter ključni projekti, ki so bili vključeni v 
Regionalni razvojni program za Južno Primorsko 2007-2013. Struktura upravljanja 
regionalnega razvoja naj bi prevzela tudi naloge integralnega upravljanja z obalnim 
območjem, saj je v obeh primerih potreben celovit pristop pri usmerjanju razvoja 
obalnega območja skladno z načeli trajnostnega razvoja. Prednost umestitve 
integralnega upravljanja z obalnim območjem v okvir regionalnega razvoja je, da izrablja 
že vzpostavljeno strukturo upravljanja (na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja), vse razpoložljive finančne instrumente, kot tudi to, da je 
problematika trajnostnega razvoja (obalnega območja) umeščena v sistem razvojnega 
načrtovanja.  

Predlagani sistem ni zaživel v popolnosti predvsem zaradi premajhne motiviranosti za 
problematiko trajnostnega razvoja obalnih območij pri ključnih akterjih upravljanja razvoja.  

Zamude so pri pripravi celovitih prostorskih načrtov občin, ki naj bi postavili temelje za bolj 
trajnostni prostorski razvoj. V zadnjih sedmih letih se je gradbena dejavnost močno 
razmahnila; v 100-metrskem obalnem pasu so na podlagi zastarelih planskih dokumentov 
nastala nekatera naselja turističnih stanovanj, ki pa so danes prazna oz. neprodana.  

• Omogočanje prostega dostopa do morja in gibanje vzdolž obale 
“Pogodbenice si tudi prizadevajo, da se v njihove notranje pravne akte vključijo merila za trajnostno 
rabo obalnih območij. Ta merila ob upoštevanju posebnih lokalnih razmer med drugim vključujejo: (…) 
omogočita se prost dostop javnosti do morja in gibanje vzdolž obale” (Protokol, 8-3d).  

V Sloveniji je področje prostega dostopa do vode (morja) urejeno. Zakon o vodah določa, 
da se v priobalnem pasu morja, ki sega 25 metrov od meje vodnega zemljišča morja, 
lahko izvajajo le z zakonom predpisanimi posegi v prostor. Prav tako mora biti 
zagotovljen dostop do morja in omogočeno zadrževanje na priobalnem zemljišču. Na 
vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki 
bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. Vlada lahko s 
predpisom določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč. 

• Obravnavanje dejavnosti, ki morajo biti v neposredni bližini morja  
“Pogodbenice (…) namenijo posebno pozornost gospodarskim dejavnostim, ki morajo biti v 
neposredni bližini morja” (Protokol, 9-1a).  
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V okviru prostorskega načrtovanja se določajo območja, namenjena dejavnostim, ki 
zahtevajo bližino morja. Vendar se ob tem zaradi omejenosti slovenske obale pojavijo 
konflikti. Primer takega konflikta je program širitve trgovskega pristanišča Koper ter odpor 
prebivalstva in turističnih akterjev proti temu.  

 

Pristanišče Koper v zaledju mesta Koper (Vir: http://www.epublika.si/) 

2.1.2 Posebna orodja za izvajanje ICZM 

• Določanje kazalnikov razvoja gospodarskih dejavnosti  
“Pogodbenice (…) določijo kazalnike razvoja gospodarskih dejavnosti, da bi zagotovile trajnostno 
rabo obalnih območij in zmanjšale obremenitve, ki presegajo njihove zmogljivosti” (Protokol, 9-1e).  

Sistem kazalnikov razvoja gospodarskih dejavnosti v povezavi s trajnostnim razvojem na 
regionalni ravni (tudi trajnostno rabo obalnih območij) predpisuje Uredba o regionalnih 
razvojnih programih. Programi in ukrepi RRP morajo vsebovati fizične in finančne 
indikatorje, potrebne za kvantitativno spremljanje uresničevanja RRP. V RRP so 
opredeljena prednostna področja in ukrepi na integralen način ter obsegajo področja 
gospodarstva, človeških virov, podeželja (kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo), okolja in 
prostora. RRP se pripravi tudi za Južno Primorsko, to je za obalno regijo z zaledjem. V 
tem okviru je prostora tudi za specifične indikatorje (stanja, pritiski, ukrepi, odzivi itd.). 

V projektu CAMP Slovenija so bili v sodelovanju s širokim krogom akterjev opredeljeni 
specifični indikatorji trajnostnega razvoja obalnega območja.  

Specifični sistem okoljskih indikatorjev v okviru EIONET-SI vodi ARSO – Agencija RS za 
okolje. EIONET-SI je informacijsko in komunikacijsko omrežje za poročanje o okolju, 
vzpostavljeno po zgledu Evropske agencije za okolje in je del omrežja EIONET. Med 
tematskimi sklopi je tudi morje. 

V okviru priprave Načrta upravljanja z morskim okoljem glede na Okviro direktivo o 
morski strategiji bodo pripravljeni kazalniki za spremljanje stanja morskega okolja. 

• Upoštevanje zmogljivosti obalnih območij  
“Pogodbenice upoštevajo načela celovitega upravljanja obalnih območij: (…) vse, kar se nanaša 
na hidrološke, geomorfološke, podnebne, ekološke, družbenogospodarske in kulturne sisteme, je 
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treba obravnavati celovito, da ne bi presegli zmogljivosti obalnega območja in da bi preprečili 
škodljive učinke naravnih nesreč in razvoja” (Protokol, 6b).  

Zahteva protokola se upošteva skozi sistem prostorskega načrtovanja. Zakon o 
prostorskem načrtovanju določa, da je potrebno v postopku priprave za različne vrste 
prostorskih aktov na državni in občinski ravni pridobiti smernice in mnenja različnih 
nosilcev urejanja prostora (sektorjev, kot so kmetijstvo, narava, vode, kulturna dediščina 
ipd.), kot tudi to, da se izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje na podlagi 
Zakona o varstvu okolja. Celovito okoljsko presojo je potrebno izvesti tudi za načrte in 
razvojne programe (npr. Celovita presoja vplivov na okolje Državnega razvojnega 
programa 2007-2013). 

• Spodbujanje pravil dobrega ravnanja  
“Pogodbenice (…) spodbujajo oblikovanje pravil dobrega ravnanja med javnimi organi, 
gospodarskimi dejavniki in nevladnimi organizacijami” (Protokol, 9-1f).  

Zakon o varstvu okolja v svojem 31. členu opredeljuje ukrepe za spodbujanje 
primernejšega ravnanja z okoljem, kot so znak za okolje in vključevanje v sistem EU za 
okoljevarstveno vodenje organizacij (sistem EMAS). Tudi nekatere nevladne organizacije 
podeljujejo certifikate okoljske kakovosti (npr. društvo DOVES – modra zastava za 
kopališča, ki izpolnjujejo določene okoljske kriterije).  

 

Kopališče z Modro zastavo v Strunjanu (Vir: http://www.terme-krka.si/) 

• Upoštevanje občutljivosti okolja v študijah presoje vplivov na okolje  
“Zaradi občutljivosti obalnih območij pogodbenice zagotovijo, da se bodo pri postopku in v 
ustreznih študijah presoje vplivov na okolje za javne in zasebne projekte, ki bi verjetno zelo vplivali 
na obalna območja in še posebej na njihove ekosisteme, upoštevali posebna občutljivost okolja ter 
medsebojni učinki morskih in kopenskih delov obalnih območij” (Protokol, 19-1). 

Zakon o varstvu okolja določa, da je za nekatere posege (javne in zasebne projekte), ki 
lahko pomembno vplivajo na okolje, pred začetkom izvajanja potrebno izvesti presojo 
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njihovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Posege opredeljuje 
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

• Strateška okoljska presoja načrtov in programov 
“Pogodbenice po potrebi na podlagi istih meril oblikujejo strateško okoljsko presojo načrtov in 
programov, ki vplivajo na obalna območja” (Protokol, 19-2)  

V Sloveniji je problematika urejena z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Uredba je usklajena z 
Direktivo 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji 
vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje. Uredba opredeljuje, da je za plane in 
programe potrebno pripraviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in 
ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana/programa na okolje, ohranjanje narave, 
varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo 
okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Uredba omogoča, da 
se pri okoljskih presojah upoštevajo tudi vsi vplivi na obalna območja ter ravni 
obremenitve, ki jo obalna območja lahko prenesejo. 

• Okoljska presoja in zmogljivost okolja 
“Pri okoljskih presojah naj se upoštevajo vsi vplivi na obalna območja, pri čemer se posebna 
pozornost med drugim nameni ravni obremenitve, ki jo lahko prenesejo” (Protokol, 19-3).  

Zahteva se izvaja skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov. Ta določa, da je potrebno opredeliti vse pomembne vplive plana 
na okolje. Ti so lahko neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni, pozitivni in negativni, in se nanašajo na 
biotsko raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, podnebne dejavnike, 
materialne dobrine, kulturno dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, 
krajino, prebivalstvo in zdravje ljudi ter njihova medsebojna razmerja.  

2.2 Urejanje posebnih dejavnosti 

• Pridobivanje dovoljenj za dejavnosti 
“Pogodbenice so se dogovorile, da je (…) za iskanje in odvzem mineralnih snovi, vključno z 
uporabo morske vode v obratih za razsoljevanje in pridobivanjem v kamnolomih, treba predhodno 
pridobiti dovoljenje” (Protokol, 9-2ei).  

“Infrastruktura, energetski objekti, pristanišča ter pomorski objekti in konstrukcije: za infrastrukturo, 
objekte in naprave so potrebna dovoljenja, da se čim bolj zmanjša njihov škodljivi vpliv na obalne 
ekosisteme, krajino in geomorfologijo, ali če je to mogoče, poravna z nefinančnimi ukrepi” 
(Protokol, 9-2f).  

Gospodarska raba naravnih virov (kot npr. izkopavanje in pridobivanje mineralnih snovi, 
kamenja ipd.) je v Sloveniji regulirana. Površine morajo biti opredeljene v prostorskem 
načrtu (namembnost mora biti usklajena z ostalimi nosilci urejanja prostora v postopku 
prostorskega načrtovanja). Če gre za dnevni kop s površino večjo kot 25 ha, je potrebno 
v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja izdelati tudi presojo vpliva na okolje in 
pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za gospodarsko rabo virov je potrebno pridobiti tudi 
koncesijo.  

Tudi za posege, kot so izgradnja infrastrukture, energetske zmogljivosti, pristanišča ter 
pomorska dela in konstrukcije, je potrebno poseg uskladiti na ravni prostorskega 
načrtovanja (v okviru priprave državnega prostorskega načrta ali občinskega 
(podrobnega) prostorskega načrta). V okviru priprave projektne dokumentacije je za 
projekte/posege, ki jih opredeljuje Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in na njeni osnovi 
pridobiti okoljevarstveno soglasje. V primeru prepoznanih negativnih vplivov je potrebno v 
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breme investitorja izvesti tudi omilitvene ukrepe, da so vplivi nebistveni za posamezno 
sestavino okolja.  

