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tudi ta priročnik vsebuje 
jedrnate napotke, kako 
doseči tisto izmuzljivo 
skupno vizijo obalnega 
mokrišča in kako 
učinkovito napredovati kot 
partnerstvo.

“... od vseh celin sveta je samo 
Sredozemlje tekoče.”
Jean Cocteau
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Svet priznava pomen in občutljivost teh 
posebnih področij, od katerih številna so 
vključena v mednarodno mrežo mokrišč 
Ramsarske konvencije ali v množico 
nacionalnih ali lokalnih poimenovanj.

Poimenovanja in oznake same po sebi 
ne zagotavljajo vse pomembne zaščite in 
trajnostnega upravljanja, ki jih ta območja 
potrebujejo, in ki so jih vredna  - ta naloga 
spada v zapleteno kombinacijo nacionalnih 
in lokalnih politikov, uradnikov, skupnostnih 
skupin in organizacij, nevladnih organizacij, 
zagovorniških skupin, prostovoljcev in 
nenazadnje vedno bolj izobraženih in 
zahtevnih državljanov. Mediji imajo v 
povezanem svetu vse bolj vedoželjno in 
kritično vlogo.

Če uskladitev vseh teh interesov ni bila 
dovolj, so obalna mokrišča postala središče 
pozornosti intenzivne sredozemske politike 
s poudarkom na primer na interakcijah 
med kopnim in morjem (LSI), izraženih 
skozi Protokol o celovitem upravljanju 
obalnih območji v Sredozemlju (ICZM), 
Sredozemsko strategijo za trajnostni razvoj in 
druge. Upravljanje z obalnimi mokrišči mora 
zdaj biti združeno s sosednjo obalo, morskimi 
vodami, skupaj s svojim širšim povodjem. Vse 
to zahteva spretno in trajnostno governance 
- prizadevanje, ki je pogosto zunaj območja 
udobja tradicionalnega upravitelja zavarovanih 
območij.

V skeptičnem svetu pa je governance pogosto 
videti kot skrivnosten in koristoljuben 

Seznam vlog, dodeljenih obalnim 
mokriščem Sredozemlja, je vse 
daljši - od čiščenja vode, ki teče 
skozi njih, blažitve posledic 
poplav in izjemnih vremenskih 
pojavov, ponovnega polnjenja 
vodonosnikov, zagotavljanja 
ribištva za lokalne skupnosti in 
bogatih habitatov za prostoživeče 
živali in rastline.

V zadnjem času so mokrišča 
postala ekoturistična destinacija; 
zagotavljajo prostore za navdih, 
izobraževanje ali preprosto 
rekreacijo. Vse to se mora 
odvijati ob naraščajoči obalni 
urbanizaciji in melioraciji za 
kmetijstvo in ribogojstvo ter 
seveda pogostejšem ponavljanju 
suš, poplav in drugih izjemnih 
podnebnih dogodkov. 

postopek, zato se ga včasih obravnava s 
svetoboljnim odstopom ali celo s sumom. 
Vsekakor bo vključevalo večino vseprisotnih 
institucij - odbor v takšni ali drugačni obliki. 
Odbor ima pravzaprav dolgo in častno 
tradicijo, ko gre za zaščitena območja. 
V poznem devetnajstem stoletju so se v 
Severni Ameriki in Evropi formirali odbori 
uglednih posameznikov, ki so se ukvarjali 
z ustvarjanjem tako imenovanih zaščitenih 
območij. Svoje cilje so uresničevali v elitnih 
odborih “za gospode”. Leta 1904 so načrti 
o izčrpavanju Naardermeerja, območja 
mokrišča na obrobju Amsterdama, privedli 
do ustanovitve odbora uglednih državljanov, 
katerega cilj je bil rešiti in upravljati z 
mokriščem. Zdaj je Naardermeer mokrišče 
mednarodnega pomena po Ramsarski 
konvenciji, in je tudi verjetno, da je to prvi 
primer odbora, ki je bil posebej namenjen 
ohranjanju mokrišča.

V drugi polovici dvajsetega stoletja je vse večja 
demokratizacija odborov postala vseprisotni 
reprezentativni model, kot ga vidimo danes. 
Zdaj je bistvo governancea vključenost 
oziroma združevanje vse bolj raznolikih 
interesov in sektorjev družbe okoli iste prave 
ali virtualne mize - bodisi kot odbor ali 
partnerstvo s katero koli drugo oznako - za 
dosego skupne vizije.

Tako kot kuharska knjiga tudi ta priročnik 
vsebuje jedrnate napotke, kako doseči tisto 
izmuzljivo skupno vizijo obalnega mokrišča in 
kako učinkovito napredovati kot partnerstvo.
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Štiri sredozemska mokrišča, ki so zagotovila dragocene vpoglede in razmisleke za pripravo tega priročnika.

GHAR EL MELH
LAGUNA
Tunizija

DELTA REKE
BUNA-BOJANA

Albanija in
Črna gora

ORISTANSKI 
ZALIV

(Maristanis) 
Italija

PRESPANSKA 
JEZERA

Prespanska
jezera

PRESPA LAKES
Greece, North Macedonia, 
Albania

DELTA OF THE 
BUNA-BOJANA
Albania & Montenegro

GHAR EL MELH LAGOON
Tunisia

ORISTANO GULF
(Maristanis) Italy

Page 7 Map Version 1

Page 7 Map Version 2
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Čeprav ni enotnega modela in rešitve, ki bi 
ustrezala vsem, je osnovni recept združevanja 
ljudi za skupni namen, ki je opisan tukaj, 
univerzalen. Cikel upravljanja je na straneh, 
ki sledijo, zgoščen v preproste, univerzalno 
uporabne načrte, ki uporabniku omogočajo 
merjenje, oblikovanje in poročanje o napredku 
skozi čas. Opisani postopek je zasnovan za 
uporabo tako na obalnih mokriščih z dolgo 
zgodovino skupnega governancea kot tudi na 
novo določenih območjih. Uporablja se lahko 
za testiranje in pregled obstoječih ureditev ali 
za oblikovanje novih.

Namesto kot zatiran, mehaničen proces se 
upravljanje obravnava kot ustvarjalen in 
inovativen. Ta priročnik uporabnika izziva, da 
uporabi pomembna neopredmetena sredstva 
- živahnost in prilagodljivost - ki dodajo 
začimbo sicer mehaničnemu procesu.

Priročnik je bil sestavljen kot del splošne 
pobude Fundacije MAVA ‘Načrt ukrepov 
za obalna mokrišča’.

Osnovna predpostavka pobude MAVA je: 

‘Za ohranitev obalnih in otoških 
mokrišč visokih ekoloških 
vrednosti v Sredozemlju je treba 
zagotoviti vrsto podpornih 
ukrepov, ki bodo zagotovili okolje 
za trajnostne pogoje in uporabo 
obalnih ekosistemov. To je treba 
izvesti z mehanizmi dobrega, 
učinkovitega in pravičnega 
governancea. 

Zahvale
Avtorji tega priročnika se zahvaljujejo 
upravi štirih sredozemskih mokrišč, zlasti 
za zagotavljanje dragocenih vpogledov in 
razmislekov za pripravo tega priročnika:

•  Oristanski zaliv (projekt Maristanis), na 
zahodni sardinski obali, Italija

•  Laguna Ghar el Melh, 30 km 
jugovzhodno od mesta Bizerte v Tuniziji

•  Spodnja delta reke Bojane-Bune, s 
piloti v Ulcinjskih solinah, Črni gori in 
zavarovani pokrajini reke Bune-Velipoje, 
Albanija

•  Čezmejni ‘Prespanski park’, zavarovano 
območje, ki vključuje Prespanska jezera 
in njihovo okolico, ki sega preko meja 
Grčije, Albanije in Republike Severne 
Makedonije.
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Ta priročnik o governanceu obalnih 
mokrišč je zasnovan kot praktični 
vodnik za governance obalnih mokrišč 
okoli Sredozemlja, ne glede na to, ali 
so formalno zaščitena kot območja 
Ramsarja, ali jih določa nacionalna ali 
lokalna zakonodaja, ali pa nimajo nobene 
formalne zaščite.



Ka
ko

 u
po

ra
bl

ja
ti 

ta
 p

ri
ro

čn
ik

9

Obstaja vedno več literature o governanceu 
obalnih mokrišč in drugimi pomembnimi 
naravnimi znamenitostmi, vendar manjkajo 
praktična, uporabnikom prijazna orodja za 
boljši governance območij. V governanceu ni 
zanesljive ‘končne točke’, saj se politične, 
gospodarske, kulturne in okoljske razmere 
nenehno spreminjajo. Postopek je nedvomno 
neskončen krog. Governance nikoli ne bo 
zadovoljiv.

Postopek je zasnovan za oblikovanje 
učinkovitih in zanesljivih ureditev governancea 
in lahko vključuje:

•  Samooceno, določanje prednosti in 
načrtovanje

•  Usposabljanje partnerjev, osebja in 
ključnih zainteresiranih strani

•  Poročanje o napredku

•  Izdelava skupne vizije

•  Primerjanje alternativnih poti naprej

•  Razvoj najboljše prakse 

Ta priročnik ponuja samostojno izdelavo 
postopka governancea, ki obsega tri faze:

  

Kako uporabljati ta priročnik
Priročnik lahko uporablja ekipa za 
upravljanje z območjem kot hitro orodje za 
samoocenjevanje, za usposabljanje, poročanje 
ali kdorkoli, ki je zadolžen za skrb in 
upravljanje s temi vitalnimi območji, bodisi 
na terenu ali na ravni uprave. Priročnik je zato 
najbolje uporabiti kot del širšega procesa, v 
katerega so vključene zainteresirane strani, 
ki želijo doseči učinkovito, ustrezno namenu 
governance sredozemskih obalneih mokrišč, 
za katere imajo pomembno dolžnost skrbnega 
ravnanja.

Čeprav je primarno usmerjena na mokrišča v 
Sredozemlju, metodologija, ki je navedena v 
priročniku, presega ta življenjski prostor in je 
prenosljiva na governance drugih pomembnih 
naravnih območij po svetu.

Komu je namenjen ta priročnik?
Komu je namenjen ta priročnik?

Ta priročnik je namenjen vsem, ki so 
odgovorni za obalna mokrišča na različnih 
ravneh, naj bo to na ravni lokacije, 
medsektorski odbor, vlada (lokalna, regionalna 
ali nacionalna) itd. Ta priročnik bi lahko 
uporabljale tudi različne zainteresirane strani, 
ki jih zanima dober governance; od lokalnih 
skupnosti, preko organizacij civilne družbe, do 
vladnih agencij in mednarodnih organizacij.

Dobrega governancea ni enostavno zasnovati 
ali izmeriti, zato je ta priročnik oblikovan 
tako, da nosilcem odločanja zagotovijo 

I. Priprava
II. Kartiranje in načrtovanje
III. Na poti k odličnosti
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praktično orodje za pristop in doseganje 
kompleksnosti dobrega governancea.

Vladne agencije, zlasti upravljavci lokacij 
in nevladne organizacije lahko ta priročnik 
uporabijo za izboljšanje obstoječih ali 
oblikovanje novih struktur governancea, in 
skupaj z interesnimi skupinami pa ga lahko 
uporabijo kot orodje za lobiranje za boljše 
upravljanje teh pomembnih področij.  

