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MEDNARODNA DELAVNICA ZA AKTIVNO VKLJUČEVANJE 
PREBIVALSTVA V CELOVITO UPRAVLJANJE Z VODAMI 

(INTERNATIONAL KNOWLEDGE EXCHANGE WORKSHOP - IKEW)

V okviru projekta SPARE je septembra 2017 potekala Mednarodna delavnica IKEW, namenjena soočanju z 
izzivi vključevanja javnosti v procese odločanja ob primerih dobrih praks iz tujine. Organiziral jo je slovenski 
projektni partner Inštitut za vode Republike Slovenije.

Delavnice so se udeležili mednarodni strokovnjaki s področij upravljanja voda, ekosistemskih storitev in 
postopkov vključevanja javnosti.

Namen mednarodne delavnice je bila strokovna podpora pilotnim območjem  in iskanje rešitev aktualnih 
izzivov celovitega upravljanja voda. 

 “Obstaja mnogo načinov vključevanja in sodelovanja prebivalstva, dolgoročno pa je zelo pomembno, da se ljudje čutijo povezani z reko.”

(Rob Collins, The Rivers Trust, Velika Britanija)
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Dopoldanski del je bil namenjen uvodnim pozdravom, splošnim predstavitvam in razpravi o izzivih 
aktivnega vključevanja prebivalstva v celovito upravljanje voda. V popoldanskem delu so udeleženci skupaj s 
strokovnjaki na omizjih analizirali v projektu izbrana pilotna območja: Drome (Francija), 
Dora Baltea (Italija), Inn-Engadine (Švica), Soča (Slovenija) in Steyr (Avstrija). 

Uvodni nagovor je imela 
ministrica za okolje in prostor, ga. 
Irena Majcen, ki je 
poudarila pomen celovitega 
upravljanja z vodami.

Koordinator okoljskega stebra 
Strategije EU za Jadransko-jonsko 
makroregijo, dr. Mitja Bricelj, se 
je osredotočil na čezmejno 
upravljanje obalnega prostora.

Delavnico je vodil in povezoval 
mag. Sašo Šantl z Inštituta za vode 
Republike Slovenije.

 “Pri vključevanju prebivalstva v procese odločanja moramo slediti naslednjim korakom: informacije - posvetovanje - sodelovanje 
- pogajanje - izboljšanje.”

(Giancarlo Gusmaroli, tehnični direktor Italijanskega centra za zaščito rek (CIRF), Italija)
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Inštitut za vode RS je predstavil vsebino projekta SPARE, ki obravnava strateško načrtovanje in 
usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov. Izpostavljeni so bili skupni izzivi 
alpskega prostora in različni zgodovinski ter aktualni pristopi upravljanja voda. 

Strokovnjaki so na podlagi lastnih izkušenj izpostavili kritične elemente pilotnih območij in predlagali 
posamezne praktične rešitve.

V drugem sklopu so udeleženci razpravljali o najpomembnejših izzivih posameznih pilotnih območij:
- vloga prebivalstva pri upravljanju voda in zagotavljanju dolgoročnih ciljev,
- spodbujanje  prebivalstva k aktivnemu sodelovanju pri upravljanju voda,
- uvajanje ekosistemskih storitev v procese odločanja.

“Pri sodelovanju javnosti je pomembno vzajemno zaupanje, medsebojno razumevanje in zagotavljanje transparentnosti.”

(Helene Masliah-Gilkarov,  strokovnjakinja za vključevanje javnosti na sekretariatu Mednarodne komisije za zaščito Donave (ICPDR), Avstrija)
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Popoldanski del je bil namenjen okroglim mizam z izmenjavo mnenj in iskanju rešitev za posamezna pilotna 
območja. Razprava je pokazala, da se območja soočajo s podobnimi težavami, vseeno pa morajo biti rešitve 
prilagojene aktualnim razmeram.
Okroglim mizam so se pridružili tudi mladi predstavniki Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF).

Vodilo “razmišljaj globalno, rešuj lokalno” bi po mnenju udeležencev moralo postati smerokaz pri soočanju z 
izzivi vključevanja javnosti v procese upravljanja voda.

“Dober proces odločanja je kratek, rezultati pa morajo biti skladni s pričakovanji.”

(Jean-Emmanuel Rougier, ustanovni partner Lisode, Francija)
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Okrogla miza pilotnega območja Soča

Udeleženci so razpravljali o formalizaciji vključevanja deležnikov v proces upravljanja voda in o 
pomanjkanju sistemskih rešitev. 
Opozorili so na čezmejni vidik povodja in na strateško lego, ki povezuje Alpsko in Jadransko-jonsko 
makroregijo, obenem pa so poudarili tudi pomen upoštevanja številnih posebnosti znotraj povodja. 

Sodelujoči so potrdili velik pomen samoorganiziranja, ki ga pooseblja Ustanova Fundacija za Sočo. 
Strinjali so se, da je voda naš spremljevalec na vsakem koraku, zato mora vsak imeti možnost sodelovanja v 
procesu.

“Povabite ljudi že v fazi načrtovanja, vprašajte jih po njihovem mnenju in načrtujte scenarije z njimi.”

(Klaus Michor, generalni direktor Revital Integrative Naturraumplannung, Avstrija)
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