• Reguliranje, omejitev in prepoved dejavnosti 
“Omejijo se ali po potrebi prepovejo gibanje in parkiranje kopenskih vozil ter plovba in sidranje 
plovil na občutljivih naravnih območjih na kopnem ali morju, vključno s plažami in sipinami” 
(Protokol, 8-3e).  

V Sloveniji je gibanje vozil v naravi regulirano in na določenih območjih omejeno. 
Podlaga je Zakon o ohranjanju narave in Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem 
okolju. Ta v naravnem okolju v Sloveniji prepoveduje voziti, ustavljati, parkirati ali 
organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi. Na morju je na zavarovanih 
območjih in na krhkih naravnih območjih regulirano sidranje plovil (npr. Uredba o 
Krajinskem parku Strunjan in Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline). Omenjeni 
uredbi in tudi drugi predpisi s področja ohranjanja narave regulirajo (tudi prepovedujejo) 
izvajanje raznih športnih in rekreativnih dejavnosti, vključno z rekreativnim ribolovom in 
nabiranjem školjk.  

“Pogodbenice so se dogovorile, da je (…) odvzem peska tudi z morskega dna in rečnih usedlin 
urejen s pravili ali prepovedan, kadar bi lahko škodljivo vplival na ravnotežje obalnih ekosistemov” 
(Protokol, 9-2eii).  

Na morskem dnu notranjih vod in teritorialnega morja Slovenije ni naravnih možnosti za 
pridobivanje peska. Področje zajema peska na rekah v notranjosti je pravno urejeno na 
podlagi Zakona o vodah ter Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave. 
Vlada z uredbo predpiše pogoje, ki jih pri izkoriščanju mora upoštevati koncesionar. 

“Pogodbenice so se dogovorile, da (…) je treba določiti pravila za športne in rekreativne 
dejavnosti, vključno z rekreativnim ribolovom in nabiranjem školjk, ali jih po potrebi prepovedati” 
(Protokol, 9-2diii). 

Področje športnega, podvodnega športnega in rekreacijskega ribolova na morju 
(negospodarski ribolov) urejata Zakon o morskem ribištvu in Zakon o ohranjanju narave. 
Podrobnejša določila na podlagi omenjenih zakonov podaja Pravilnik o športnem, 
podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju. Omenjeni pravilnik predpisuje 
način izvajanja športnega in rekreacijskega ribolova, dovoljeno ribiško opremo, dovoljene 
količine dnevnega ulova in potrebna dovoljenja oziroma karte za izvajanje športnega 
oziroma rekreacijskega ribolova na morju. Dovoljenje za športni ribolov oziroma karta za 
rekreacijski ribolov veljata za območje notranjih morskih vod in teritorialnega morja 
Slovenije (Navtični vodnik slovenskega morja in obale). 

Kot že rečeno, predpisi na podlagi Zakona o ohranjanju narave, kot npr. Uredba o 
Krajinskem parku Strunjan in Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline, regulirajo 
izvajanje raznih športnih in rekreativnih dejavnosti na zavarovanih območjih, vključno z 
rekreativnim ribolovom in nabiranjem školjk. 

• Zagotavljanje ravnotežja med gospodarskimi dejavnostmi in ohranjanjem naravne, 
kulturne in krajinske dediščine  
“Pogodbenice so se dogovorile (…), da je treba pri umestitvi in izvajanju kmetijskih in industrijskih 
dejavnosti zagotoviti visoko raven varstva okolja, da bi ohranili obalne ekosisteme in krajino ter 
preprečili onesnaževanje morja, vode, zraka in tal” (Protokol, 9-2a).  

V Sloveniji se tovrstno varstvo zagotavlja predvsem na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju, ko gre za prostorsko načrtovanje oz. določanje namembnosti zemljišč in 
Zakona o varstvu okolja, ko gre za presojanje vplivov na okolje v postopkih priprave 
planskih dokumentov ali v postopkih pridobivanja dovoljenja za gradnjo ter pri samem 
obratovanju (problematika je urejena z množico predpisov s področja odpadkov, 



19 

kakovosti zraka, industrijskega onesnaževanja, industrijskih nesreč, varstva pred 
hrupom, sanacije in preprečevanja okoljske škode). 

 

Naravni rezervat Škocjanski zatok pred vrati Kopra (Vir: http://4.bp.blogspot.com/) 

“Pogodbenice so se dogovorile (…), da je v razvojnih projektih treba upoštevati nujnost varovanja 
ribolovnih območij ” (Protokol, 9-2bi).  

Zahteva po zaščiti ribolovnih območij v razvojnih projektih se izvaja predvsem na podlagi 
Zakona o morskem ribištvu. Ta na območju teritorialnih voda določa dva rezervata: 
portoroški ribolovni rezervat, ki obsega notranji del Piranskega zaliva s pripadajočimi 
solinami in strunjanski ribolovni rezervat, ki obsega morje ob obali ob rtiču Strunjan in 
notranji del Strunjanskega zaliva s pripadajočo laguno ter solinami. Na tem območju je 
vsakršen ribolov prepovedan. Ribolov je omejen tudi na podlagi Uredbe o krajinskem 
parku Strunjan. 

“Pogodbenice so se dogovorile (…), da je treba zagotoviti sonaraven obmorski turizem, ki ohranja 
obalne ekosisteme, naravne vire, kulturno dediščino in krajino” (Protokol, 9-2di).  

Zahteva glede trajnostnega obmorskega turizma, se uresničuje predvsem v sistemu 
prostorskega načrtovanja.  Zahteva, da se pospešujejo posebne oblike obmorskega 
turizma, vključno s kulturnim, podeželskim in ekološkim turizmom, ob spoštovanju 
tradicije lokalnega prebivalstva, se uresničujejo s programskimi dokumenti za področje 
turizma. Na nacionalni ravni je to predvsem Državni razvojni program 2007-2013 
(sprejela ga je Vlada RS 20. marca 2008) in Razvojni načrt in usmeritve slovenskega 
turizma 2007-2011 (sprejela ga je Vlada RS 13.7.2006). Za območje obalne regije je bila 
v okviru projekta CAMP Slovenija pripravljena tudi Strategija trajnostnega razvoja turizma 
Južne Primorske, ki podaja usmeritve akterjev na regionalni ravni.  

“Pogodbenice so se dogovorile (…), da je pomorske dejavnosti treba izvajati tako, da se zagotovi 
varstvo obalnih ekosistemov v skladu s pravili, standardi in postopki ustreznih mednarodnih 
konvencij” (Protokol, 9-2g).  

Ta zahteva se uresničuje predvsem skozi Pomorski zakonik in Zakonom o ohranjanju 
narave. 
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3. PREPREČEVANJE TVEGANJ 

3.1 Vključevanje dejavnikov tveganja v obalne politike 

• Vključevanje dejavnikov tveganja v nacionalno strategijo ICZM 
“Pogodbenice v okviru državnih strategij za celovito upravljanje obalnih območij oblikujejo politiko 
preprečevanja naravnih nesreč. ” (Protokol, 22).  

• Upoštevanje tveganj pri izvajanju ICZM  
“Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so: (…) preprečevati in/ali zmanjševati vplive naravnih 
nesreč in zlasti podnebnih sprememb, ki jih lahko povzroči delovanje narave ali človeka” (Protokol, 
5e).  

V Sloveniji je vzpostavljen celovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v 
okviru katerega je bil sprejet nacionalni program za obdobje 2009-2015. Ta vključuje tudi 
ukrepe za preprečevanje oz. omilitev posledic naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb. 

3.2 Orodja za preprečevanje dejavnikov tveganja 

• Sprejetje preprečevalnih, omilitvenih in prilagoditvenih ukrepov 
“Pogodbenice (...) sprejmejo preprečevalne, omilitvene in prilagoditvene ukrepe, s katerimi se 
bodo odzivale na posledice naravnih nesreč in še posebej podnebnih sprememb” (Protokol, 22).  
“Na podlagi ciljev in načel iz 5. in 6. člena protokola se pogodbenice, da bi učinkoviteje 
preprečevale in omilile škodljive posledice obalne erozije, zavezujejo, da bodo sprejele potrebne 
ukrepe za ohranjanje ali obnovo naravne zmožnosti obale za prilagajanje spremembam, tudi 
tistim, ki jih povzroča dvig morske gladine” (Protokol, 23-1).  

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009-2015 
vključuje tudi ukrepe za preprečevanje oz. omilitev posledic naravnih nesreč. Program 
vključuje tudi ukrepe v povezavi z nevarnostmi in nesrečami, ki so posledica klimatskih 
sprememb (suše, požari v naravi, plazovi, poplave, visoke plime ipd.).  

Presoja ranljivosti obalnih območij in možnosti nesreč kot izhodišče za reševanje 
vprašanja učinkov naravnih nesreč in še posebej zaradi klimatskih sprememb je bila 
opravljena v okviru projekta ClimChAlp (Program Interreg IIIB Alpine Space / Območje 
Alp: Climate change and spatial development in the Municipality of Koper: issues and 
potential responses / Klimatske spremembe in prostorski razvoj v Občini Koper: 
vprašanja in možni odgovori). Za območje cele države je bila pripravljena raziskovalna 
naloga Scenariji podnebnih sprememb kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko 
pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti (Kajfež-Bogataj in dr., 2003), ki predstavlja 
napredno podlago z vidika načrtovanja.  

V Sloveniji je precejšen del morske obale zaščiten s protierozijskimi ukrepi, ki učinkovito 
preprečujejo in zmanjšujejo negativne učinke obalne erozije. Gre predvsem za grajene 
strukture (betonski protierozijski zidovi, skalometi, protipoplavni nasipi).  

Zaradi klimatskih sprememb se povečuje intenziteta visokih plim, ki povzročajo poplave 
in erozijo obale. Okrepiti je potrebno preventivne ukrepe. Zaostriti je potrebno izvajanje 
veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in gradnje objektov ter omejiti 
širitev gradnje na ogrožena območja.  

Glavne pomanjkljivosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so vezane 
na organiziranost (problem koordinacije, nepovezanost, preslabo vključevanje občin), 
pomanjkljivo preventivo (npr. prostorsko načrtovanje – prešibka vloga v preventivi, 
dopuščanje gradnje na potencialno ogroženih območjih). 

Glede na Zakon o vodah je treba pri načrtovanju posegov v prostor izdelati študijo 
poplavne in erozijske ogroženosti ter izvesti potrebne omilitvene ukrepe.  
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Poplavljanje morja v Piranu (Vir: http://img.rtvslo.si/) 

• Upoštevanje zmogljivosti okolja kot orodje za preprečevanje tveganj  
“Vse, kar se nanaša na hidrološke, geomorfološke, podnebne, ekološke, družbenogospodarske in 
kulturne sisteme, je treba obravnavati celovito, da ne bi presegli zmogljivosti obalnega območja in 
da bi preprečili škodljive učinke naravnih nesreč in razvoja” (Protokol, 6b).  