Kako deluje ta priročnik 
Po uvodu v izzive, s katerimi se soočajo 
mokrišča v Sredozemlju in osnove 
governancea, priročnik vodi uporabnike skozi 
preprost postopek v treh fazah. Povezane 
datoteke programa Excel omogočajo, da se to 
samoocenjevanje zabeleži in poroča v znani 
obliki nadzorne plošče ter da se opredelijo in 
navedejo prednostna področja za prihodnje 
ukrepe.

Za tiste, ki želijo obravnavati in meriti 
bolj uglajene razsežnosti upravljanja, je na 
voljo tudi inovativni ‘Kazalnik vitalnosti 
in prilagodljivosti’. Praktični nasveti za 
učinkovit governance so na voljo na podlagi 
izkušenj z governance v resničnem svetu, in 
bodo uporabnikom pomagali oblikovati pot 
za governance njihovega mokrišča.

Zakaj uporabljati ta priročnik?
Kot je opisano kasneje, je razlikovanje 
governance zaščitenih območij, kot so 
mokrišča, od njihovega upravljanja 
razmeroma novo - s posledičnim 

sorazmernim pomanjkanjem usmerjanja. Če 
povzamemo, verjetno obstajajo trije glavni 
razlogi, zakaj bodo tisti, ki so odgovorni za 
obalna mokrišča v Sredozemlju, morda morali 
uporabiti ta priročnik, da bi:

•  Izpolnili vse večje mednarodne pravne 
obveznosti in odgovornosti za varstvo 
mokrišč, njihove hidrološke funkcije in z 
njimi povezane ekosistemske storitve. (Te 
so povzete v naslednjem razdelku).

•  Izpolnili nacionalne pravne obveznosti, 
ki lahko izhajajo iz zgoraj navedenih, 
lahko pa tudi odražajo zgolj nacionalne 
prednostne naloge. Teh je preveč in 
so preveč kompleksne, da bi jih lahko 
navedli v tej publikaciji, vendar so del 
vse večjega priznanja med vsemi vladami 
o pomembnosti mokrišč v politikah 
upravljanja z vodami, hrano, energijo in 
prilagoditve podnebnim spremembam.

•  Zagotovili, da obstaja skupna vizija 
na vseh ravneh družbe, skupaj z 
mehanizmom za zagotavljanje trajnosti 
in odpornosti obalnega mokrišča, zlasti 
kot odziv na podnebne spremembe. 
Treba je doseči navezovanje stikov z 
zainteresiranimi stranmi drugih sektorjev 
vlade, civilne družbe in skupnosti, 
vključno z ‘gorvodnimi’ in združenimi 
obalnimi in morskimi interesi, poleg 
‘običajnih osumljencev’ za ohranjanje 
narave, da bi spodbudili celoviti pristop k 
prihodnjim izzivom.

•  Ne sodijo vsa obalna mokrišča v 
Sredozemlju v tiste kategorije, ki jih 
varujejo in podpirajo mednarodne 
konvencije, kot so Ramsar, ali celo 
nacionalni pravni sistemi - za ta 
‘nedoločena’ območja je slednji razlog, 
‘zakaj’ - razvoj in uresničevanje te skupne 
vizije - še bolj pomemben. 

Mokrišča pokrivajo približno 20 milijonov 
hektarjev 27 sredozemskih držav. Skoraj 19% 
tega območja predstavljajo morska mokrišča 
(morska območja, z globino manjšo od 6 m 
na območju plimovanja - brez rečnih ustij). 
Večina (81%), vključno z rečnimi ustji in 
območji plimovanja (vendar ne oazami), je 
opredeljena kot kopenska mokrišča.

Najpomembneje je, da obalna mokrišča v 
Sredozemlju igrajo sestavno in ključno vlogo 
pri tem, kar je Globalno vodno partnerstvo 
(GWP) opisalo kot ‘neksus’ vode, hrane, 
energije in ekosistemov. ‘Voda je potrebna 
za oskrbo človeštva s hrano in energijo, z njo 
pa je treba pravilno upravljati, da se zagotovi 
preživetje zemeljskega ekosistema.’2  Ta 
neksus ima celoviti pristop k upravljanju 
obalnih mokrišč. Ta priročnik je zasnovan 
tako, da pomaga uporabniku doseči prav to.

Pet koristi uspešnega governancea 
O upravljanju mokrišč je bilo napisanega 
veliko, o governanceu pa relativno malo. Toda 
brez dobrega, učinkovitega in pravičnega 
governancea so lahko najboljša prizadevanja 
za upravljanje zaman, uspehi so lahko 
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kratkotrajni, napredek pa počasen ali celo 
negativen.

Naslednjih pet koristi, prilagojenih iz Načela 
dobrega governancea (IUCN Principles of 
Good Governance3), poudarja, kaj lahko dober 
governance ustvari - ne glede na to, ali je 
obalno mokrišče zaščiteno območje ali ne:

1 Pridobivanje legitimnosti in dajanje 
glasu 
Uživanje v širokem sprejetju in 
spoštovanju v družbi; zagotavljanje 
pravic dostopa do informacij, udeležba 
in pravica; spodbujanje angažiranosti 
in raznolikosti; preprečevanje 
diskriminacije; spodbujanje 
subsidiarnosti, medsebojnega 
spoštovanja, dialoga, soglasja in 
dogovorjenih pravil

2  Zagotavljanje smernic
 Spremljanje navdihujoče in dosledne 
strateške vizije, ki temelji na 
dogovorjenih vrednotah; zagotavljanje 
skladnosti s politiko in prakso na 
različnih ravneh; zagotavljanje 
jasnih odgovorov na sporna 
vprašanja; zagotavljanje ustreznega 
prilagodljivega upravljanja in 
spodbujanje pojavljanja zagovornikov 
in preizkušenih inovacij

3  Optimizacija učinkovitosti
 Doseganje ohranjanja in drugih 
ciljev po načrtu; spodbujanje kulture 
učenja; vključevanje v zagovorništvo 
in ozaveščanje; odzivanje na potrebe 
imetnikov pravic in zainteresiranih 
strani; zagotavljanje virov in 
zmogljivosti ter njihova učinkovita 
uporaba; spodbujanje trajnosti in 
odpornosti

4  Odgovornost 
 Ohranjanje integritete in zavezanosti; 
zagotavljanje ustreznega dostopa do 
informacij in preglednosti, vključno 
z linijami odgovornosti, dodelitvijo 
sredstev in ocenjevanjem uspešnosti; 
vzpostavitev komunikacijskih poti in 
spodbujanje povratnih informacij in 
neodvisnega nadzora

5  Delitev koristi, zmanjšanje stroškov
Pravična delitev stroškov in koristi, 
brez škodljivega vpliva na ranljive 
ljudi in skupnosti; zagovarjanje 
spodobnosti in dostojanstva vseh; 
biti pošteni, nepristranski, dosledni, 
nediskriminatorni, spoštovati 
procesne pravice in materialne 
pravice, individualne in kolektivne 
človekove pravice, enakost spolov 
in tradicionalne pravice, vključno 
z brezplačnim, predhodnim in 
informiranim soglasjem; spodbujanje 
lokalne krepitve moči

Temu lahko dodamo še eno: 

6  Zadovoljiti vse stranke, navdihniti 
jih za nadaljnjo podporo, ne kot 
dolžnost, ampak kot iskreno željo.
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Mokrišča so eden najbolj 
krhkih in ogroženih 
ekosistemov in spadajo med 
najhitreje propadajoče na 
svetuv. 
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V sredozemski regiji so najbolj znana vlažna 
območja začasna barja, delte in lagune. 
Večina mokrišč v sredozemskem povodju 
je na nizki nadmorski višini in je pretežno 
obalna. Najbolj prominentne obalne formacije 
mokrišč v Sredozemlju so delte rek, kot 
so Rona v Franciji, Po v Italiji, Neretva na 
Hrvaškem in Nil v Egiptu, skupaj z regijami 
slanih obalnih lagun in močvirja, kot je regija 
Languedoc-Roussillon na jugu Francije. 
V severni Evropi je zelo malo blatnih 
obrežij na območju plimovanja, saj je zaprto 
Sredozemsko morje skoraj v celoti brez 
plimovanja.5

Večina obalnih delt in lagun se tvori zaradi 
kopičenja v obalnih vodah peska in blata, 
ki jih prinašajo reke. V sušni severni Afriki 
obstajajo ogromne, slane depresije, imenovane 
chott in sebkhet, ki se napolnijo z vodo iz 
bliskovitih poplav.

V Sredozemlju so znane številne velike rečne 
delte. Vključujejo Camargue ob ustju Rone v 
Franciji, delto reke Po v Italiji, delto Neretve 
na Hrvaškem, delto reke Ebro v Španiji, 
kombinirano delto rek Axios-Aliakmon-
Loudias blizu Soluna, delto reke Nestos na 
severozahodu Grčije , delto Evrosa na meji 
med Grčijo in Turčijo, delto Menderesa v 

zahodni Turčiji, delto Medjerda v Tuniziji in, 
seveda, ogromno delto Nila v Egiptu.6

Mokrišča so eden najbolj krhkih in ogroženih 
ekosistemov in spadajo med najhitreje 
propadajoče na svetu7. Zlasti sredozemska 
mokrišča so bila vedno pomemben vir biotske 
raznovrstnosti in blaginje ljudi. Dvakrat na 
leto se več milijard ptic seli po ustaljenih 
poteh, znanih kot selitvene poti ptic (glej 
zemljevid spodaj, prevzet iz Bird Life 
International, 2010) iz svojih gnezditvenih 
območij v arktičnih in zmernih regijah, do 
zime v zmernih in tropskih območjih (npr. 
Podsaharska Afrika). Med tako dolgimi 
potovanji lahko ptice poiščejo zatočišče v 
mokriščih - zelo pomembni habitati za oskrbo 
in dokončanje življenjskega cikla.

Sladkovodna mokrišča zagotavljajo bogate 
aluvijske nižine, na katerih se že dolgo izvajajo 
kmetijske prakse, tradicionalne ribolovne 
dejavnosti, pridobivanje soli in zaščita pred 
poplavami.8 Ljudje neposredno pridobivajo 
rastline in živali, ki so odvisne od mokrišč, z 
ribolovom in lovom ter mokrišča uporabljajo 
za pašo živali. Mokrišča v vedno bolj suhih 
regijah, kot je Sredozemlje, so še posebej 
ključnega pomena za trajnostno upravljanje 
vodnih virov, tako glede kakovosti kot 
količine. Pomagajo zagotoviti in očistiti vodo, 
od katere so odvisni ljudje v Sredozemlju, za 
pitje, za industrijo, za proizvodnjo energije in 
za namakalno kmetijstvo.9
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Sredozemska mokrišča, zlasti obalna 
mokrišča, so pomembna za pomoč pri 
ublažitvi podnebnih sprememb, saj pomagajo 
pri obvladovanju izrednih vremenskih 
pojavov z ublažitvijo poplav in obalnih 
nevihtnih nalivov ter z zagotavljanjem vode 
v sušah. Zdrava mokrišča z vegetacijo so 
med najučinkovitejšimi ponori za ogljik na 
planetu. Nasprotno lahko izsuševanje mokrišč 
ali zmanjšanje njihovih vodnih virov povzroči 
sproščanje velikih količin shranjenega 
ogljika.10

Mokrišča spadajo med ekosisteme, na katere 
najbolj vplivajo že majhne spremembe 
v podnebju in posledične spremembe 
hidroloških režimov, zlasti dvig gladine morja 
in znižanje ravni površinske in podzemne 
vode.11

Ekosistemske funkcije mokrišč vključujejo 
tudi kulturne vrednote, kot so navezanost na 
kraj, tradicionalni recepti in obrti, ki bi lahko 
bili dodatna vrednost za lokalni trajnostni 
razvoj.12 Mokrišča so za sredozemske ljudi 
vse pomembnejša tudi zaradi svoje estetike 
in lepote, in vse več ljudi obiskuje mokrišča 
zaradi izobraževanja in turizma.