Integralno upoštevanje vseh elementov, ki se nanašajo na hidrološke, geomorfološke, 
klimatske, ekološke in kulturne sisteme, s ciljem, da ne bi presegli zmogljivosti obalnega 
območja in da bi preprečili negativne učinke naravnih katastrof in razvoja, se v Sloveniji 
izvaja predvsem v sistemu prostorskega načrtovanja. Zahtevano je sodelovanje nosilcev 
urejanja prostora, ki so na podlagi predpisov “skrbniki” zgoraj naštetih področij, skozi 
sistem dajanja predhodnih smernic v fazi izdelave prostorskih aktov ter mnenj na 
pripravljene prostorske akte pred njihovim sprejemom. Omenjena zahteva se izvaja tudi 
skozi celovito presojo vplivov prostorskih aktov na okolje na državni in občinski ravni. 

• Predhodne ocene 
“Pripravijo se predhodne ocene tveganja, povezanega s človekovimi dejavnostmi in infrastrukturo, 
da bi preprečili in zmanjšali njihov škodljivi vpliv na obalna območja” (Protokol, 6i).  

“Če pogodbenice načrtujejo nove dejavnosti in dela na obalnih območjih, vključno s pomorskimi 
objekti in ukrepi za zaščito obale, še posebej upoštevajo škodljive učinke glede obalne erozije ter 
neposredne in posredne stroške, ki bi pri tem nastali” (Protokol, 23-2).  

Zahteva protokola po izdelavi preliminarne ocene tveganj v zvezi z raznimi človekovimi 
dejavnostmi in infrastrukturo, da bi preprečili in zmanjšali njihove negativne vplive 
(vključno na obalnih območjih), je v Sloveniji urejena na podlagi Zakona o varstvu okolja 
in Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

Zahteva, da se pri novih dejavnostih in delih na obalnih območjih, vključno z morskimi 
konstrukcijami in deli za zaščito obale, upoštevajo njihovi škodljivi vplivi na obalno erozijo 
ter neposredni in posredni stroški, ki v zvezi s tem lahko nastanejo, se v Sloveniji izvaja 
na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. V postopku priprave prostorskih načrtov 
na državni in občinski ravni sodelujejo nosilci urejanja prostora s svojimi smernicami oz. 
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mnenji (v konkretnem primeru Agencija RS za okolje). Za prostorske akte se izdela 
celovita presoja vplivov na okolje. Tudi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja se 
zahteva, da je investitor dolžan pristojne soglasodajalce pred začetkom projektiranja 
pisno pozvati, da določijo projektne pogoje ter po tem, ko je projektna dokumentacija 
izdelana, ter soglasodajalce pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje, kakor določa 
Zakon o graditvi objektov. 

3.3 Nezazidljivo območje 

Protokol (8. člen) pogodbenice zavezuje, da na obalnih območjih določijo območje, na 
katerem gradnja ni dovoljena. To območje ne sme biti široko manj kot 100 metrov ob 
upoštevanju izjem za projekte v javnem interesu ali na območjih s posebnimi lokalnimi 
omejitvami, zlasti glede gostote poseljenosti ali družbenih potreb, na katerih notranji pravni 
akti predvidevajo individualno gradnjo, pozidavo ali razvoj.  

Pogodbenice so dolžne v svoje notranje pravne akte vključiti merila za trajnostno rabo 
obalnih območij, ki vključujejo: 
a) zunaj zavarovanih območij se določijo in razmejijo območja, na katerih so pozidava in 

druge dejavnosti omejene ali prepovedane; 
b) omejitve linearnega širjenja naselij in prometne infrastrukture vzdolž obale; 
c) vključitev okoljskih vprašanj v predpise o upravljanju in rabi javnega morskega dobra; 
d) prost dostop javnosti do morja in gibanje vzdolž obale; 
e) prepoved gibanja in parkiranja vozil in plovil na občutljivih naravnih območjih. 

Zakon o vodah določa priobalno zemljišče morja, na katerem gradnja ni dovoljena (razen 
izjemoma, kot to opredeljuje zakon). Gre za zemljišče, ki neposredno meji na vodno 
zemljišče morja in sega 25 metrov od meje vodnega zemljišča. Pri tem zakon dopušča 
možnost, da vlada s predpisom določi tudi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, v 
kolikor je to utemeljeno iz naslednjih razlogov: varstvo voda, vodnih in obvodnih 
ekosistemov; urejanja voda; izvajanje javnih služb po Zakonu o vodah; omogočanja splošne 
rabe vodnega in morskega dobra. Ta možnost do sedaj ni bila izrabljena. 

Gradnjo v 100-metrskem obalnem pasu regulirajo tudi prostorski načrti, ki vključujejo zgoraj 
omenjene omejitve iz Zakona o vodah. Prostorski načrti določajo med drugim območja 
(osnovne in podrobnejše) namenske rabe prostora (skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij). Vrste osnovne namenske rabe 
prostora so:  
– območja stavbnih zemljišč, ki so namenjena za graditev in  
– območja za druge dejavnosti, kjer graditev objektov ni možna, oz. možna za objekte v javnem 

interesu (območja kmetijskih, gozdnih zemljišč, območja voda, območja drugih zemljišč). 

V okviru projekta CAMP je bilo opravljeno preverjanje, kako prostorski načrti občin regulirajo 
pozidavo v 100-metrskem obalnem pasu. Pokazalo je naslednje (povzeto po: Podrobnejša 
zasnova ureditev obalnega pasu, Gabrijelčič, P. in dr., 2005):  

– V Občini Koper 79,4 % obale spada v območje stavbnih zemljišč (podrobnejša namenska 
raba: namembnost za promet in zveze - površine trgovskega pristanišča in cest ter 
namembnost za centralne dejavnosti (območje starega mestnega jedra). Prostorski načrt 
tako ob obali dopušča gradnjo širokega spektra objektov, čeprav je lahko le-ta z 
izvedbenim prostorskim aktom bistveno omejen.  

– V občini Izola je čez 60 % zemljišč namenjenih območju stavbnih zemljišč - širokemu 
spektru rab (centralne dejavnosti, območja za promet in zveze).  

– V občini Piran je nekaj več kot 25 % obale namenjenih mešani rabi in prometnim 
površinam, kar je bistveno manj kot v Izoli in Kopru. 
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Pregled kaže, da prostorski načrti 100-metrskega obalnega pasu dopuščajo širok spekter rab 
na dobršnem delu slovenske obale (razen delno v Piranu) in da je obalni pas pretežno 
namenjen gradnji in ureditvam vse do obalne črte (Požeš, M., 2008). Poudarimo naj, da gre 
pretežno za prostorske načrte, ki so bili pripravljeni v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in 
kasneje le deloma spreminjani, pretežno za potrebe posameznih projektov.  

Take razmere lahko v luči izvajanja Protokola interpretiramo kot prilagoditve določbe o 100-
metrskem pasu zaradi potreb projektov v javnem interesu (pristanišče, prometna 
infrastruktura) ali zaradi posebnih zemljepisnih in drugih lokalnih omejitev (zaradi gostote 
poseljenosti ali družbenih potreb).  

V primeru slovenskega obalnega območja gre za naslednje specifične razmere: 

– omejenost obale in podedovana relativno visoka stopnja urbanizacije (srednjeveška 
mesta so se v drugi polovici prejšnjega stoletja močno prostorsko razširila, deloma vzdolž 
obale, posledica česar je sedanja namenska raba obalnega prostora; 

– z razvojem trgovskega pristanišča Koper, turizma in rekreacije, državnih funkcij (vojna 
mornarica), infrastrukture za varstvo okolja ipd. so se potrebe po gradnji ob sami obali 
povečale; 

– v manjši meri pa je prišlo tudi do nezadostnega upoštevanja specifike obale (rezultat so 
posamezna turistična naselja na Ankaranskem polotoku ipd.).  

Zahteve člena 8-3 Protokola se v Sloveniji izvajajo na naslednji način: 

(a) Zahteva “izven zaščitenih območij določitev in razmejitev odprtih območij, na katerih so 
razvoj mest in druge dejavnosti omejene ali, kjer je to potrebno, prepovedane”  se izvaja 
v okvirih prostorskega načrtovanja. Obalni pas je poleg območja stavbnih zemljišč, kot je 
bilo predhodno že prikazano, namenjen tudi kategoriji kmetijskih, gozdnih, vodnih in 
drugih zemljišč. Na teh zemljiščih praviloma gradnja ni možna oz. pod zelo restriktivnimi 
pogoji za točno določene namene. Omejitve izhajajo iz sektorske zakonodaje s področja 
kmetijstva, gozdarstva, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine. 

(b) Zahteva “omejitev linearnega širjenja razvoja mest in ustanavljanja nove transportne 
infrastrukture vzdolž obale” se zagotavlja tako s prostorskim načrtovanjem, kot tudi na 
podlagi sektorske zakonodaje (s področja kmetijstva, ohranjanja narave, varstva 
kulturne dediščine). Obsežna zavarovana območja Krajinski park Strunjan, Krajinski 
park Sečoveljske soline in Naravni rezervat Škocjanski zatok preprečujejo pozidavo še 
nepozidanih delov obale (in s tem linearno širjenje urbanizacije vzdolž nje).  

(c) Zahteva “zagotavljanje, da so okoljska vprašanja vključena v pravila za upravljanje in 
uporabo morskega javnega dobra” se izvaja predvsem na podlagi Zakona o varstvu 
okolja in Zakona o vodah v povezavi z drugo zakonodajo.  

(d) Zahteva “prost dostop javnosti do morja in vzdolž obale” se izvaja na podlagi Zakona o 
vodah. Ta določa naslednje: Lastnik ali drug posestnik priobalnega zemljišča mora 
dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra 
ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen v izjemnih primerih, ki jih 
predpisuje zakon. Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno 
rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, 
potapljanje, plovbo in podobno), je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku 
priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda. Lastnik ali drug posestnik 
vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena nima pravice do odškodnine, razen za navadno škodo. 

(e) Zahteva “prepoved gibanja in parkiranja kopenskih vozil v naravi” se izvaja na podlagi 
Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Gibanje in sidranje plovil na 
krhkih naravnih območjih na morju je omejeno na podlagi Uredbe o Krajinskem parku 
Strunjan in Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline. 
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II. DEL: SPREMEMBE V NAČINIH UPRAVLJANJA OBALNIH OBMOČIJ 

Akademska literatura in dokumenti mednarodnih organizacij vedno poudarjajo pomen 
institucionalnih in organizacijskih ureditev in postopkov pri izvajanju ICZM. Protokol zato 
vsebuje številne določbe glede načinov upravljanja obalnih območij, katerih cilji so (1) 
krepitev integracijskih mehanizmov, (2) zagotavljanje obveščanja ter sodelovanja javnosti in 
zainteresiranih in (3) ponovni razmislek o temeljih javnega odločanja. Zato je treba preučiti 
združljivost državne/regionalne zakonodaje z določbami protokola, ki se nanašajo na ta tri 
področja. 

1. UTRJEVANJE INTEGRACIJSKIH MEHANIZMOV 

1.1 Prostorska integracija 

• Upoštevanje povezanosti kopnega in morskega ekosistema  
“(…) pogodbenice upoštevajo načela celovitega upravljanja obalnih območij: posebej je treba 
upoštevati biološko bogastvo ter naravno dinamiko in delovanje območja plimovanja ter 
dopolnjevanje in medsebojno odvisnost morja in kopnega kot celote ” (Protokol, 6a).  

Zahteva se v Sloveniji izvaja v okviru sistema prostorskega načrtovanja v povezavi s 
sektorskimi predpisi. Zainteresirane strani - nosilci urejanja prostora (med njimi je tudi služba, 
pristojna za ohranjanje narave) na osnutek prostorskega načrta podajo smernice, ki jih 
pripravljavec mora vgraditi v predlog prostorskega akta, o čemer nosilci podajo mnenje. 
Ministrstvo za okolje in prostor izda sklep o usklajenosti, v kolikor iz pridobljenih mnenj izhaja, 
da so bile smernice ustrezno upoštevane. Smernice in mnenja za področje, ki se nanaša na 
varstvo narave v obalnem pasu, pripravlja Zavod RS za varstvo narave, OE Piran.  

1.2 Medsektorsko povezovanje 

• Zagotavljanje medsektorskega usklajevanja 
“Cilji celovitega upravljanja obalnih območij so: (…) zagotavljati skladnost javnih in zasebnih 
pobud ter odločitev organov na državni, regionalni in lokalni ravni, ki vplivajo na rabo obalnih 
območij” (Protokol, 5f).  

“Državni, regionalni in lokalni organi, pristojni za obalna območja, morajo čim tesneje sodelovati, 
da bi zagotovili skladnost in učinkovitost sprejetih strategij, načrtov in programov za obalna 
območja” (Protokol, 7-2).  

Cilji integriranega upravljanja obalnih območij se v delu, ki se nanaša na skladnost med 
javnimi in zasebnimi pobudami ter med odločitvami javnih organov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni glede uporabe obalnega območja v Sloveniji, uresničujejo v 
okviru razvojnega in prostorskega načrtovanja. 

Leta 2010 je bila sprejeta Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna, ki povezuje razvojno načrtovanje s 
proračunskim in prostorskim načrtovanjem, kot je bilo že prikazano  

Na regionalni ravni (ena izmed planskih regij – Južna Primorska – je obalna regija) se 
vzporedno s pripravo Programa državnih razvojnih prioritet in investicij na podlagi Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripravlja Regionalni razvojni program 
(RRP), ki integralno uskladi lokalne/regionalne interese oz. projekte z državnimi. Priprava 
RRP vključuje program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja. Na ta način so 
zagotovljeni zakonski pogoji za usklajenost razvojnih interesov in prostorskih omejitev 
(naravne dobrine in viri, krajina, prostorske kvalitete, kulturna dediščina) tudi na območju 
obalne regije.  

V zgoraj opisanih okvirih poteka sodelovanje pristojnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov pri načrtovanju razvoja, vključno za obalno območje, ki sodi v plansko regijo 
Južna Primorska.  
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1.3 Institucionalno povezovanje in upravljavske strukture 

• Zagotavljanje institucionalnega usklajevanja 
“Pogodbenice (…) zagotavljajo usklajevanje na institucionalni ravni, po potrebi s pomočjo 
ustreznih organov ali načinov, da bi se izognili posameznemu ukrepanju in omogočili celovito 
obravnavo” (Protokol, 7-1a).  

“Pogodbenice (…) zagotavljajo ustrezno usklajevanje med organi, pristojnimi za morski in 
kopenski del obalnih območij v različnih upravnih službah na državni, regionalni in lokalni ravni” 
(Protokol, 7-1b).  

Za specifične namene koordinacije upravljanja obalnega območja so podani osnovni 
pogoji v okviru regionalnega razvojnega načrtovanja (obalne planske regije), v povezavi s 
prostorskim načrtovanjem. Tak pristop je bil testiran v projektu CAMP Slovenija. Novi 
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja še izboljšuje strukturo upravljanja 
na tej ravni s krepitvijo partnerstev. V najvišjem regionalnem razvojnem telesu, v 
razvojnem svetu regije, so po novem poleg predstavnikov občin vključeni še gospodarski 
akterji in nevladne organizacije. Zakon krepi svetovalne tehnične odbore, ki jih sestavljajo 
predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav 
državnih organov in drugih institucij in so pomembne za njen trajnostni razvoj. Odbore 
sveta naj bi vodili regionalni menedžerji. Eden takih odborov bo spremljal specifično 
obalne in morske teme (varstvo narave, naravnih virov, kulturne krajine, prostorskega 
razvoja v obalnem pasu itd.). 

V tej upravljavski strukturi je mogoče organizirati ustrezno koordinacijo in sodelovanje 
med različnimi upravnimi službami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki so pristojni 
tako za morske kot za kopenske dele obalnih območij, skladno z zahtevami protokola.  

1.4 Povezovanje znanosti in upravljanja 

• Sprejemanje odločitev na znanstveni osnovi 
“Pogodbenice si prizadevajo za interdisciplinarne znanstvene raziskave o celovitem upravljanju 
obalnih območij ter medsebojnem vplivu dejavnosti in njihovem učinku na obalna območja. (…) 
Namen teh raziskav je še posebej poglabljati znanje o celovitem upravljanju obalnih območij (…) 
ter omogočati javno in zasebno odločanje” (Protokol, 15-3). 

S tovrstnim raziskovanjem se ukvarja predvsem Nacionalni inštitut za biologijo - Morska 
biološka postaja Piran (MBP). Po ustanovitvi leta 1969 se je ta inštitucija ukvarjala z 
raziskovanjem lokalne flore in favne, sčasoma pa je prerasla v večjo enoto, ki je prenesla 
težišče dela tudi na ekološke, polucijske in danes že pretežno interdisciplinarne raziskave 
morja. Njihovo delo obsega tudi ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje. Univerza 
na Primorskem sodeluje z naslednjimi inštitucijami: Znanstveno raziskovalno središče - 
Inštitut za biodiverzitetne študije, Inštitut za dediščino Sredozemlja in Inštitut za 
geografske študije.  

Inštitut za vode Republike Slovenije je osrednja nacionalna ustanova, ki pripravlja Načrte 
upravljanja voda, Načrt upravljanja z morskim okoljem in Načrt ogroženosti zaradi poplav. 

V omenjenih inštitucijah se izvaja interdisciplinarno znanstveno raziskovanje tudi na 
področju obalnih območij ter vzajemnega delovanja med dejavnostmi in njihovimi vplivi 
na obalna območja.  
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Morska biološka postaja Piran (Vir: http://www.mbss.org/) 

2. OBVEŠČANJE, PARTICIPACIJA IN DOSTOP DO PRAVNEGA VARSTVA 

2.1 Obveščanje 

2.1.1 Upravičenci do informacij  

Protokol ICZM zagotavlja pravico do obveščenosti za “javnosti in vse zainteresirane” (Člen 3-3). 
Kdo točno so te javnosti in zainteresirani, je potrebno šele določiti. Vsekakor pa vsebina tega 
posebno širokega določila Protokola in duh, ki je prevladoval med pogajanji, zahtevata čim širšo 
definicijo javnosti in zainteresiranih akterjev, ki bodo uživali pravico do obveščenosti. 

Pravica do obveščenosti o okoljskih zadevah (tudi tistih, ki se nanašajo na problematiko 
obalnih območij), participacija in pravica do pravnih sredstev temeljijo na Konvenciji o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah. Slovenija je konvencijo ratificirala leta 2004 (Zakon o ratifikaciji 
Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah). Država zagotavlja ustrezen dostop do informacij glede 
prostorskega načrtovanja, presojanja vplivov načrtovanih planov in programov, presoje 
vplivov na okolje ipd. kot tudi sodelovanje javnosti in pravico do pravnega varstva skozi 
sektorske zakone. 

2.1.2 Obseg obveščanja 

• Zagotavljanje informacij o Protokolu  
“Pogodbenica na ustrezni institucionalni ravni sprejme ukrepe za obveščanje prebivalstva in vseh 
zainteresiranih o zemljepisnem obsegu protokola” (Protokol, 3-3).  
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Slovenija informira prebivalstvo o dejstvih v povezavi s Protokolom. Tako je Ministrstvo 
za okolje in prostor javnost intenzivno obveščalo o sami pripravi in podpisu Protokola. 
Slovenija je bila tudi prva država, ki je ratificirala Protokol (25. september 2010). V čast 
ratifikacije je bil v Sloveniji leta 2010 proglašen „Dan obale“. Informiranje je zagotovljeno 
predvsem skozi medije in po spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.  

• Zagotavljanje informacij o strategijah, načrtih in programih 
“Pogodbenice ustrezno, pravočasno in učinkovito zagotavljajo informacije za tako sodelovanje” 
(Protokol, 14-2).  

V okviru sektorske zakonodaje je predpisano, na kakšen način se strategije, plani in 
programi že med njihovo pripravo predstavijo javnosti in na kakšen način se zagotovi 
vpliv javnosti na njihovo vsebino. 

V okviru projekta CAMP Slovenija – Program upravljanja z obalnim območjem, ki se je 
izvajal med leti 2004-2007, je bila posebna horizontalna aktivnost usmerjena v 
informiranje, ozaveščanje in spodbujanje participacije akterjev in splošne javnosti. V 
okviru aktivnosti je bila vzpostavljena spletna stran, pripravljeni so bili promocijski 
materiali, organizirane so bile tiskovne konference, izobraževanja ipd.  

• Zagotavljanje informacij na podlagi izobraževanja in ozaveščanja  
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo na državni, regionalni in lokalni ravni ozaveščale javnost o 
celovitem upravljanju obalnih območij in oblikovale izobraževalne programe ter zagotavljale 
usposabljanje in javno izobraževanje o tem.” (Protokol, 15-1). 
“Da bi zagotovile trajnostni razvoj obalnih območij, pogodbenice neposredno na večstranski ali 
dvostranski ravni ali s pomočjo organizacije, centra ali zainteresiranih mednarodnih organizacij 
izvajajo izobraževalne programe, usposabljanje in javno izobraževanje o celovitem upravljanju teh 
območij” (Protokol, 15-2). 