Različne koristi, ki jih prinašajo mokrišča, 
imajo ogromno gospodarsko vrednost. 
Kopenska in obalna naravna mokrišča 
bistveno prispevajo k tej vrednosti, ki se na 
globalni ravni ocenjuje na vsaj 51 trilijonov 
ameriških dolarjev na leto. Večina vrednosti 
mokrišč je v tem, da prinašajo številne koristi, 
povezane z vodo - upravljanje količine 

in kakovosti vode ter ublažitev izrednih 
vremenskih pojavov. Vendar pa pretvorba 
naravnih ekosistemov, vključno z mokrišči, 
v druge rabe zemljišč postopoma zmanjšuje 
vrednost koristi, ki jih zagotavljajo, po 
globalni stopnji 4,3–20,2 trilijona ameriških 
dolarjev na leto. Kljub temu ta velika paleta 
koristi za ljudi in njena velika vrednost še 
vedno nista dobro prepoznani, sredozemska 
mokrišča pa se še naprej pretvarjajo in 
izginjajo.13
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jih je ustvaril človek (riževa polja, 
rezervoarji, soline in oaze) - Sredozemlje 
ima precej višji odstotek od svetovnega 
povprečja, ki je približno 12%15.

23%

vretenčarskih vrst, 
ki jih najdemo v 
sredozemski žariščni 
točki, je odvisno 
od mokrišč - kljub 
dejstvu, da mokrišča 
predstavljajo le 2-3% 
kopenske površine 
regije14

30%

1,1-1,5% 
svetovnega območja 
mokrišč (to je približno 
0,15–0,22 milijonov 
km2) naravnih in 
umetnih mokrišč 
je v Sredozemskem 
povodju

največjih območij mokrišč v Sredozemlju 
ije v Egiptu, Franciji, Turčiji in Alžiriji

2/3

vrstam, ki so odvisne od mokriščnih območij, na 
globalni ravni grozi izumrtje. Sredozemska regija je 
izjemna po velikem številu vrst, ki jim grozi izumrtje. 
Vzroki - povečanje prebivalstva, naš način porabe, 
podnebne spremembe in nenazadnje slab governance.16

36%
Stopnja urbanizacije 
mokrišč se je med letoma 
1975 in 2005 povečala za 
300%, v kmetijska zemljišča 
pa za 42%. Urbanizacija je 
bila najhitrejša v državah 
južnega in vzhodnega 
Sredozemlja17

300%

mokriščnih habitatov je 
bilo morda izgubljenih 
med letoma 1970 in 2013. 
Upad v sredozemski regiji 
je večji kot upad v treh 
okoliških regijah; 42% v 
Afriki, 32% v Aziji in 35% 
v Evropi.

51%Žariščna točka za biotsko raznovrstnost

Sredozemska regija je bila opredeljena kot ena izmed 34 svetovnih 
žariščnih točk za biotsko raznovrstnost. Sredozemska mokrišča 
imajo nesorazmerni pomen za biotsko raznovrstnost:
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Kljub nacionalnim obveznostim, Ramsarski 
konvenciji in drugim mednarodnim 
sporazumom, mokrišča še naprej hitro 
izginjajo, njihova biotska raznovrstnost pa 
je zelo ogrožena. Človeški ‘okoljski odtis’ v 
sredozemskem povodju je zdaj skoraj dvakrat 
večji od svetovnega povprečja, pri čemer je še 
posebej velik pritisk na vodne vire.

Poleg tega bodo vplivi podnebnih sprememb 
še posebej pomembni v sredozemski regiji 
in bodo zmanjšali odpornost ekosistemov 
v regiji. Nenehna izguba in degradacija 
mokrišč vpliva neposredno na človekovo 
blaginjo in prihodnjim generacijam odvzema 
številne koristi, ki jih mokrišča zagotavljajo.18 
V sredozemskem povodju se bo verjetno 
pritisk na mokrišča v prihodnjih desetletjih 
stopnjeval zaradi povečanega povpraševanja 
po zemlji in vodi ter vplivov podnebnih 
sprememb.19

Zdaj je izziv usmerjen na organe odločanja, 
od regionalne do lokalne ravni, da pozitivno 
spremenijo in zagotovijo, da se mokrišča 
pametno uporabljajo za zagotavljanje 
trajnostne prihodnosti za ljudi in biotsko 
raznovrstnost v Sredozemlju.

Obalna mokrišča v Sredozemlju 
– Mednarodna politika in izzivi 
Mednarodna politika
Mednarodne politike
Različne mednarodne konvencije in 
programi v zvezi z naravnim okoljem 
zagotavljajo močno podlago za mednarodno 
sodelovanje pri zaščiti mokrišč, v mnogih 
primerih pa vključujejo opredelitev in 
določitev območij, ki so še posebej vredna 
zaščite. Takšna določitev običajno zagotavlja 
zadevnem območju znatno mero pravne 
zaščite.  
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Mednarodne politike, pomembne za 
sredozemska mokrišča
Pomembnost mokrišč kot naravnih habitatov, 
ponudnikov ekosistemskih storitev in 
delovnih okolij poudarja obsežna mednarodna 
zakonodaja, povzeta spodaj: 

Mednarodna raven
•  Konvencija o mokriščih z mednarodnim 

pomenom (Ramsarska konvencija)
•  Konvencija o biotski raznovrstnosti 

(CBD)
•  Konvencije ZN o vodi (Helsinki, 1992, 

New York, 1997)
•  Konvencija o svetovni dediščini (WHC) s 

svojim seznamom svetovne dediščine
•  Program človeka in biosfere (MAB) s 

Svetovno mrežo biosfernih rezervatov

•  Afriška konvencija o ohranjanju narave in 
naravnih virov

•  Konvencija o ohranjanju evropske 
divjadi in naravnih habitatov (Bernska 
konvencija) s Smaragdno mrežo območij 
posebnega varstva

•  Konvencija o ohranjanju selitvenih 
vrst divjih živali (CMS ali Bonnska 
konvencija) z njenim najpomembnejšim 
sporazumom

•  Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih 
selitvenih vodnih ptic (AEWA)

Raven Evropske unije
•  EU direktive ‘Narava’ (ptice in habitati)
•  Okvirna direktiva EU o vodah
•  Okvirna direktiva o morski strategiji EU
•  Direktiva EU o pomorskem prostorskem 

načrtovanju
•  Direktiva EU o obnovljivi energiji
•  Skupna kmetijska politika EU (CAP) 
 
European Union Level
Barcelonska konvencija in njeni 
najpomembnejši protokoli:
•  Protokol o celovitem upravljanju obalnih 

območij v Sredozemlju (ICZM)

•  Protokol o posebej zavarovanih območjih 
(SPA) in Protokol o biotski raznovrstnosti

•  Protokol o kopenskih virih (LBS)

•  Mediteranska strategija za trajnostni 
razvoj (MSSD)

Cilji trajnostnega razvoja (SDG) 
Sprejeli so ga Združeni narodi leta 2015. Obstajajo štirje cilji, ki so še posebej pomembni za sredozemska mokrišča:

SDG 6. Zagotoviti razpoložljivost in trajnostno upravljanje z vodo in sanitarno oskrbo za vse

SDG 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njenim vplivom

SDG 14. Ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire

SDG 15. Zaščititi, obnavljati in spodbujati trajnostne rabe kopenskih ekosistemov, trajnostno upravljati z gozdovi, boriti se proti  
 dezertifikaciji ter zaustaviti in obrniti degradacijo zemljišč ter zaustaviti izgube biotske raznovrstnosti.20
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Konvencije in protokoli 
Ramsarska konvencija
Ramsarska konvencija21 iz leta 1971 o 
ohranjanju in pametni rabi mokrišč in 
njihovih virov opredeljuje mokrišča kot 
‘območja močvirja, barja, šotišč ali vode, bodisi 
naravnih ali umetnih, trajnih ali začasnih, z 
vodo, ki je statična ali tekoča, sveža, slankasta 
ali slana, vključno s območji morske vode, 
katerih globina pri oseki ne presega šest metrov’ 
(1. člen). Ramsarska konvencija je edina 
svetovna konvencija, osredotočena posebej na 
biotsko raznovrstnost mokrišč in ekosisteme. 
Konvencija o biotski raznovrstnosti (CBD) 
je Ramsarja postavila za ‘vodilnega partnerja 
za izvajanje’ na mokriščih; obe konvenciji 
sodelujeta z zaporednimi skupnimi delovnimi 
načrti.

Pogodbenice Ramsarske konvencije morajo 
določiti primerna mokrišča za vključitev na 
seznam mokrišč mednarodnega pomena. 
V primeru obalnih mokrišč lahko vključijo 
‘obrežna in obalna območja, ki mejijo na 
mokrišča, in otoki ali telesa morske vode, ki so 
globlji od šestih metrov pri oseki in ležijo v 
mokrišču, zlasti kadar imajo pomen habitata 
vodnih ptic.’ (2. člen). Pogodbenice morajo 
sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje 
ohranjanja in pametne uporabe mokrišč na 
svojem ozemlju (3. člen).

Pogodbenice so se tudi dolžne posvetovati 
med seboj v primeru mokrišča, ki se 

razprostira na sosednjih ozemljih, tj. čezmejna 
mokrišča, ter ‘usklajevati in podpirati’ politike 
in predpise v zvezi z ohranjanjem mokrišč ter 
njihovega rastlinstva in živalstva (5. člen).

Konvencija o varstvu morskega okolja in 
obmorske regije Sredozemlja (Barcelonska 
konvencija)
To je Regionalna konvencija o morju, ki jo 
je podpisalo 22 pogodbenic Sredozemlja. 
Skupni interesi v zvezi z ohranjanjem morja 
in morskega okolja so opredeljeni v sedmih 
protokolih, ki predstavljajo pravni okvir 
za izvajanje skupnih dejavnosti, povezanih 
z ohranjanjem morja in morskega okolja. 
Spodaj sta predstavljena dva najpomembnejša 
protokola. 

1. Protokol o celovitem upravljanju obalnih 
območij v Sredozemlju22 (‘Protokol 
ICZM’ - sedmi protokol k Barcelonski 
konvenciji obvezuje pogodbenice, da 
sprejmejo ukrepe za zaščito značilnosti 
obalnih mokrišč in za preprečitev 
njihovega izginotja (10. člen). Ti 
vključujejo ukrepe za zaščito okoljskih, 
ekonomskih in socialnih funkcij mokrišč 
in rečnih ustij; regulirati ali prepovedati 
dejavnosti, ki bi lahko imele škodljive 
učinke, in ‘obnoviti degradirana obalna 
mokrišča z namenom ponovnega 
aktiviranja njihove pozitivne vloge v 
obalnih okoljskih procesih’.
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2. Protokol o posebno zavarovanih območjih 
in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju 
(SPA/BD) - peti protokol k Barcelonski 
konvenciji je glavno sredstvo Sredozemlja 
za izvajanje protokola konvencije o 
biotski raznovrstnosti, kar zadeva 
trajnostno upravljanje in situ obalne in 
morske biotske raznovrstnosti. Protokol 
predvideva tri glavne elemente, da se 
zagotovi varovanje biotske raznovrstnosti 
v Sredozemlju; prvič, oblikovanje, varstvo 
in upravljanje posebej zavarovanih 
območij (SPA); drugič, formiranje 
seznama posebej zavarovanih območij 
sredozemskega pomena (SPAMI); in 
tretjič, zaščita in ohranjanje vrst. 