V Sloveniji so bile (priložnostno) izvedene mnoge akcije informiranja, izobraževanja in 
ozaveščanja glede tematik v povezavi z integralnim upravljanjem obalnih območij. 
Ministrstvo za okolje in prostor je bilo zelo aktivno predvsem v času predsedovanja 
Slovenije Barcelonski konvenciji (november 2005 - november 2007). V tem času je v 
sodelovanju z MAP – Mediteranskim akcijskim programom potekal projekt CAMP 
Slovenija. V okviru projekta je potekalo redno informiranje o problematiki. Aktivnosti so se 
kasneje nadaljevale tudi v okviru projekta PlanCoast (Interreg IIIB) in projekta SHAPE 
(Program IPA Adriatic). Tudi v okviru projekta SHAPE je predvidena izvedba specifičnih 
izobraževanj. 

Slovenija aktivno sodeluje pri izobraževalnih programih, usposabljanjih in javnih 
izobraževanjih o upravljanju obalnih območij, ki jih pogodbenice, s pomočjo UNEP-MAP 
organizacije, centra PAP/RAC ali zainteresiranih mednarodnih organizacij izvajajo v 
podporo trajnostnemu razvoju. 

• Zagotavljanje informacij o raziskovanju 
“Pogodbenice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev dostopa javnosti do informacij, ki jih 
pridobijo z mehanizmi za spremljanje in opazovanje ter mrežami” (Protokol, 16-4).  

V Sloveniji ima javnost možnost dostopa do vseh okoljskih informacij na podlagi že 
omenjene Aarhuške konvencije. Okoljski podatki se redno objavljajo v medijih, posebnih 
publikacijah in na spletni strani (npr. Okolje in promet, Slovenija (izdala Agencija RS za 
okolje, november 2008), Okolje na dlani, Slovenija (izdala Agencija RS za okolje, 
december 2007), Kazalci okolja 2005 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS 
za okolje, 2006), Poročilo o stanju okolja 2009 za obdobje 2003-2009, Načrt upravljanja 
voda (Ministrstvo za okolje in prostor (2011) ter stanje in ciljne vrednosti morskega okolja 
v okviru priprave Načrta upravljanja z morskim okoljem (Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje (2012).  
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2.2 Sodelovanje 

2.2.1 Načelo sodelovanja 

• Izjava o načelih sodelovanja 
“Zagotovita se upravljanje, ki omogoča ustrezno in pravočasno sodelovanje tamkajšnjega 
prebivalstva in civilne družbe, povezane z obalnimi območji, ter pregledno odločanje” (Protokol, 
6d).  

“Pogodbenice za dolgoročno učinkovitost celovitega upravljanja obalnih območij sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev ustreznega sodelovanja zainteresiranih (…)” (Protokol, 14-1).  

Določilo o zagotavljanju sodelovanja lokalnega prebivalstva in zainteresiranih strank iz 
civilne družbe, ki se ukvarjajo z obalnimi območji v procesu odločanja, je v Sloveniji 
zagotovljeno predvsem na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja ter Zakona o prostorskem načrtovanju. Zakon o prostorskem načrtovanju 
obvezuje pripravljavca prostorskega akta k razgrnitvi osnutka aktov, na katerega ima 
širša javnost možnost podati pripombe, pripravljavec pa mora le-te upoštevati oz. 
obrazloženo zavrniti. Tudi v postopku razvojnega programiranja je predvideno 
sodelovanje javnosti skozi regionalno razvojno mrežo. Institucija, ki upravlja regionalni 
razvoj, je sestavljena partnersko. Posamezna tematska področja razvoja spremljajo 
tehnični odbori, ki jih sestavljajo predstavniki zunanjih strokovnjakov, predstavnikov 
občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji. 

2.2.2 Obseg sodelovanja 

• Zagotavljanje sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju obalnih strategij, načrtov in 
programov  
“Pogodbenice za dolgoročno učinkovitost celovitega upravljanja obalnih območij sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega sodelovanja zainteresiranih pri oblikovanju in izvajanju 
obalnih in morskih strategij, načrtov in programov ali projektov ter pri izdajanju dovoljenj (…)” 
(Protokol, 14-1).  

Sodelovanje javnosti, ki je bilo opisano zgoraj, je zagotovljeno že med nastajanjem 
strategij, planov in programov. 

2.3 Pravica do pravnega varstva 

• Prepoznavanje in zagotavljanje pravice do pravnega varstva  
“Vsi zainteresirani, ki izpodbijajo odločitve, ravnanje ali opustitev, bi morali imeti možnost za 
uporabo mediacijskega ali spravnega postopka in pritožbe na upravni ali sodni ravni ob 
upoštevanju določb o sodelovanju, ki jih pogodbenice opredelijo za načrte, programe ali projekte v 
zvezi z obalnim območjem ” (Protokol, 14-3).  

Slovenski pravni sistem zagotavlja pravico do administrativnih ali pravnih sredstev zoper 
sklepe, dejanja ali opustitve, ki se nanašajo na načrte, programe ali projekte, ki zadevajo 
obalna območja. 

III. DEL: STRATEŠKO NAČRTOVANJE NA OBALNIH OBMOČJIH 

1. DRŽAVNA STRATEGIJA ZA ICZM 

1.1 Splošni cilj: oblikovanje ali dopolnjevanje državne strategije za ICZM 

• Oblikovanje ali krepitev nacionalne strategije za ICZM  
“Vsaka pogodbenica še naprej dopolnjuje ali oblikuje državno strategijo za celovito upravljanje 
obalnih območij (…) v skladu s cilji celovitega upravljanja obalnih območij ter načeli tega 
protokola” (Protokol, 18-1).  
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Slovenska obala je dolga okrog 50 km. Obalno območje, ki sovpada s porečjem 
jadranskih rek, se prekriva s plansko regijo Južna Primorska  ter vključuje tri obalne in pet 
zalednih občin. Slovenija ima zahtevane elemente obalne strategije vgrajene v 
programske dokumente na državni ali na regionalni ravni, kot npr. Regionalni razvojni 
program za obdobje 2007-2013 in njen sestavni del: CAMP Slovenija (pripravljen v letih 
2004-2007). 

• Oblikovanje ali dopolnjevanje nacionalne strategije za ICZM v skladu s 
Sredozemsko strategijo za ICZM 
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sodelovale pri spodbujanju trajnostnega razvoja celovitega 
upravljanja obalnih območij, pri tem pa upoštevale Sredozemsko strategijo trajnostnega razvoja in 
jo po potrebi tudi dopolnile. Pogodbenice s pomočjo centra določijo skupen regionalni okvir za 
celovito upravljanje obalnih območij v Sredozemlju, ki se uresničuje z ustreznimi regionalnimi 
akcijskimi načrti in drugimi izvedbenimi akti ter z njihovimi državnimi strategijami” (Protokol, 17).  

“Vsaka pogodbenica še naprej dopolnjuje ali oblikuje državno strategijo za celovito upravljanje 
obalnih območij, načrte in programe za izvajanje v skladu s skupnim regionalnim okvirom in cilji 
celovitega upravljanja obalnih območij ter načeli tega protokola; organizacijo mora obvestiti o 
mehanizmu za usklajevanje, ki ga je oblikovala za to strategijo” (Protokol, 18-1).  

Slovenija je aktivna članica Barcelonske konvencije, ki ji je tudi predsedovala v obdobju 
november 2005 - november 2007. V tem času je bila sprejeta Sredozemska strategija 
trajnostnega razvoja, v Portorožu novembra 2005. Slovenija bo tudi v bodoče aktivna pri 
usmerjanju trajnostnega razvoja na območju Mediterana in pri izvajanju zahtev Protokola. 

V letu 2013 bo za obalno območje v Sloveniji pripravljen nov Regionalni razvojni program 
za obdobje 2014-2020. V tem okviru bodo definirani programi in projekti, ki se nanašajo 
na reševanje specifične problematike obalnega območja in njenega trajnostnega razvoja. 
Pri tem bo uporabljen mehanizem usklajevanja, ki bo vzpostavljen na podlagi novega 
Zakona o spodbujanju regionalnega razvoja (razvojni svet regije, odbor za okolje in 
prostorski razvoj, regionalni menedžer). 

Sodelovanje RRC Koper pri projektu SHAPE, kjer sodeluje tudi PAP/RAC, bo prispevalo 
k krepitvi regionalnega okvira za ICZM. 

1.2 Vsebina strategije 

• Oblikovanje ali dopolnjevanje državne strategije za ICZM, vključno z nekaterimi 
dejavniki  
“V državni strategiji se na podlagi analize obstoječega stanja določijo cilji, opredelijo prednostne 
naloge in navedejo razlogi, določijo obalni ekosistemi, ki jih je treba upravljati, ter vsi ustrezni 
dejavniki in postopki, navedejo ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in stroški zanje ter institucionalni akti in 
razpoložljiva finančna sredstva ter določi časovni načrt za njeno izvajanje” (Protokol, 18-2).  

“Pogodbenice v svojih strategijah, načrtih in programih (…) upoštevajo okoljsko, gospodarsko in 
družbeno vlogo mokrišč in rečnih ustij ” (Protokol, 10-1a).  

“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo (…)upoštevale posebnosti otoškega okolja in potrebo po 
sodelovanju med otoki pri oblikovanju državnih strategij (…)” (Protokol, 12b).  

“Pogodbenice v okviru državnih strategij za celovito upravljanje obalnih območij oblikujejo politiko 
preprečevanja naravnih nesreč (…)” (Protokol, 22).  

Nacionalne strategije, načrti in programi za obalna območja: Slovenski ekvivalent 
nacionalne strategije ICZM, Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007-2013 (s 
CAMP Slovenija kot integralnim delom) vsebuje vse zahtevane elemente: analizo 
obstoječega stanja, cilje, prednostne naloge in utemeljitve, ter vse ustrezne akterje in 
procese; našteti so ukrepi, ki se morajo sprejeti in stroški zanje ter institucionalni 
instrumenti in finančna sredstva, ki so na voljo. 
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V nacionalnih dokumentih sta varstvo in zaščita posebnih obalnih ekosistemov ustrezno 
rešena. Obalna mokrišča (največja – Sečoveljske, Strunjanske soline, Škocjanski zatok) 
in pomembnejša rečna ustja – so zavarovana kot krajinski parki ali kot naravni rezervati. 
Območja imajo vzpostavljene svoje strukture upravljanja in načrte varstva in razvoja, ki 
se izvajajo pretežno s sredstvi, pridobljenimi na EU razpisih.  

Ker Slovenija nima morskih otokov, ta problematika seveda ni posebej obravnavana.  

• Opredeljevanje kazalnikov za izvajanje državne obalne strategije, načrtov in 
programov  
“Pogodbenice določijo ustrezne kazalnike, da bi ocenile učinkovitost strategij, načrtov in programov 
za celovito upravljanje obalnih območij ter napredek pri izvajanju tega protokola” (18-4).  

Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007-2013 ima opredeljene indikatorje za 
spremljanje učinkovitosti njegovega izvajanja.  

V projektu CAMP Slovenija, pripravljenem v letih 2004-2007 (sestavni del RRP 2007-
2013), je bil na participativen način opredeljen tudi nabor indikatorjev trajnostnega 
razvoja. Uporabljena je bil metodologija Regionalnega akcijskega centra Blue Plan – 
Sistemska analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja. 

1.3 Postopek oblikovanja strategije, načrtov in programov 

• Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju državne obalne strategije, načrtov in 
programov 
“Pogodbenice za dolgoročno učinkovitost celovitega upravljanja obalnih območij sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega sodelovanja zainteresiranih pri oblikovanju in izvajanju 
obalnih in morskih strategij, načrtov in programov (…), in sicer: lokalnih skupnosti in javnih 
ustanov na tem območju; gospodarskih dejavnikov; nevladnih organizacij; družbenih dejavnikov; 
zainteresirane javnosti. Tako sodelovanje med drugim vključuje posvetovalne organe, raziskave in 
javne obravnave ter je lahko tudi v obliki partnerstva” (Protokol, 14-1).  

Kot to določa zakon, je pri pripravi regionalnih razvojnih programov potrebno vzpostaviti 
široko osnovo sodelovanja ključnih deležnikov. Tudi priprava Regionalnega razvojnega 
programa Južne Primorske 2007-2013, predvsem pa projekta CAMP Slovenija, je 
vključevana sodelovanje širše javnosti, predstavnikov državne in občinske uprave, 
gospodarskih dejavnikov, nevladnih organizacij in socialnih akterjev. Ti so posredovali 
pobude in pripombe na vsebino dokumenta ter predlagali regionalne projekte, ki naj bi jih 
v regiji realizirali v novem programskem obdobju.  

• Čezmejno sodelovanje za usklajevanje državnih obalnih strategij, načrtov in 
programov  
“Pogodbenice se trudijo (…), kadar je primerno, usklajevati državne strategije, načrte in programe 
za obmejna obalna območja. Pri usklajevanju sodelujejo ustrezni upravni organi v državi” 
(Protokol, 28).  

V okviru dosedanje priprave regionalnih razvojnih programov (in projekta CAMP 
Slovenija) ni bilo vzpostavljeno čezmejno sodelovanje z italijanskimi in hrvaškimi 
partnerji. Prostor za sodelovanje z njimi pa je vzpostavljen tako na strateški – programski 
ravni kot na ravni izvajanja posameznih projektov v okviru EU čezmejnih programov 
Slovenija – Italija in Slovenija – Hrvaška in za območje Jadrana. V tem okviru je možno 
uskladiti in skupaj izvesti projekte, ki se nanašajo na ICZM in so v skupnem interesu.  

Primer (ne)sodelovanja pri strateških odločitvah je projekt plinskih terminalov v Tržaškem 
zalivu, ki jih poskuša uveljaviti Italija ob tem, da vsaj v začetku niso bili upoštevani 
interesi Slovenije.  
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2. OBALNI NAČRTI IN PROGRAMI KOT ORODJA ZA IZVAJANJE DRŽAVNIH 
STRATEGIJ  

2.1. Oblike obalnih načrtov in programov  

• Oblikovanje ali dopolnjevanje obalnih načrtov in programov  
“Vsaka pogodbenica še naprej dopolnjuje ali oblikuje državno strategijo za celovito upravljanje 
obalnih območij, načrte in programe za izvajanje v skladu s skupnim regionalnim okvirom in cilji 
celovitega upravljanja obalnih območij ter načeli tega protokola; organizacijo mora obvestiti o 
mehanizmu za usklajevanje, ki ga je oblikovala za to strategijo” (Protokol, 18-1).  

Kot je bilo že prikazano zgoraj, se Sloveniji plani in programi ICZM pripravljajo ob podpori 
regionalnega razvojnega programiranja in njene organizacijske strukture, nadgrajene v 
skladu z novim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pri dopolnitvi te 
strukture za specifične potrebe ICZM bodo upoštevane izkušnje projekta SHAPE - IPA 
Adriatic programa, ki se v delu ukvarja tudi z strukturami upravljanja procesa ICZM, 
skladno z zahtevami Protokola.  

• Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju državne obalne strategije, načrtov in 
programov  
“Pogodbenice za dolgoročno učinkovitost celovitega upravljanja obalnih območij sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega sodelovanja zainteresiranih pri oblikovanju in izvajanju 
obalnih in morskih strategij, načrtov in programov (…), in sicer: lokalnih skupnosti in javnih 
ustanov na tem območju; gospodarskih dejavnikov; nevladnih organizacij; družbenih dejavnikov; 
zainteresirane javnosti. Tako sodelovanje med drugim vključuje posvetovalne organe, raziskave in 
javne obravnave ter je lahko tudi v obliki partnerstva” (Protokol, 14-1). 

Kot je bilo že prikazano, nacionalna zakonodaja zahteva, da se že pri oblikovanju 
strategij, načrtov in programov vzpostavi participacija, to je sodelovanje širše javnosti, 
predstavnikov državne in občinske uprave, gospodarskih dejavnikov, nevladnih 
organizacij in socialnih akterjev. 

• Čezmejno sodelovanje za usklajevanje državnih obalnih strategij, načrtov in 
programov  
“Pogodbenice se trudijo (…), kadar je primerno, usklajevati državne strategije, načrte in programe za 
obmejna obalna območja. Pri usklajevanju sodelujejo ustrezni upravni organi v državi” (Protokol, 28).  

Slovenija sodeluje z ostalimi jadranskimi partnerji v mešano slovensko–italijansko–
hrvaško–črnogorski komisiji za varstvo voda Jadranskega morja in obalnih območij pred 
onesnaženjem. V letu 2008 je bila na zasedanju Komisije s strani vseh jadranskih držav 
podpisana Skupna izjava o varstvu okolja Jadranskega morja. Državni zbor RS je 
17.12.2009 sprejel Resolucijo o Strategiji za Jadran, s katero Državni zbor RS poziva, da 
Vlada RS nadaljuje in pospešuje svoja prizadevanja glede varstva Jadrana ter da si 
zaradi izvajanja Direktive prizadeva za usklajeno pripravo morske strategije v podregiji 
Jadranskega morja. To je organizacijski okvir za meddržavno koordinacijo na ravni 
strategij, načrtov in programov. 

• Strateška okoljska presoja obalnih načrtih in programov  
“Pogodbenice po potrebi na podlagi istih meril oblikujejo strateško okoljsko presojo načrtov in 
programov, ki vplivajo na obalna območja” (Protokol, 19-2).  

Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave določata, da je treba v postopku 
priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega 
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe 
na okolje. S tem se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, 
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan. Potrebno je 
pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Določilo je obvezno 
tudi za vse programe in plane, ki se nanašajo na obalno območje.  
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IV. DEL: KREPITEV REGIONALNEGA SODELOVANJA  

1. NAČELO SODELOVANJA 

1.1 Obveznost sodelovanja 

• Krepitev regionalnega sodelovanja za ICZM  
“Pogodbenice (…) oblikujejo skupen okvir za celovito upravljanje sredozemskih obalnih območij 
ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za okrepitev regionalnega sodelovanja” (Protokol, 1).  

Slovenija je naslednica Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, 
ki je bila ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu Sredozemskega morja 
pred onesnaževanjem, Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja 
zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal ter Protokola o 
sodelovanju v boju zoper onesnaženje Sredozemskega morja z nafto in drugimi 
škodljivimi snovmi v primeru nezgode.  

Republika Slovenija je podpisnica vrste protokolov v okviru Barcelonske konvencije in 
njihovih sprememb. Leta 2005 je Republika Slovenija z drugimi pogodbenicami 
Barcelonske konvencije sprejela Sredozemsko strategijo trajnostnega razvoja. Republika 
Slovenija je aktivna v okviru Omizja za okolje in trajnostni razvoj Jadransko-jonske 
pobude. Podpira vzpostavitev makroregije, znotraj katere bo možno še učinkoviteje 
zagotavljati dobro okoljsko stanje Jadrana. Mešana slovensko–italijansko–hrvaško–
črnogorska komisija za varstvo voda Jadranskega morja in obalnih območij pred 
onesnaženjem je osnovana na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri varstvu voda 
Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem, ki je bil ratificiran z Uredbo o 
ratifikaciji jugoslovansko–italijanskega sporazuma o sodelovanju pri varstvu voda 
Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem in Aktom o nostrifikaciji 
nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo. V letu 2008 je bila na 
zasedanju Komisije s strani vseh jadranskih držav podpisana Skupna izjava o varstvu 
okolja Jadranskega morja. Z namenom izvajanja skupne izjave in zagotavljanja 
učinkovitega sodelovanja za doseganje ciljev Okvirne direktive o morski strategiji je bila 
ustanovljena podkomisija, v okviru katere se usklajuje izvajanje sprejetih mednarodnih in 
evropskih obveznosti glede dobrega okoljskega stanja v podregiji oziroma ekoregiji 
Jadran. Državni zbor Republike Slovenije je 17.12.2009 sprejel Resolucijo o Strategiji za 
Jadran, s katero poziva Vlado RS, da nadaljuje in pospešuje svoja prizadevanja glede 
varstva Jadrana ter da si zaradi izvajanja Okvirne direktive o morski strategiji prizadeva 
za usklajeno pripravo morske strategije v podregiji Jadranskega morja.  

Omenjene strukture so lahko tudi okvir za sodelovanje pri izvajanju protokola ICZM.  

1.2 Posebni instrumenti za sodelovanje  

• Izmenjava podatkov 
“Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo izmenjavale znanstvene podatke, s katerimi bi bilo mogoče 
izboljšati znanje o stanju in razvoju obalne erozije ter o njenih posledicah” (Protokol, 23-4).  

“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo neposredno ali s pomočjo organizacije ali pristojnih 
mednarodnih organizacij sodelovale pri izmenjavi podatkov o uporabi najboljših okoljskih praks” 
(Protokol, 27-1).  

“Pogodbenice s podporo organizacije zlasti: a) določajo kazalnike upravljanja obalnih območij, pri 
čemer upoštevajo obstoječe, in sodelujejo pri njihovi uporabi; b) opravljajo in posodabljajo presoje 
uporabe in upravljanja obalnih območij; c) opravljajo dejavnosti v skupnem interesu, na primer 
predstavitve celovitega upravljanja obalnih območij” (Protokol, 27-2).  

Slovenija si izmenjuje znanstvene podatke, vključno s tistimi, ki lahko izboljšajo znanje o 
stanju in razvoju obalne erozije ter o vplivih nanjo, predvsem v okviru EU in Barcelonske 
konvencije in v okviru projektov, ki jih izvaja v okviru EU programov čezmejnega, 
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transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja (predvsem Programi Slovenija-Italija, 
Slovenija-Hrvaška, IPA Adriatic in Mediteran). 