Izzivi, s katerimi se soočamo
Pogodbe in ukrepi 
Eden izmed dobro znanih mehanizmov za 
zaščito mediteranskih mokrišč je določiti 
najpomembnejše kot zaščitena območja. 
Konvencija o biotski raznovrstnosti je določila 
globalni cilj površinskega območja planeta, 
ki naj bi bil zaščiten. Za leto 2020 ima 
konvencija o biotski raznovrstnosti v cilju 
zaščititi 17% kopenskih in celinskih voda ter 
10% obalnih in morskih območij.23

Na podlagi majhnega vzorca vseh 
sredozemskih mokrišč24, je bilo prikazano, 
da približno tretjina površin mokrišč spada 
v zaščitena območja, tj., da uživajo status 

nacionalne zaščite. Na splošno so morska/
obalna mokrišča veliko bolj zaščitena kot 
celinska mokrišča. To dejstvo je povezano z 
močnejšimi strategijami ohranjanja, ki veljajo 
za obalna območja, zaradi njihove večje 
ranljivosti (npr. gospodarski interes, podnebne 
spremembe...).25

V Evropski uniji v državah članicah in 
državah, ki se pripravljajo na pristop k EU, 
mokrišča izkoriščajo zakonsko zahtevo za 
prenos v nacionalno zakonodajo in uporabo 
direktiv EU, zlasti okvirne direktive o vodah, 
direktiv o habitatih in pticah, direktive o 
poplavah in okvirne direktive o morski 
strategiji.26 Direktive Evropske komisije o 
pticah in habitatih nalagajo državam članicam 
EU veliko obveznosti, da identificirajo, 
določijo in zavarujejo posebna varstvena 
območja za ptice in posebna varstvena 
območja za druge vrste, razen ptic ter za tipe 
habitatov, ki skupaj tvorijo ekološko mrežo 
Natura 2000 naravovarstvenih območij. 
Preostale sredozemske države niso podvržene 
nobeni nadnacionalni zakonodaji obvezne 
uporabe.

Poleg javnih zavarovanih območij je 
neposreden nakup zemljišča še ena možnost 
varstva. Francoski Conservatoire du Littoral 
na primer ima v lasti in gospodari z velikimi 
območji mokrišč, vključno z nekoliko na 
sredozemski obali. Mednarodne organizacije 
za varstvo narave, kot je Svetovni sklad za 
prostoživeče živali (WWF), delajo podobno, 
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kupujejo majhna območja ali reliktne rečne 
gozdove, na primer v Italiji.

Obstajajo tudi druge vrste pogodbenih 
ukrepov, katerih namen je vplivati na prakse 
rabe zemljišč na zasebnih zemljiščih, da 
se spodbudi boljše upravljanje z mokrišči, 
vključno s kmetijsko-okoljskimi ukrepi 
EU, ki zagotavljajo plačila kmetom, ki 
prostovoljno sklenejo okoljske obveznosti, 
povezane z ohranjanjem okolja in varstvom 
podeželja.

Ukrepe, za katere velja nacionalni nadzor, 
lahko podpirajo mednarodni sporazumi 
(pogodbe in konvencije), ki jih države 
podpišejo (s posrednimi regulativnimi 
pooblastili). Ko so ratificirane ali odobrene, 
se prenesejo v nacionalno pravno strukturo in 
prevzamejo organ, ki je višji od nacionalnega 
prava. Vlada je nato dolžna izvesti 
dogovorjene ukrepe in sprejeti potrebne mere, 
ki niso nujno neposredno regulativni, da bi 
zagotovili izvajanje sporazumov.

Ramsar v Sredozemlju – Napredek
•  Ramsarsko konvencijo so podpisale vse države v sredozemski regiji.

•  Ramsarska konvencija je od ratifikacije leta 1971 določila 344 območij v sredozemskih 
državah.27

•  Od leta 1971 je bilo 6,7 milijona hektarjev določenih za območja Ramsarja, od katerih 
približno le 38% območja predstavljajo mokriščni habitati. Ramsarska območja pokrivajo 
185.000 km2 v sredozemski regiji, približno 1 do 2% vseh svetovnih mokrišč.28

•  Število in površina sredozemskih območij Ramsarja sta se od leta 2010 povečala za 16% 
oziroma 11%.

•  Države, ki so določile največ krajev, so Tunizija z 21 lokacijami, Francija z 8 in Španija s 
7. Od teh 55 območij je 14 obalnih.

•  Albanija, Alžirija, Grčija, Maroko in Tunizija so navedle več kot polovico svojih mokrišč 
kot območja Ramsarja.

•  Egipt, Izrael, Jordanija, Libija, Palestinska uprava in Sirija so določile zelo malo območij, 
ki predstavljajo manj kot 5% njihovega nacionalnega območja mokrišč.

•  Tudi druge države, na primer Italija in Turčija, ki imajo veliko mokrišč, prav tako 
zaostajajo v postopku določanja Ramsarskega območja.

•  Tretjina območij Ramsarja nima nobenega dejanskega statusa zaščite29.

•  Večina območij Ramsarja ali zavarovanih območij v celotnem Sredozemlju še ni 
vključena v prostorsko načrtovanje (npr. lokalni razvojni načrti), kar omejuje njihovo 
celovito upravljanje30.
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Za izvajanje Ramsarske 
konvencije je potreben 
učinkovit governance
Pomemben delež emblematičnih 
območij mokrišč, zlasti za vrste 
ptic, še ni bil določen kot območje 
Ramsarja.31 Poleg tega je v letu 
2017 le 44% vseh sredozemskih 
območij Ramsarja razvilo načrt 
upravljanja, le 30% pa jih je izvedlo 
načrt. Varovanje območja ima 
dejanski vpliv le, če je učinkovito 
in ga spremljajo konkretni 
ohranitveni ukrepi. Prepogosto, 
ko se institucionalne in finančne 
zmogljivosti, potrebne za 
uveljavitev predpisov, ne uporabijo, 
lahko na zavarovanih območjih 
opazimo nezakonit ribolov, lov in 
pašo.

Študija, izvedena na območjih 
Ramsarja v sredozemskih državah, 
je pokazala, da prisotnost statusa 
nacionalne zaščite ne vpliva na 
gibanje populacije vodnih ptic. Po 
drugi strani pa se na območjih, na 
katerih se izvaja načrt upravljanja, 
nahajajo populacije vodnih ptic, ki 
se povečujejo bolj kot na območjih, 
kjer ni načrta o upravljanju. Sam 
status zaščite torej ne zagotavlja 
izboljšanja ekološkega stanja 
območja - spremljati ga mora 
uporaba ukrepov upravljanja.32 

Z drugimi besedami, ohranjanje 
naravnih habitatov zahteva ne 
le določitev območja Ramsarja, 
ampak tudi razvoj in izvajanje 
učinkovitega governancea. 

Podnebne spremembe 
Trenutni modeli napovedujejo, da 
bo na Sredozemlje vplivalo zlasti: 

•  Večje segrevanje od svetovnega 
povprečja

•  Večja spremenljivost padavin 
in temperature

•  Toplotni vrhunci v poletnem 
času

•  Večja pogostost izrednih 
vremenskih pojavov, kot so 
suša, poplave, kot je že mogoče 
opaziti v pogostejših nevihtnih 
sunkih, ki vplivajo na obalo, 
kar vodi do povečane erozije

•  Številna sredozemska 
mokrišča se bodo posušila ali 
postala začasna33 

Razumevanje kritičnega pomena 
mokrišč za ublažitev posledic 
podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje je ključnega 
pomena, zlasti za njegov vpliv na 
območja, kot je sredozemska regija.

Količina vode
Količina sladke vode, ki je na voljo 
za mokrišča, se zmanjšuje. Na 
tokove je pomembno vplivala voda, 
ki izvira iz rek in jezovi, zgrajeni 
na njih. Prekomerno izkoriščanje 
površinske in podzemne vode 
predstavlja tudi resno nevarnost. 
Z 92% obnovljive vode, ki se 
trenutno uporablja, je Severna 
Afrika že močno presegla prag 
trajnosti vode. Rečni tokovi v 
sredozemski regiji tudi v splošnem 
upadajo, razen na Roni in reki Po, 
predvsem zaradi odvzema vode in 
jezov, zgrajenih vzdolž njihovih 
tokov, in v manjši meri zaradi 
podnebnih sprememb.34

Kakovost vode
Medtem ko se kakovost vode glede 
hranil in težkih kovin v Evropi na 
splošno izboljšuje od osemdesetih 
let prejšnjega stoletja, ni na voljo 
dovolj znanja o preostali regiji in 
drugih potencialnih onesnaževalih, 
da bi lahko natančno sklepali.

 

Povzetek glavnih izzivov za 
prihodnost sredozemskih mokrišč:

•  Preprečevanje, zaustavitev 
in povrnitev izgube in 
degradacije mokrišč.

•  Razumevanje kritičnega 
pomena mokrišč za ublažitev 
posledic podnebnih 
sprememb in prilagajanja na 
podnebne spremembe.

•  Integracija storitev, koristi, 
vrednosti, funkcij, dobrin in 
proizvodov, ki jih mokrišča 
zagotavljajo, v nacionalne in 
regionalne razvojne načrte.

•  Priznavanje vloge mokrišč 
za popolno uresničevanje 
človekove pravice do vode in 
zmanjševanja revščine.

•  Vključevanje vrednosti 
mokrišč v upravljanje voda, 
tal in biotske raznovrstnosti.

•  Zagotavljanje ohranjanja 
ekoloških funkcij.

•  Ukrepi za omejitev in 
izkoreninjenje invazivnih vrst 
v mokriščih35.
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Preprosta opredelitev governancea 
- kdo ima dejansko moč, pristojnost 
in odgovornost za sprejemanje in 
izvajanje odločitev, kako se te odločitve 
sprejemajo, kako učinkovite in uspešne 
so ter kako odgovorne.
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Vendar je način in kakovost governancea bolj 
nejasen, težje merljiv - a prav tako pomemben 
pri zagotavljanju trajnostne prihodnosti.

Medtem ko obalna mokrišča v Sredozemlju 
delijo veliko skupnih groženj, pritiskov 
in izzivov z mokrišči po vsem svetu - od 
podnebnih sprememb do razvojnega 
onesnaževanja, so podvržena tudi nestabilnim 
politikam, kulturam in gospodarstvom 
oceana, v neksusu Afrike, Evrope in Azije. 
Že tisočletja so civilizacije Sredozemlja 
naseljevale, se bojevale, spreminjale in 
intenzivno izkoriščale bogato morsko obalo, 
in ne nazadnje njegova potencialno rodovitna 
in strateško pomembna mokrišča.

Sodoben governance obalnih mokrišč 
Sredozemlja odraža governance držav, v 
katerih ležijo - ki so lahko v zadnjih letih 
doživele nemir, spremembe in revolucijo. 
Dolgoročna stabilnost governancea skozi več 
desetletij je prej izjema kot pravilo. Nekatera 
sredozemska obalna mokrišča segajo čez 
državne meje in s tem dodajo povsem novo 
raven zahtevnosti.