Slovenija podpira sodelovanje pri izmenjavi informacij o uporabi najboljših okoljskih 
praks. Sodelovala bo pri skupni določitvi kazalnikov upravljanja obalnih območij in pri tem 
upoštevala obstoječe pri presojah o uporabi in upravljanju obalnih območij ter pri 
izvajanju dejavnosti skupnega interesa, kot so na primer projekti predstavitve 
integriranega upravljanja obalnih območij. 

• Sodelovanje na področju izobraževanja in raziskovanja  
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo neposredno ali s pomočjo organizacije ali pristojnih 
mednarodnih organizacij sodelovale pri usposabljanju znanstvenega, tehničnega in 
administrativnega osebja pri celovitem upravljanju obalnih območij, zlasti da bi spodbujale: a) 
opredelitev in krepitev zmogljivosti; b) znanstveno in tehnično raziskovanje; c) delovanje 
specializiranih centrov za celovito upravljanje obalnih območij; d) izvajanje programov za 
usposabljanje domačih strokovnjakov” (Protokol, 25-1).  
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo neposredno ali s pomočjo organizacije ali pristojnih 
mednarodnih organizacij spodbujale znanstveno in tehnično raziskovanje celovitega upravljanja 
obalnih območij, zlasti z izmenjavo znanstvenih in tehničnih podatkov in usklajevanjem 
raziskovalnih programov, ki so v skupnem interesu” (Protokol, 25-2).  

Slovenija sodeluje pri usposabljanju znanstvenega, tehničnega in administrativnega 
osebja na področju integriranega upravljanja obalnih območij, zlasti skozi sodelovanje pri 
mednarodnih projektih (EU programi teritorialnega sodelovanja in MAP).  

• Znanstvena in tehnična pomoč  
Slovenija načelno in v praksi podpira sodelovanje in znanstveno in tehnično pomoč, 
vključno z dostopom do okoljsko sprejemljivih tehnologij in njihovega prenosa ter drugimi 
možnimi oblikami pomoči pogodbenicam Barcelonske konvencije, ki bodo tako pomoč 
potrebovale. 

2. PODROČJA REGIONALNEGA SODELOVANJA 

2.1 Sodelovanje pri strateškem načrtovanju v regiji  

• Sodelovanje pri izvajanju čezmejnih okoljskih presoj  
“Pogodbenice pred odobritvijo ali potrditvijo načrtov, programov in projektov, ki bi lahko zelo 
škodljivo vplivali na obalna območja drugih pogodbenic, na podlagi protokola sodelujejo tako, da 
se obveščajo, izmenjavajo podatke in se posvetujejo o presoji okoljskih vplivov takih načrtov, 
programov in projektov; pri tem upoštevajo 19. člen protokola in točko d tretjega odstavka 4. člena 
konvencije ” (Protokol, 29-1).  

“Pogodbenice se zato zavezujejo, da bodo sodelovale pri oblikovanju in sprejemanju ustreznih 
smernic za opredelitev postopkov obveščanja, izmenjave podatkov in posvetovanja na vseh 
stopnjah” (Protokol, 29-2).  

Določila protokola so vključena v slovenski pravni sistem. Problematika je vključena v 
Zakon o varstvu okolja. Bistvene določbe so naslednje: organ, pristojen za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja, je Agencija RS za okolje (ARSO), ki vodi postopke za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja. Tovrstna ureditev je posledica doslednega prenosa direktiv 
EU, ki urejajo področje presoje vplivov na okolje. ARSO mora pri izdaji okoljevarstvenega 
soglasja zagotoviti sodelovanje javnosti, pa tudi vključevanje držav članic EU in drugih 
držav, ki so pogodbenice ESPOO konvencije, ter njihove javnosti, če bi imel lahko poseg 
v okolje čezmejne vplive. Urejeno je torej tudi sodelovanje sosednjih držav, ki pa v tem 
primeru niso le članice EU, pač pa tudi države, ki so pogodbenice konvencije o presoji 
čezmejnih vplivov na okolje (ESPOO konvencija), katere pogodbenica je tudi Republika 
Slovenija.  
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2.2 Sodelovanje na nekaterih posebnih področjih  

• Sodelovanje pri okoljskem izobraževanju  
“Da bi zagotovile trajnostni razvoj obalnih območij, pogodbenice neposredno na večstranski ali 
dvostranski ravni ali s pomočjo organizacije, centra ali zainteresiranih mednarodnih organizacij 
izvajajo izobraževalne programe, usposabljanje in javno izobraževanje o celovitem upravljanju teh 
območij” (Protokol, 15-2).  

Slovenija v okviru Barcelonske konvencije - MAP, PAP/RAC sodeluje pri izobraževanju, 
in usposabljanju svojih strokovnjakov v upravljanju obalnih območij.  

• Sodelovanje v Sredozemski mreži obalnih območij  
“Pogodbenice v sodelovanju z organizacijo na ustrezni upravni in znanstveni ravni sodelujejo v 
Sredozemski mreži obalnih območij, da bi spodbujale izmenjavo znanstvenih izkušenj, podatkov in 
dobrih praks” (Protokol, 16-2).  

Slovenija sodeluje z MAP in regionalnimi akcijskimi centri v Sredozemski mreži obalnih 
območij z namenom izmenjave znanstvenih izkušenj, podatkov in dobrih praks. 

• Krajine 
“Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spodbujale regionalno in mednarodno sodelovanje pri 
varstvu krajine in po potrebi še posebej pri izvajanju skupnih ukrepov na čezmejnih obalnih 
območjih” (Protokol, 11-2).  

Obalna krajina: Slovenija je vključena v regionalno in mednarodno sodelovanje na 
področju varovanja krajine. Sodeluje npr. pri Svetu Evrope pri aktivnostih v povezavi z 
Konvencijo o krajini, pa tudi v okviru EU programov teritorialnega sodelovanja.  

• Morski habitati 
“Pogodbenice (…) se zavežejo, da bodo spodbujale regionalno in mednarodno sodelovanje, tako 
da bodo izvajale skupne programe varovanja morskih habitatov” (Protokol, 10-2b).  

Slovenija aktivno sodeluje na regionalni in mednarodni ravni (Barcelonska konvencija, 
EU) glede zaščite morskih habitatov.  

 

ZAKLJUČKI 

Na podlagi izvedene analize prakse izvajanja integralnega upravljanja z obalnim območjem 
lahko glede izvajanja obvez Protokola o celovitem upravljanju z obalnim območjem v 
Sloveniji povzamemo naslednje ugotovitve: 

Splošne določbe Protokola o celovitem upravljanju z obalnim območjem v Sredozemlju (1.-7. 
člen) so vgrajene v nacionalno zakonodajo: 

– cilji celovitega upravljanja obalnih območij so vgrajeni v ključne državne programske 
dokumente na področju prostorskega razvoja in načrtovanja, varstva okolja, naravnih 
virov, voda, ohranjanja narave, pa tudi skladnega regionalnega razvoja; 
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– splošna načela celovitega upravljanja obalnih območij so vgrajena predvsem v 
zakonodajo s področja varstva okolja, voda, ohranjanja narave, varstvo kulturne 
dediščine, prostorskega načrtovanja in skladnega regionalnega razvoja; 

– usklajevanje je zagotovljeno v okviru priprave programskih dokumentov s področja 
razvoja sektorjev, proračunskega načrtovanja na državni ravni, skladnega regionalnega 
razvoja in prostorskega načrtovanja. V okviru zakonodaje o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja je vzpostavljena razvojna regija Južna Primorska (ki sovpada z 
porečjem jadranskih rek) s svojo strukturo upravljanja, ki je v specifičnih razmerah 
Slovenije uporabna kot institucionalni okvir za integralno upravljanje z obalnim 
območjem. Rešitev je bila predlagana v okviru projekta CAMP Slovenija. 

Glavna ugotovitev je, da so v Sloveniji zakonsko primerno urejene teme iz prvega dela 
Protokola (Splošne določbe), ki se nanašajo na cilje in splošna načela. Pomanjkljivosti se 
nanašajo na mehanizem usklajevanja (v CAMP Slovenija predlagani sistem upravljanja ni 
zaživel v celoti, predvsem zaradi pomanjkljivih sistemskih rešitev v okviru regionalnega 
razvoja, pa tudi premajhne motiviranosti za problematiko trajnostnega razvoja obalnih 
območij pri ključnih akterjih upravljanja razvoja na lokalni ravni). V okviru spremenjenega 
Zakona o spodbujanju regionalnega razvoja bo pomanjkljivosti možno odpraviti in strukturo 
upravljanja obalnega območja ustrezno okrepiti.  

Drugi del Protokola govori o področjih celovitega upravljanja obalnih območij (8.-21. člen), ki 
vključuje varstvo in trajnostno rabo obalnih območij, posebne obalne ekosisteme, obalno 
krajino, otoke, kulturno dediščino ter sodelovanje in ozaveščanje, usposabljanje, 
izobraževanje in raziskovanje. 

– Določbe Protokola, ki se nanašajo na varstvo in trajnostno rabo obalnih območij (tematika: 
določitev obalnih območij s prepovedjo gradnje v 100-metrskem pasu), je v Sloveniji 
obravnavana v Zakonu o vodah. Ta opredeljuje 25-metrski priobalni pas morja, kjer gradnja 
ni mogoča (razen pod določenimi pogoji). Deloma je prepoved vključena tudi v občinskih 
prostorskih načrtih, vendar v njih prepoved gradnje v 100-metrskem pasu ni dosledna, saj 
načrti na precejšnjem delu obale dopuščajo gradnjo. Take rešitve lahko pojasnimo s 
preteklim urbanim razvojem in s potrebami projektov v javnem interesu, na nekaterih 
območjih pa bi upravičene razloge za možnost gradnje v obalnem pasu težko našli.  

– Določbe, ki se nanašajo regulacijo gospodarske dejavnosti v obalnem območju (9. člen), 
so v glavnem zadovoljivo vgrajene v zakonodajo, vendar je še prostora za izboljšanje 
prakse, predvsem pri prilagajanju obalnega in pomorskega gospodarstva naravi obalnih 
območij ter varovanju morskih virov pred onesnaževanjem, saj se pogosto rojevajo 
razvojne pobude, ki od tega odstopajo (npr. plinski terminali, elektroenergetski objekti, 
ambiciozni načrti trgovskega pristanišča Koper ipd.). Do realizacije podobnih projektov 
sicer do sedaj še ni prišlo, vendar bi bili tudi taki projekti kljub zakonskim varovalkam 
(najverjetneje) izvedljivi, kar kaže na to, da sam zakonodajni okvir ni dovolj, temveč je 
potrebno okrepiti tudi ozaveščanje in informiranost vse javnosti ter s tem vplivati na 
politične odločitve. Vprašanje vzpostavitve sistema spremljanja trajnostnega razvoja 
obalnega območja in njegove nosilne zmogljivosti ni zadovoljivo rešeno kljub nekaterim 
preteklim poskusom (v okviru regionalnega razvojnega programa ali projekta CAMP 
Slovenija).  