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, 
mednarodne konvencije, vključno z 
Ramsarsko konvencijo o mokriščih (sprejeto 
leta 1971) in Barcelonsko konvencijo (sprejeto 
1976), skupaj s pristopom ali članstvom 
v Evropski uniji, prinašajo določeno 
mednarodno skladnost pristopa k governanceu 
sredozemskih mokrišč.

Kljub temu še vedno veljajo velike razlike. 

Pri governanceu ne gre samo 
za označevanje potrditvenih 
polj, ampak tudi za manj 
oprijemljive vidike uspešnosti 
izvajanja procesa governancea. 
Najpreprosteje, governance - 
dejanje governancea - je mogoče 
razumeti preprosto v smislu 
formalnih struktur in procesov; 
odbori, direktive itd.

Zato ni enotnega obrazca za governance, niti 
enega samega modela, ki ustreza vsem, in ki 
bi ga bilo mogoče uporabiti za vsa obalna 
mokrišča okoli Sredozemlja - ne glede na to, 
ali so določeni po Ramsarju ali ne. Redko 
se bo governance sredozemskega mokrišča 
začelo s praznim listom. Končna vrstica znane 
šale, v kateri turist lokalnega kmeta vpraša za 
navodila, ta mu pa da nasvet ‘…no, ne bi začel 
od tu’, vključuje splošno priznano resnico - 
da mesto, kjer začnete, naredi vso razliko v 
vaši nadaljnji poti. Če začnete na napačnem 
mestu, lahko vam je težje ali celo nemogoče 
priti do želenega cilja. Na žalost tisti, ki so 
odgovorni za obalna mokrišča, si lahko le 
redkokdaj privoščijo, da začnejo na ‘pravem 
mestu’ in morajo delati s tem, kar jim je dano. 
Ta priročnik prepozna to preprosto resnico 
in je zasnovan za uporabo v širokem spektru 
danih situacij in scenarijev.

Kaj je governance
Preprosta opredelitev governancea - kdo ima 
dejansko moč, pristojnost in odgovornost za 
sprejemanje in izvajanje odločitev, kako se 
te odločitve sprejemajo, kako učinkovite in 
uspešne so ter kako odgovorne.

Governance je povezan s politiko (izražene 
namere podkrepljene z oblastjo) in s prakso 
(neposredna dejanja ljudi, ki vplivajo na 
naravo). Teoretično bi morala politika in 
praksa delovati v sozvočju; politika naj bi 
usmerjala prakso, praksa bi pa obveščala 
politiko. Resničnost governancea pa je tudi v 
zapleteni mreži lokalnih razmer, razumevanja 
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in nesporazumov, komunikacije in napačnega 
komuniciranja, skupaj z dodelitvijo (ali 
napačno dodelitvijo) moči in sredstev - vse 
to se združuje, da bi ustvarilo ujemanja in 
neujemanja med politiko in prakso. Cilj mora 
biti minimalizirati prvega in  maksimirati 
slednjega. Kot koristen primer Globalno 
vodno partnerstvo (GWP) opredeljuje 
governance voda kot ‘obseg političnih, 
socialnih, gospodarskih in upravnih sistemov, 
ki so vzpostavljeni za razvoj in upravljanje z 
vodnimi viri ter zagotavljanje vodnih storitev 
na različnih ravneh družbe.’36

Governance voda, po študiji Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), 
zajema upravne sisteme, formalne institucije 
(vključno z zakoni in politikami), pa tudi 
neformalne institucije, kot so razmerja moči 
in prakse, vključno na politični ravni. Študija 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj navaja Stockholmski mednarodni 
inštitut za vodo (SIWI), ki je izjavil, da 
governance voda ‘določa, kdo dobi katero vodo, 
kdaj in kako.’ (OECD, 2011)37 Podobno velja 
tudi za governance mokrišč; gre za tista enaka 
razmerja znotraj njegovega širšega obalnega 
območja in porečja. 

Governance torej ni samo postopek, ki ga 
vodi vlada. Zainteresirane strani niso zgolj 
‘uporabniki’ ali ‘interesi’; nekateri so glavni 
elementi lokalnega gospodarstva in družbe, 
na primer pri kmetijskih interesih, ribištvu, 
obalni industriji ali razvojnih investitorjih 

‘Governance ekosistemov je 
težko. Zgubiti se je enostavno. 
Tako kot v medicini, vas bodo 
široko uporabna načela in dobre 
prakse odpeljali daleč, vendar je 
na mestih, kjer so težave številne 
in pomembne, potrebna temeljita 
diagnoza, ki ji sledi dolgoročno 
spretno izvajanje akcijskega 
načrta. Redko je praksa 
(governance) postopek ‘barvanja 
po številkah.’38

in načrtovalcih prostora, zato so del slike 
governancea z mokrišči.

Kaj governance ni...
Governance ni kratkoročni projekt. Governance 
temelji na dolgoročnem; vzpostavljanje 
odnosov, podpora skupnosti in izvajanje 
ukrepnih programov. Nekateri od teh temeljev 
se lahko vzpostavijo v kratkem, običajno 
tri do petletnem časovnem okviru projekta, 
vendar razen, če so dolgoročno na voljo 
sredstva, njihova izguba s koncem projekta 
lahko povzroči škodljivo izgubo zaupanja in 
verodostojnosti.

Drugič, postopek governancea ni enak 
postopku priprave načrta. Običajno priprava 
načrta sledi splošno znanemu, linearnemu 
postopku - od začetka načrta do sprejetja, 
izvajanja in nato pregleda. Po drugi strani, 
governance bo že obstajal v določeni obliki 
na vseh območjih, čeprav na zelo različnih 
stopnjah, na različnih ravneh zrelosti in na 
različnih ravneh učinkovitosti, kar nas spet 
opomni na prej omenjeno maksimo: ‘…no, ne 
bi začel od tu’- čeprav moramo. 

Razlika med upravljanjem in governance
Upravljanje in governance sta tesno povezana, 
a različna pojava. Do začetka novega tisočletja 
pa smo pri opisovanju odločitev in ukrepov 
za ohranjanje narave uporabljali le izraz 
‘upravljanje’. To je pomenilo nagnjenost k 
osredotočenju na tehnično in ne na politično. 
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U P R A V L J A N J E

GOVERNANCE

PRAVNO, POLITIČNO, 
SOCIALNO IN KULTURNO

ZNANOST, TEHNOLOŠKA 
OZAVEŠČENOST IN IZOBRAŽEVALNI 
IZIDI IN UČINKI

Medsebojna povezanost upravljanja in 
governancea je povzeta v diagramu.

V praksi so meje med dvema dejavnostma 
manj jasno opredeljene in se pogosto 
prekrivajo, ključno pa je, da je governance 
tisto, ki poganja - ali bi moralo poganjati 
- tekoče upravljanje z območjem. Po drugi 
strani pa organ upravljanja obvešča organ 
za governance v nenehnem učnem procesu, 
ko uprava prinaša izide in učinke, znanost 
(skozi raziskave in tehnologijo), skupaj z 
ozaveščenostjo in izobraževanjem na ravni 
območja pa se vrača v odločanje.
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Spodaj so za razvoj tega 
priročnika združene in 
sinergirane tri ‘sestavine’ 
governancea. Tri glavne 
sestavine so:
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Štirje stebri
Zagotovite preprosto ‘arhitekturo’ za 
ustvarjanje pogojev za prihodnje delo in 
določanje prednosti pred odločitvami, ko 
čas pritiska in ko so neomejena sredstva 
in globoka misel izmuzljivo razkošje. 

Moder governance
Na podlagi preizkušenega 
multidisciplinarnega pristopa k upravljanju 
ekosistemov, ki je bil razvit v in za 
sredozemski kontekst, posebej poudarja 
‘modro’ integracijo institucij, orodij in 
procesov.

Vitalnost in prilagodljivost 
Governance, ki se lahko nauči, razvija in 
izpolnjuje svojo vlogo in odgovornosti 
na načine, ki so pravočasni, inteligentni, 
ustrezni in zadovoljivi za vse.

Te perspektive so bile sintetizirane 
v enoten skladen pristop - praktični 
načrt. Zasnovan je za uporabo po vsem 
Sredozemlju z omejenim strokovnim 
znanjem in z razmeroma omejenimi 
sredstvi. 
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STRATEGIJA PLAN 
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Štirje stebri
Štirje stebri governance zagotavljajo razmeroma preprost hevristični 
(samoučni) okvir, ki nam pomaga ‘dvigniti pogled’ od vsakdanjega 
tehničnega upravljanja z območjem - ki mogoče dobro izpolnjuje 
neposredne cilje ohranjanja, vendar morda ne ustvarja pogojev za 
dolgoročno trajnost območja v njegovem lokalnem okviru.

Od spodaj opisanih štirih stebrov noben steber nima prednosti pred 
drugimi, njihovi cilji pa se lahko uvedejo v zaporedju ali po vrsti, ki 
ustreza lokalnemu okviru. Močno se opirajo na pristop štirih vrst reda 
pri rezultatih upravljanja z obalami, ki ga je sprva razvil Stephen Olsen39, 
ki se je nato razvil za uporabo v ICZM v Sredozemlju.40
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ii) Strategija

Vodi k spremembam v vedenju, 
ki se pojavijo med izvajanjem: 
spremembe v vedenju ciljnih 
uporabniških skupin, spremembe 
v vedenju ključnih institucij in 
spremembe v načinu in mestu, 
kjer so finančne naložbe narejene. 
Šlo bo predvsem za krepitev 
zmogljivosti in razvoj programa 
ukrepov.

iii) Program  
spremembe

Izmeri praktične rezultate 
in koristi z izvajanjem načrta 
ukrepov, na primer z izboljšano 
kakovostjo vode, finančnimi 
naložbami in motiviranjem 
interesnih skupin in institucij za 
spremembe v njihovem vedenju, 
ki ga trajen uspeh potrebuje.

iv) Skupna  
vizija 

Ustrezno ravnovesje med 
okoljem in človeško družbo 
- trajnostni razvoj za dosego 
dogovorjene skupne vizije. 
Verjetno bodo to dolgoročnejši, 
z visoko stopnjo narave, ki bodo 
rezultate prejšnjega vključevali 
kot učinke.

i) Okvir

Predpogoji, potrebni za uspešno 
izvajanje načrta ukrepov za 
območje. Na splošno bodo to 
cilji governancae, na primer, ali 
obstajajo strukture governancea, 
ali skupine uporabnikov, na 
katere vplivajo dejavnosti 
programa, razumejo in podpirajo 
njegove cilje, ukrepe upravljanja, 
in tarče. 
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Integrativni metodološki okvir priznava, da 
je za doseganje tega trajnostnega upravljanje 
vloga ‘modrega governancea ključnega 
pomena, da bi dosegli optimalno integracijo. 
Najpomembneje je upoštevati tri elemente: 

1 ‘Institucije v njihovem najširšem 
pomenu, mednarodni, regionalni, 
nacionalni, lokalni in vsi pravni in 
regulativni instrumenti (zakoni itd.), 
pa tudi mehanizmi izvrševanja (uprave, 
nadzor, pravosodje itd.) 

2 Znanstvena in tehnološka orodja, 
metode in infrastruktura, skupaj z 
inovacijami, ki omogočajo tehnično 
širitev nosilne zmogljivosti naših 
sistemov. Znanstvena in tehnološka 
orodja pomagajo naravnim 
mehanizmom pri obvladovanju 
antropogenih pritiskov (npr. naprave za 
čiščenje odplak, obrati za kompostiranje 
in recikliranje itd.).

3 Najširši procesi informiranja/
izobraževanja, posvetovanja in 
sodelovanja, ki obravnavajo kulturne 
vedenjske spremembe posameznikov, 
skupin in družbe na splošno.’ 
Pomembno je, da je ‘moder’ governance 
vmesnik med cilji trajnostnega razvoja 
in orodji za njihovo dosego.

Postopek samoocenjevanja, ki sledi, zato 
združuje kombinacijo posameznih ciljev 
governancea ali meril v okviru štirih 
stebrov. Ti na splošno ustrezajo potrebam 

Moder governance 
Nedavno delo v sredozemski regiji na 
področju governancea obala, porečja in 
vodonosnikov ugotavlja pomen ‘modrega 
governancea’. V zadnjih nekaj desetletjih je 
bilo razvitih več pristopov upravljanja, da bi se 
odzvali na antropogene vplive na kopensko, 
sladkovodno in morsko okolje, tudi; Celovito 
upravljanje z obalnimi območji (ICZM), 
Integrirano upravljanje z vodnimi viri 
(IWRM) in v zadnjem času gospodarjenje 
z obalnimi vodonosniki in podzemnimi 
vodami. V okviru skupne pobude so 
ključni akterji v Sredozemlju41 te pristope 
združili v enotno operativno metodologijo - 
Integrativni metodološki okvir (IMF) - za 
trajnostno upravljanje kontinuitete obalnega 
območja, porečja in obalnega vodonosnika. 
Metodologija Integrativnega metodološkega 
okvira je univerzalna in je zato zlahka 
prenosljiva ter prilagodljiva za uporabo na 
lokalni ravni in za obalna mokrišča.
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trajnostnega razvoja posebnega primera 
mokrišča. Ustreznen ‘miks’ governancea na 
najbolj primeren in ‘moder’ način združuje 
regulativna pravna/administrativna orodja 
s tehnološkimi, skupaj z informacijskimi, 
participativnimi in kulturnimi procesi 
za njihovo uresničitev. Moder governance 
zagotavlja ustrezno, družbeno pravično 
in ekonomsko izvedljivo rabo naravnih 
virov in ekoloških storitev, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in pravilno delovanje 
ekosistemov v ambicioznih, a realnih 
operativnih okvirih.

Vitalnost in prilagodljivost 
Nadaljnja sestavina governancea je dodatna 
začimba sicer mehaničnemu procesu - 
vitalnost in prilagodljivost. Na podlagi 
smernic Svetovne zveze za varstvo narave 
‘Governance in upravljanje zavarovanih 
območij’, načrt, ki sledi, predstavlja še 
večji izziv pri opisovanju in ocenjevanju 
governancea in sprašuje: 
‘…ali se lahko enota governancea nauči, razvija 
in izpolnjuje svojo vlogo in odgovornosti na 
načine, ki so pravočasni, inteligentni, ustrezni in 
zadovoljivi za vse. To lastnost označujemo kot 
vitalnost governancea...’

Smernice Svetovne zveze za varstvo narave 
priznavajo, da ‘to ni popolnoma razvita 
rešitev’ in upajo, da bo skupnost za ohranjanje 
v prihodnosti natančneje in celoviteje 
opredelila to lastnost governancea.
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Kvalitativna vprašanja
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Ali je okrepljeno?
Ali je governance samozaveden in samo-usmerjen, sposoben pokazati vodstvo, da se odziva 
na nastajajoče okoljske razmere, težave in priložnosti; samodisciplinirano in samokritičen in 
sposoben prevzeti odgovornosti na učinkovite in zanesljive načine?

Ali je modro? 
Ali governance sprejema odločitve smiselnega obsega; da jih motivirajo skupno dobro in 
solidarnost; spodbujanje angažiranja čim večjega števila pomembnih akterjev v družbi? 

Ali je prilagodljivo?
Ali je governance fleksibilen, razmišljujoč in je vključen v izmenjavo znanja, dialoge in 
razprave, sposobno učenja iz izkušenj, sposoben tehtati možnosti in sprejemati hitre in 
smiselne odločitve?

Ali je kreativno, inovativno in živahno? 
Ali je governance odprt za nove ideje, je sposoben na novo odkriti že znane rešitve in 
obnavljati se, kot živi sistem, ki ponuja inovativne rešitve, podpira nastanek novih pravil in 
norm, se pozitivno odziva na spremembe in se še naprej razvija?

Ali je reprezentativno in integrirano?
Ali obstajajo obilne, smiselne in sistemske interakcije z različnimi akterji na različnih 
ravneh družbe in med vsemi sektorji (vključno z akterji, ki učinkovito odločajo s politično, 
socialno in finančno podporo)?

Operativne smernice - recept - ki sledijo, 
bodo zato uporabnika izzvale, da ne uporabi 
samo pristopa ‘označevanja potrditvenih polj’ 
k ocenjevanju governancea, temveč tudi, da 
vpraša, ali ključni vidiki tega governancea - 
obstoječi ali predlagani - ustrezajo preizkusu 
vitalnosti in prilagodljivost, kar je ocenjevanju 
dodalo zelo kvalitativno in zahtevno plast.

 

Absolutna natančnost ni potrebna, vendar je koncept vitalnosti 
in prilagodljivosti governancea tu zožen na pet preprostih, a zelo 
kvalitativnih vprašanj, navedenih spodaj.
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Gediz Delta. © Helio and Van Ingen, Doğa Derneği Archive
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V prejšnjem razdelku so bile predstavljene 
sestavine governancea. Od tega trenutka 
se priročnik obrne na sklop navodil - recept 
-, ki uporabniku pomagajo ugotoviti, kje 
so, in nato pripravijo načrt za učinkovit in 
trajnostni governance. Recept upošteva prej 
opisane sestavine in jih združi v trifazni ciklus 
ocenjevanja in načrtovanja
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 Faza 1:
Priprava 
Opredeljuje široke temelje organa 
governancea z obalnimi mokrišči v 
Sredozemlju. Določa temeljne priprave, 
ki bi morale temeljiti na prihodnjem 
procesu governancea.

  Faza 2:
Kartiranje in načrtovanje 
Orodja, ki temeljijo na skupni 
metodologiji semaforjev 
samoocenjevanja za ocenjevanje 
napredka. 

•  Hitro orodje za ocenjevanje stanja 
governancea, ki ga lahko izpolni 
posamezen vodja ali skupina 
partnerjev ali deležnikov;

•  Orodje za načrtovanje, ki temelji na 
uporabniku prijaznih preglednicah 
za določitev ukrepov in prednostnih 
nalog za nadaljnje izboljšanje 
ali odpravljanje morebitnih 
pomanjkljivosti.

  Faza 3:
Na poti k odličnosti 
Kazalnik za merjenje tistega 
nedostopnega prilagodljivega in 
vitalnega governancea- takšnega, ki 
se odziva na razvijajoče se pogoje v 
ekosistemih območja in njegovem 
širšem kulturnem okviru. 

Recept za učinkovit in pravičen governance

Opomba: Recept je zasnovan predvsem za sledenje napredku in prepoznavanje prihodnjih ukrepov. 
Ni namenjen primerjanju governancea med različnimi območji.
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Uporabniki so morda že seznanjeni z 
delom Svetovnega sklada za prostoživeče 
živali (WWF) in Svetovne banke v zvezi z 
orodjem za sledenje učinkovitosti governancea 
(METT)42. Medtem ko se postopek iz tega 
priročnika opira na orodje METT in ima 
nekaj primerjav, se governance ne da vedno 
enako izmeriti in ta relativna subjektivnost se 
odraža v zasnovi tega orodja. 

Kdo bi moral opraviti ocenjevanje?
Ni seznama predpisov, kdo bi moral izvajati 
to ocenjevanje. Verjetno ga bodo sestavljali 
predstavniki naslednjih:

•  Lokalni in nacionalni politični in upravni 
predstavniki

•  Upravljalci območja

•  Donatorji, nacionalne in nadnacionalne 
organizacije

Po potrebi lahko sodelujejo tudi drugi, kot so 
zainteresirane strani, predstavniki skupnosti, 
raziskovalci in strokovnjaki. Pomembno pa 
je, da je postopek dobro voden, razprave 
pa so jasno evidentirane in poročene. Če 
čas dopušča, je treba preizkusiti z osrednjo 
skupino, preden se predstavi širšem občinstvu. 

Kako dolgo bo to trajalo?
Sporočilo o časovnem načrtu se zaveda, da 
nosilci odločanja nimajo vedno nadčloveških 
moči razuma, neomejenega znanja in vso 
večnost za razmišljanje o svojih odločitvah. 
Prva faza je v veliki meri politična vaja in 
ni mogoče določiti ustreznega časovnega 
razpona. Kljub temu, da sta druga in tretja 
faza v svoji najprostejši obliki v bistvu lahko 
zaključeni v enem do dveh dneh ali nekoliko 
dlje, če se začne širše posvetovanje. Kasnejše 
ponovitvene vaje so morda nekoliko hitrejše.
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Kontrolni seznam za pripravo

Ustvari načrt za postopek 
Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam?

n Preglejte postopek in ocenite 
razpoložljive informacije za njegovo 
dokončanje. Vključite potreben 
čas, in če je potrebno, usposabljanje. 
(Na nekatera vprašanja morda ni 
mogoče odgovoriti v celoti. Vmesni, 
subjektivni odgovori so lahko 
sprejemljivi). 

n Vključite nadaljnjo fazo za 
preverjanje rezultatov, če je to 
potrebno (z medsebojnim pregledom, 
zunanjim ocenjevanjem itd.).

Oceno po potrebi ponovite vsaj enkrat 
na leto ali pogosteje, zlasti za novo 
ustanovljene organe ali določena 
območja.

Povabite ocenjevalce, da preverijo 
rezultate. Izvedite priporočila 

To je generično orodje, zasnovano za 
uporabo po vsem Sredozemlju. Morda bo 
potrebna prilagoditev lokalnim okoliščinam 
z dodajanjem ali omejevanjem ustreznih 
vprašanj.

Čeprav je zasnovano kot orodje za 
samoocenjevanje, bi moralo ocenjevanje 
vključevati postopke preverjanja, ki jih 
opravljajo: zunanji ocenjevalci, lahko 
vključujejo širšo interesno skupino ali vrstnike, 
donatorji ali ustrezne lokalne, regionalne ali 
državne uprave.

Proces ocenjevanja je zasnovan tako, da 
samodejno pripelje do načrta ukrepov za 
izvajanje rezultatov.
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Pozor - Ta faza je zagotovo 
najtežja, razen če je na voljo 
nacionalna zakonodaja ali 
precedens za standardno 
rešitev. Za določitev 
omejitev možnega bodo 
potrebni politični odziv in 
odziv skupnosti, in tisti 
odgovor ‘ne bi začel od tu’ pa 
je treba pričakovati.
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Kdo bi moral upravljati in kako?
Čas in trud, porabljena za pripravo, sta temelja 
celotnega naslednjega postopka. Na žalost ni 
enotnega, splošno uporabnega modela:

vsaka sredozemska država ima svoj edinstven 
upravni sistem in kulturo. Nekateri sistemi 
so že dolgo vzpostavljeni, nekateri se na 
novo razvijajo, drugi pa so v postopku 
modernizacije. Nekatere države so visoko 
centralizirane, druge zelo decentralizirane. 
Tudi lestvica je različna - od majhnih 
podeželskih občin, do velikih mestnih občin, 
regij ali uprav. Tudi terminologija lokalne 
uprave se razlikuje od države do države. 
Lokalna uprava se razlikuje tudi v svojih 
pristojnostih: nekatere delujejo v okviru 
pooblastil, ki jim jih je dodelil center, drugi pa 
delujejo po centralni direktivi.