– Sistem varstva posebnih obalnih ekosistemov v Sloveniji ima vgrajene zahteve Protokola 
(10. člen). Glede prakse varovanja in ohranjanja morskih in obalnih območij s 
pomembnimi habitati in vrstami lahko trdimo, da omrežje celovitega, reprezentativnega in 
učinkovitega sistema upravljanja morskih območij še ni dokončno vzpostavljeno. Mnoge 
sestavine morske in obalne biotske raznovrstnosti ostajajo še vedno brez varstva. Tudi 
dve sicer že zavarovani območji – naravna spomenika – še nimata vzpostavljenega 
sistema upravljanja. Problematični ostajajo negativni vplivi človekovih dejavnosti, kar vse 
vpliva na izgubo morske biotske raznovrstnosti. 
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– Določbe Protokola, ki se nanašajo na obalne krajine (11. člen), se izvajajo v okviru 
predpisov prostorskega načrtovanja. Strateški dokumenti s področja prostorskega 
načrtovanja vsebujejo tudi usmeritve za varstvo krajin. Problem je njihov prenos v prakso 
oz. implementacija v državnih in občinskih prostorskih načrtih. Pri tem je nadzor v okviru 
presojanja vplivov načrtovanih programov in prostorskih načrtov na krajino premalo 
učinkovit. Na nacionalni ravni je problem tudi v tem, da krajina nima svojega 
'zagovornika' (oz. sektorja) v procesu prostorskega načrtovanja. Problematični so tudi 
sistemi varstvenih režimov resorjev, ki onemogočajo optimizacijo prostorskih rešitev. 
Ozaveščenost javnosti, tako strokovne kot laične, glede problematike varstva krajin je 
prešibka. Ključna je ugotovitev, da so spremembe v prostorski zakonodaji v zadnjem 
obdobju zmanjšale pomen krajine, čeprav je trend drugod po Evropi ravno nasproten 
(Mlakar, A., in J. Hudoklin, 2010). 

– Določila, ki se nanašajo na kulturno dediščino (13. člen) so vgrajena v nacionalni 
zakonodajni okvir. Glavni problem izvajanja v praksi so skromna razpoložljiva sredstva, kar 
pogosto omejuje ukrepe za ohranjanje ali varovanje kulturne dediščine obalnih območij. 

– Določila, ki se nanašajo na sodelovanje zainteresiranih akterjev pri oblikovanju in 
izvajanju obalnih in morskih strategij, načrtov ter programov (14. člen) so vgrajena v 
zakonodajo, ki ureja prostorsko načrtovanje in spodbujanje regionalnega razvoja. V 
praksi opažamo, da je tovrstno sodelovanje pogosto razumljeno kot formalnost. Opaža 
se premajhna angažiranost zainteresirane javnosti, pomanjkanje usposobljenih nevladnih 
organizacij, premajhna vloga gospodarskih akterjev oz. njihovih zbornic. Nekatere lokalne 
skupnosti so sploh nenaklonjene sodelovanju z zainteresiranimi akterji glede bodočega 
lokalnega razvoja, saj jim to omogočajo razmerja v občinskih svetih. 

Tretji del Protokola obravnava načine za celovito upravljanje obalnih območij (teme: 
Mehanizmi za spremljanje in opazovanje ter mreže, Državne strategije, načrti in programi za 
obalna območja, Okoljska presoja, Prostorska politika, Gospodarski, finančni in davčni 
instrumenti).  

– Določila, ki se nanašajo na mehanizme za spremljanje in opazovanje se v Sloveniji 
izvajajo v okviru spremljanja kakovosti morja, vplivov onesnaževanja in izvajanja 
mednarodnih obveznosti po Barcelonski konvenciji. V tem okviru Nacionalni inštitut za 
biologijo - Morska biološka postaja Piran sodeluje tudi s sorodnimi institucijami na 
območju Sredozemlja. Državni seznam o obalnem območju in njegovih virih, dejavnostih 
ter ustanovah, zakonodaji in načrtovanju, ki bi lahko vplivali na obalna območja, še ni bil 
vzpostavljen.  

– Zaradi prostorsko manjšega obalnega območja Slovenija nima posebne nacionalne 
strategije, temveč so zahtevani elementi obalne strategije, načrtov in programov vgrajeni 
v ostale programske dokumente na državni ali na regionalni ravni, kot npr. Regionalni 
razvojni program za obdobje 2007-2013 in njen sestavni del CAMP Slovenija (pripravljen 
v letih 2004-2007). Ta okvir, v katerem sodelujejo tako država kot lokalne skupnosti in 
drugi akterji, dovolj dobro pokriva problematiko integralnega upravljanja obalnega 
območja. V prihodnje je potrebno predvsem dopolniti mehanizem usklajevanja in okrepiti 
sodelovanje države, kot tudi vzpostaviti sistem kazalnikov za spremljanje izvajanja 
strategije, načrtov in programov za celovito upravljanje obalnega območja ter napredek 
pri izvajanju Protokola.  

– Določila, ki se nanašajo na okoljske presoje, so v zakonodajo vgrajena (Zakon o varstvu 
okolja in podzakonski akti). Vplive izvedbe planov, programov, načrtov, prostorskih ali 
drugih aktov na okolje se presoja skladno s predpisi, usklajenimi z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2001/42/ES in na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja. Vplive 
nekaterih javnih in zasebnih projektov se presoja s predpisi, usklajenimi z Direktivo Sveta 
z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje 
(85/337/EGS). 



37 

Četrti del Protokola obravnava tveganja, ki vplivajo na obalna območja (naravne nesreče, 
obalna erozija, odzivanje na naravne nesreče).  

– V Sloveniji je vzpostavljen celovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v 
okviru katerega je bil sprejet nacionalni program za obdobje 2009-2015. Ta vključuje tudi 
ukrepe za preprečevanje oz. omilitev posledic naravnih nesreč. Program vključuje tudi 
ukrepe v povezavi z nevarnostmi in nesrečami, ki so posledica klimatskih sprememb 
(suše, požari v naravi, plazovi, poplave, visoke plime ipd.). Glavne pomanjkljivosti 
sistema so vezane na organiziranost (problem koordinacije, nepovezanost, preslabo 
vključevanje občin) in pomanjkljivo preventivo (npr. prostorsko načrtovanje – prešibka 
vloga v preventivi). To se odpravlja z poplavnimi študijami. 

Peti del Protokola se nanaša na mednarodno sodelovanje (na tematike, kot so usposabljanje 
in raziskovanje, znanstvena in tehnična pomoč, izmenjava podatkov in dejavnosti v skupnem 
interesu, čezmejno sodelovanje, čezmejna okoljska presoja).  

– Slovenija sodeluje pri usposabljanju znanstvenega, tehničnega in administrativnega 
osebja na področju integriranega upravljanja obalnih območij, zlasti skozi sodelovanje pri 
mednarodnih projektih; 

– Določila Protokola o čezmejni okoljski presoji so vključena v slovenski pravni sistem. 
Problematika je vključena v Zakon o varstvu okolja. Bistvene določbe so naslednje: 
organ, pristojen za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je Agencija RS za okolje. Ta mora 
pri izdaji okoljevarstvenega soglasja zagotoviti sodelovanje javnosti, vključiti pa mora tudi 
države članice EU in druge države, ki so pogodbenice ESPOO konvencije ter njihove 
javnosti, če bi poseg v okolje lahko imel čezmejne vplive. Do sedaj se še ni izoblikovala 
praksa s tega področja, pobude o tovrstnem sodelovanju so bile dane s strani Italije (pri 
pripravi prostorskega načrta širitve koprskega trgovskega pristanišča) in Slovenije (pri 
projektih za plinske terminale v Tržaškem zalivu).  

Z namenom, da se izboljša učinkovitost izvajanja integralnega upravljanja z obalnim 
območjem, bo po našem mnenju v prihodnosti potrebno:  

– okrepiti mehanizem usklajevanja v okviru strukture upravljanja regionalnega razvoja 
Južne Primorske s tem, da se strokovni odbor dopolni s predstavniki deležnikov s 
področja obalne/morske problematike (oz. doda poseben odbor za to problematiko); 

– pripraviti predlog vzpostavitve sistema prepovedi gradnje v 100-metrskem obalnem pasu 
na državni ravni (naloga se bo izvedla v okviru pilotnega projekta SHAPE); 

– okrepiti javno osveščanje in informiranje o problematiki trajnostnega razvoja obalnega 
območja; povečati je potrebno podporo nevladnim organizacijam s področja trajnostnega 
razvoja obale in varstva morja; 

– dopolniti sistem spremljanja in vzpostaviti kazalnike trajnostnega razvoja obalnega 
območja in njegove zmogljivosti; 

– varovanje in ohranjanje morskih in obalnih območij s pomembnimi habitati okrepiti tako, 
da se dopolni sistem z zavarovanjem sestavin morske in obalne biotske raznovrstnosti 
(slana travišča, travniki pozejdonke, glavata kareta, velika pliskavka, nekatere ptičje vrste 
itd. ), urediti sistem upravljanja za že zavarovana območja – naravne spomenike, 
predvsem pa uspešneje obvladati negativne vplive človekovih dejavnosti, ki pospešujejo 
izgubo morske biotske raznovrstnosti; 

– varstvo krajin je potrebno okrepiti z zavarovanjem obalnih krajin, ki so pomembne za 
nacionalno prepoznavnost in sicer na podlagi Zakona o kulturni dediščini. Na ta način bi 
krajine dobile 'zagovornika' v procesu prostorskega načrtovanja. Potrebno je okrepiti 
vlogo krajine v postopkih celovite presoje vplivov na okolje in tako zmanjšati negativne 
vplive posegov na krajino. Okrepiti je potrebno strokovno in raziskovalno delo na 
področju urejanja krajine. Več pozornosti zasluži tudi ozaveščanje javnosti. 
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– vzpostaviti je potrebno evidenco obalnega območja s podatki o njegovih virih in 
dejavnostih ter ustanovah, zakonodaji in načrtovanju, ki vplivajo na obalna območja; 

– državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah bo potrebno skladno s Poplavno direktivo 
dopolniti za primere poplav večjih razsežnosti, ki so posledica ekstremnih vremenskih 
pojavov zaradi klimatskih sprememb. Okrepiti je potrebno preventivne ukrepe. Zaostriti je 
potrebno izvajanje veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in gradnje 
objektov ter omejiti širitev gradnje na ogroženih območjih. Zaradi klimatskih sprememb se 
povečuje intenziteta visokih plim, ki povzročajo poplave in erozijo obale. Potrebni so 
preventivni ukrepi.  
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