Subsidiarnost in kompetentnost - 
Zagotavljanje lokalnega lastništva
Governance, skladno z nacionalnimi in 
mednarodnimi obveznostmi za zaščito 
mokrišča, bi moralo potekati na najbližji 
možni ravni v skupnosti in znotraj struktur, 
ki imajo demokratično legitimnost in 
preglednost. To se bo razlikovalo med 
različnimi državami Sredozemlja, vendar 
bi morala ustrezna raven odražati tudi 
kompetentnost uprave, kot je določeno v 
3. členu ‘Geografska pokritost’ protokola 
ICZM43. Takšen governance bi bilo treba 
podpirati tehnično in finančno. 

Kadar koli je to mogoče, bi bilo treba 
governance vključiti na ravni, ki je:

•  V politični lasti sprejete oblike javne 
uprave na najnižji kompetentni ravni 
države in;

•  Ima podporo nacionalnih vlad, agencij in 
nevladnih organizacij, ki lahko nadzirajo 
governance mokrišča in;

•  Kompetentna in pooblaščena. 

Kadar ta merila niso izpolnjena, bi bilo treba 
strukturo governancea razviti kot prehodni 
model z dolgoročno namero izpolnjevanja 
zgornjega preizkusa lokalnega lastništva in 
zmožnosti.
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Ghar El Melh Gattaya. © Sredozemski konzorcij za naravo in kulturo

Subsidiarnost v akciji Laguna Ghar el Melh, Tunizija
Zakon o governanceu iz leta 2018 je zelo pomemben del zakonodaje - decentralizacija dolgo 
centraliziranih pristojnosti v Tuniziji in nalog novim občinam, zagotavljanje novih moči 
(vendar brez dodatnih tehničnih zmogljivosti) na lokalni ravni. Ta nacionalni program 
decentralizacije postavlja pomembna vprašanja za governance lagune Ghar el Melh. Postavlja 
se vprašanje, kateri so najboljši mehanizmi za vključitev občine v njen governance, da bi se 
zagotovilo njihovo lastništvo v procesu?

V pogovorih z občino in drugimi interesnimi skupinami je bila sprejeta osrednja vloga občine, 
pa tudi, da bi bilo treba trenutno uporabo projektnega izraza ‘usmerjevalni odbor / Comité 
du pilotage’ nadomestiti z imenom, ki bolje odraža dolgoročno kontinuiteto izven časovnega 
razporeda projekta, kot sta ‘Governance odbor / Comité de gestion’ ali ‘Odbor za governance / 
Comité de gouvernance’. Vloga odbora je vzpostaviti povezavo med interesnimi skupinami in 
civilno družbo, lokalno in regionalno vlado ter vertikalno z institucijami ter nacionalnimi in 
mednarodnimi agencijami.
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Vzpostaviti z državno direktivo
Organ governancea, ki ga ustanovi država 
s pooblastili, dolžnostmi in članstvom, 
opredeljenimi in zajetimi v pravnem zakoniku 
ali direktivi. 

Modeli governancea
Na podlagi izkušenj s območij okoli Sredozemlja obstajajo trije zelo široki modeli, ki opisujejo, 
kako je mogoče pristopiti k oblikovanju lokalne uprave. Ti modeli so v nazorne namene 
poenostavljeni - dejanska situacija na terenu je lahko kombinacija dveh ali celo vseh treh:

 

Oblika sledi kontekstu

Lokalna pobuda
Governance organ, ustanovljen pod 
pokroviteljstvom lokalne ali regionalne uprave 
ali skupine uprav, njegova pristojnost se je 
razvila v okviru pooblaščenih organov in 
prostovoljnega sodelovanja. To je bolj značilno 
za območja, ki niso označena. Nevladne 
organizacije, ki upravljajo območja, z ali brez 
vladne podpore, običajno ustanovijo odbore za 
governance ali podobne organe za vključevanje 
lokalnih interesnih skupin.

Pogodbeni pristop
Model, ki temelji na pogodbenem modelu 
(‘Contrat’), ki se je v Franciji razvil predvsem 
kot ‘contrat de baie’ (dobesedno ‘pogodba 
o zalivu’), ki se uporablja za obalni zaliv ali 
ustje (‘rade’). Pogodba o zalivu je pogodbeni 
program okoljskih ukrepov v obsegu zaliva ali 
ustja, ki temelji na nenehnem posvetovanju 
z lokalnimi akterji in spodbujanju njihove 
skupne zaveze. Glavni partnerji so 
običajno državne agencije in ministrstva, 
Conservatoire du littoral, lokalne oblasti, 
konzularne zbornice, združenja za varstvo 
okolja, predstavniki uporabnikov itd. 
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43

IN
T

R
O

D
U

CT
IO

N

MEDSEA je nevladna organizacija, ki je 
najbolj dejavna pri projektu Maristanis na 
Sardiniji, na območju 6 mokriščnih območij 
Ramsarja na področju 77 km2 in 25 območij 
Nature 2000, ki jih sestavljajo predvsem 
obalne lagune in močvirja okoli 200km 
obale zaliva Oristano. Upravljanje območja 
je kompleksno, z 13 občinami. Ribištvo na 
tem območju je predvsem samoupravno z 
globokimi tradicionalnimi koreninami.

MEDSEA delujejo kot ‘pošten posrednik’ 
za razvoj ‘Obalne pogodbe - Maristanis’ 
(CCM), ki dela z žitom, namesto da vsiljuje 
nove hierarhične strukture v delikatno 
uravnoteženo stanje, dolgoročni cilj pa 
je povečati zaščito obalnih mokrišč z 

Maristanis - Neuradni pristop ‘Contrat’

oblikovanjem superiornega organa za 
governance, ki združuje občine, regionalne 
institucije in druge zainteresirane strani. Ta 
organ bi lahko bil del novega regionalnega 
parka.

Page 28 Map 

Page 32 Map 

Page 34 Map 
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Opis tega pristopa v MEDSEA:
•  CCM je orodje, ki temelji na 

prostovoljnem sporazumu med lokalnimi 
oblastmi in zasebniki kot obliki skupnega 
postopka načrtovanja s pogajanji ter 
izvajanja upravljanja obalnih virov.

•  CCM je odprt in prostovoljen sporazum, 
v katerem se lahko vse stranke, ki želijo 
sodelovati, svobodno pridružijo

•  Njegov cilj je usklajevanje in integracija 
obstoječih orodij načrtovanja, in 
poskušanje reševanja okoljskega vprašanja, 
ki se pojavlja na določenem območju.
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Organ za governance, ki oblikuje 
odbor
Governance z območjem bodo oblikovali 
zgodovina, kultura in kompleksna 
prepletenost med lokalnimi oblastmi in 
nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. 
Iz tega izhajajoče institucije za governance 
so lahko preproste ali zapletene, formalne 
ali neformalne. Vzpostavitev učinkovitega 
sistema za governance mokrišč pomeni najti 
dobro delovno ravnovesje med več nivojev 
pristojnosti in hkrati vključiti lokalne 
zgodovine in kulture ter zagotoviti, da se te 
pristojnosti pozitivno uporabljajo in ostanejo 
prilagodljive in sposobne odgovoriti na stalno 
spreminjajoče se potrebe in situ ohranjanja. Ni 
lahka naloga.

Raznolikost upravnih in političnih kultur, 
znotraj katerih so mokrišča, bi nasprotovala, 
da je kateri koli organizacijski pristop boljši 
od drugih. Vendar bi morala biti skupna in 
temeljna naloga ustanovitev reprezentativnega 
organa za governance ali odbora. Temeljno 
načelo je določeno v 7. členu Protokola 
ICZM.44 Ne da bi natančno določali 
naravo tega organa, velja, da bi moral z 
mednarodno pomembnimi obalnimi mokrišči 
v Sredozemlju, kjer je to mogoče:

• Upravljati odbor, ki zastopa ključne 
partnerje in zainteresirane strani. Takšen 
organ bi moral biti v smislu izraza jasno 
opredeljen kot organ za governance 

• Odbor za governance lahko deluje 

posamično ali istočasno z odborom za 
upravljanje, ali se celo podvoji kot organ 
za upravljanje. Vendar je priporočljivo, da 
se organ upravljanja imenuje, pooblasti in 
se mu omogoči, da deluje kot takšen

• Struktura governancea mora biti 
sorazmerna z obsegom in kompleksnostjo 
mokrišča ter socialnim, gospodarskim in 
političnim okvirom, v katerem leži.

• Odbor za governance bi moral 
funkcionirati. Preprosto ni dovolj 
imeti strukturo in imena na papirju, 
organ za governance bi moral imeti 
upravno infrastrukturo, tj. sekretariat, 
ki bi mu omogočal redne sestanke, imel 
odgovornost in sprejemal in izvajal 
odločitve.

Članstvo - koga povabiti k mizi?
Organi za governance ali odbori imajo 
običajno enako ali nekoliko manjše število 
posameznikov kot upravni odbor (eng. 
management committee), pristojen za 
operativna vprašanja. Velikost organa za 
governance je odvisna tudi od velikosti in 
obsega zadevnega območja mokrišča. Tako bo 
na primer mokrišče, ki vključuje ali meji na 
več lokalnih in/ali regionalnih uprav, imelo več 
predstavništev prek izvoljenih uradnikov ali 
njihovih kandidatov. Za določeno zaščiteno 
območje bo potrebno članstvo ustreznega 
državnega oddelka ali agencij. Članstvo, ime 
in pristojnost organa za governance so že 
lahko določeni v statutu. Različni imetniki 

pravic in zainteresirane strani so ali bi morali 
biti vključeni v upravljanje obalnih mokrišč 
iz različnih razlogov, vključno z državnimi in 
nedržavnimi akterji.

 Pomembno je, da bi moralo članstvo 
zastopati tiste organizacije, ki imajo 
vlogo odločanja, vendar mora biti tudi 
sorazmerno z obsegom in naravo območja ter 
razpoložljivimi viri za njegovo podporo.

O
rgan za governance
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ADržavni akterji lahko vključujejo:

•  Nacionalne ali podnacionalne agencije, 
odgovorne za zaščitena in pomembna 
območja

•  Osrednje točke v vsaki državi in zlasti 
osrednjo točko za varstvo okolja ali narave

•  Agencije in osebje iz različnih vladnih 
sektorjev v zvezi z naravnimi viri (npr. 
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, raziskave)

•  Ustrezne izvršilne agencije (npr. ribištvo, 
pristanišča, lov)

•  Državna trgovska podjetja (npr. voda, 
energija)

•  Lokalne oblasti (npr. prefekti ali 
guvernerji)

•  Lokalne izvoljene oblasti.

Nedržavni akterji lahko vključujejo: 

•  Uporabnike območij v mokrišču in okoli 
njega, vključno s tistimi, ki so neposredno 
odvisni od naravnih virov (npr. kmetje in 
ribiči)

•  Skupine civilne družbe in organizacije, ki 
se ukvarjajo z ohranjanjem in trajnostnim 
razvojem (npr. lokalne, nacionalne in 
mednarodne nevladne organizacije)

•  Vero in kulturne organizacije z 
zgradbami, zgodovinskimi ali svetimi 
kraji znotraj mokrišča ali ob njem

•  Poslovne sektorje z neposrednim 
interesom, kot so ekoturizem ali turizem, 
vodna podjetja, kmetijska podjetja ali 
podjetja, ki imajo v lasti ali upravljajo 
zemljišča v območju mokrišča

•  Lastnike ali zakonsko priznane pravice 
uporabnikov do zadevnega zemljišča ali 
virov (npr. za lov, ribištvo, črpanje vode, 
pašo ali posek)

•  Običajne pravice do zemljišč in virov kot 
je zgoraj navedeno (tudi če niso pravno 
priznane). 

 Izziv bo oblikovati organ za governance, 
ki bo učinkovit, vendar bo zajemal vse tiste, 
ki imajo upravičen interes za governance 
območja. 



Buna-Bojana - formalna struktura
Buna-Bojana v Albaniji je primer bolj formalizirane državne strukture za governance. 
Struktura governancea območja se še vedno razvija v razmeroma nedavnem zakonodajnem 
okviru. Ministrska odločitev v letu 2018 je omogočila ustanovitev Odbora za upravljanje (eng. 
Management Committee) za okoljsko zaščitena območja (EPA). Sklep pa določa,  da ima 
Odbor za upravljanje - dejansko organ za governance - le nadzorno vlogo brez izvršilnih oblasti 
(‘dejavnost upravljanja’).

Imenovani vodja Odbora za upravljanje za BRVPL je prefekt regije Skadar (Shkodër). Drugi 
predstavniki in člani so Ministrstvo za turizem in okolje, Nacionalna agencija zavarovanih 
območij (NAPA), prefektura regije Skadar in občina Skadar, Regionalna agencija zavarovanih 

območij (RAPA), ki odboru zagotavljajo tehnični sekretariat in administracijo. Članstvo 
vključuje tudi predstavnike s področja kmetijstva, turizma, infrastrukture in energije, vode, 
znanosti in izobraževanja, kulturne dediščine, vključno s kulturno dediščino civilne družbe, 
lastnikov zemljišč in nevladnih organizacij, ki imajo izkušnje z razvojem naravnih območij.

Albanija je sklenila sporazum o  čezmejnem sodelovanju s sosednjo Črno goro. Vendar mora 
albanski parlament ratificirati sporazum o ustanovitvi skupnega odbora s Črno goro za 
upravljanje območja delte Bune/Bojane kot celote. Poleg tega je Buna Bojana sestavni del 
celotnega drimskega povodja, o katerem je sklenjen uspešen večstranski sporazum (od leta 
2012).
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Buna. © Marko Prem, PAP/RAC
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A‘Čeprav je normalno in se pričakuje, da 

lahko večje spremembe v politikah in 
vladnih shemah vplivajo na prednostne 
naloge upravljanja na določenem 
območju, je treba strukture governancea 
vzpostaviti tako, da so čim bolj 
robustne, da jih se ne more ukiniti, ali 
da ne morejo izgubiti mandat zaradi 
sprememb v vladi, sodelovanju partnerjev 
ali z zamenjavo vodstva. Vedno je 
prednost, če v strukturi governancea 
sodelujejo zavezani partnerji in obstaja 
vodstvo ‘zagovornikov’, kar zagotavlja 
usklajenost, kontinuiteto in nemotene 
delovne odnose, da se prizadevanja za 
integracijo nadaljujejo, in da se spremlja 
napredek.’ 45

  Temeljni dokument o governanceu 
- Pravilnik
Ne glede na uporabljeni model bi morala 
imeti vsaka struktura vsaj temeljni dokument, 
ki se lahko lokalno imenuje ‘ustava’ ali 
‘pravilnik’, da:

•  Določa vizije, cilje in naloge

•  Vzpostavlja postopek odločanja

•  Potrjuje zavezanost partnerjev (določa 
njihove odgovornosti)

•  Funkcionalni vidiki, kot je sekretariat 
(npr. pogostost sestankov)

Vgnezdeni governance 
Upravni organ obalnega mokrišča bo 
odgovoren le za del širšega povodja in 
obalnega območja. Povodje se lahko razširi 
globoko v notranjost, celo čez eno ali več 
nacionalnih meja. Sosednje obalno območje 
lahko vključuje večji razvoj turizma, 
pristanišča, industrijska ali urbana območja.

Organi za governance obalnih mokrišč bodo 
težko vplivali na zdravje svojih izvirnih rek 
in povodja, razvoj ali uporabo sosednjih 
obalnih in morskih voda brez strukturiranih 
povezav za governance. Te povezave 
lahko vključujejo delitev odgovornosti, 
medsebojna posvetovanja, kompromise glede 
medsektorskih odgovornosti, manjkajoče ali 
prekrivajoče se odgovornosti in pravice. Zlasti 
medsebojne povezave bi morale omogočati 
prepoznavanje ekosistemskih storitev, ki jih 
zagotavlja obalno mokrišče.

Taki sosednji organi za governance bi lahko 
bili zelo raznoliki, vključno z na primer 
porečjem, morskim zaščitenim območjem 
ali partnerstvom za upravljanje z obalnim 
območjem. V teh primerih bi bilo mogoče 
medsebojno povezovanje governancea takoj 
prepoznati z nekaj tako preprostega, kot 
je medsebojna zastopanost v partnerskih 
strukturah.
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SOGLASJU - ORGAN ZA 

UPRAVLJANJE

JEDRNA SKUPINA ZA 
REKO DRIM

Pogodbenice, UNECE, Upravni odbor 
Parka Prespa, Odbor za razvodje jezera 

Ohrid, Odbor Skadarskega jezera, 
GWP-Med, MIO-ECSDE

Sekretariat jedrne 
skupine za Drim 

(GWP-Med)

Strokovna 
delovna skupina za 
Okvirno direktivo 
EU o vodah (EU 

WFD)

Strokovna 
delovna skupina 
za spremljanje in 

informiranje

Strokovna 
delovna skupina 

za biotsko 
raznovrstnost

Strokovna 
delovna skupina 

za poplave

MEMORANDUM O SOGLASJU - 
USKLAJEVALNI ORGAN

ZASEDANJE 
POGODBENIC:

GRČIJA, SEVERNA
 MAKEDONIJA, ALBANIJA, 

KOSOVO, ČRNA GORA

UPRAVLJANJE 
POREČJA REKE 
DRIM

 Pomembno je, da se governance obalnih 
mokrišč ‘ugnezdi’ znotraj ustreznih sosednjih 
struktur governancea z medsebojnim 
priznavanjem in zastopanjem v širšem 
povodju ali obalnem območju, kjer obstajajo.

Najbolj znan tak dogovor se nanaša na 
razširjeno drimsko kotlino, ki je vključevala 
tudi območje delte Bune Bojane. Governance 
tega porečja vključuje srečanje pogodbenic, ki 
se začne od izvira do morja: Grčija, Severna 
Makedonija, Albanija, Kosovo, Črna gora, 
Jedrna skupina za reko Drim, kjer tudi organi 
za upravljanje s tremi neobalnimi mokrišči, 
povezani v sistem (Prespa, Ohrid, Skadar), 
sodelujejo skupaj z organi ZN, medvladnimi 
in nevladnimi organizacijami, kot je prikazano 
na spodnji sliki.

Lahko pa vključuje tudi sporazume o 
medsebojnem sodelovanju s sosednjimi 
občinami ali organi za upravljanje s 
pristanišči. Na osnovni ravni bi bila ta 
sosednja telesa vključena kot zainteresirane 
strani pri governanceu obalnega mokrišča, 
vendar bi morali, kjer je to mogoče, obstajati 
vzajemni sporazumi o zastopanju na politični 
ali korporativni ravni znotraj teh organov. V 
takih primerih lahko legitimnost sodelovanja 
in pogoji skladnosti zahtevajo formalizirane 
sporazume in strukture. 
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Pristop ‘Človek in biosfera’ (UNESCO) 
in program za upravljanje z ‘biosfernimi 
rezervati’, ki ga je UNESCO prvič ustanovil 
leta 1971 in deli številne perspektive, cilje in 
orodja z ekosistemskim pristopom, ponuja 
tristranski pristop: jedro , varovalni pas in 
prilagodljivo prehodno območje. Celoten 

koncept zoniranja v biosfernih rezervatih 
vključuje dimenzijo prožnosti in ga je mogoče 
ustvarjalno uporabiti za olajšanje ‘mozaične’ 
integracije posebej določenih območij v širšo 
bioregionalno pokrajino.

Človek in biosfera - 3-conski pristop
Sistem zoniranja programa ‘Človek in biosfera’ različnih 
intenzivnosti upravljanja se zdaj pogosto uporablja na določenih 
območjih, kjer je treba upoštevati potrebe in težnje lokalnega 
prebivalstva. V idealnem primeru bi moral vsak biosferni rezervat 
vsebovati tri cone, ki jih je treba izvajati v vzorcih, specifičnih 
za območje, ki ustrezajo lokalnim potrebam in geografskim 
razmeram. 

n Najprej mora obstajati eno ali več temeljnih področij 
intenzivnega upravljanja. Običajno so to varovana območja 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, spremljanje minimalno 
motenih ekosistemov in izvajanje nerazornih raziskav in 
drugih uporab z majhnim vplivom. 

n Sledi jasno opredeljeno varovalno območje, ki običajno 
obkroža osnovna območja ali meji z njimi in se uporablja za 
skupne dejavnosti, združljive z okoljsko primernimi praksami. 

n In nazadnje, obstaja prožno prehodno območje, ki lahko 
vsebuje različne kmetijske dejavnosti, naselja in druge namene 
uporabe, v katerih lokalne skupnosti, agencije za upravljanje, 
znanstveniki, nevladne organizacije, kulturne skupine, 
gospodarski interesi in druge zainteresirane strani sodelujejo 
pri upravljanju in trajnostno razvijajo vire tega območja 
(Hadley, 2002).
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Rdeča črta na spodnjem zemljevidu 
predstavlja hidrološke meje razširjenega 
Drima. Zelena črta predstavlja porečja. 
Omeniti velja, da se rdeča črta širi proti 
morju, da bi predstavila morski del mokrišča 
Buna Bojana.
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Čezmejno/medregionalno 
sodelovanje – Seganje preko meja
Mokrišča, ki prečkajo državne meje, so 
poseben primer, če gre le za preprosta 
logistična vprašanja, ki se pojavljajo na stičišču 
različnih upravnih sistemov. Le nekaj obalnih 
mokrišč v Sredozemlju prečka države znotraj 
njihovih meja, vendar je obstoj dveh ali več 
držav v njihovem zgornjem toku povodja 
običajen pojav. V teh primerih je čezmejno 
sodelovanje nujno. Jezikovne, politične in 
kulturne razlike še bolj zapletejo zadeve. 
Governance s čezmejnimi ali medregionalnimi 
mokrišči vključuje vsaj okoljske agencije dveh 
ali več vlad. Glede na obseg in vključenost 
obeh zavarovanih območij kot posegajočih 
zemljišč in morskega okolja pa lahko 
governance vključuje tudi ministrstva za 
zunanje zadeve, kmetijstvo, ribištvo, rudna 
bogastva in gozdarstvo teh vlad; več državnih, 
deželnih, okrožnih ali lokalnih oblasti; 
avtohtonih ljudstev in lokalnih skupnosti; 
zasebnih lastnikov zemljišč; in mednarodne 
nevladne organizacije. Pogosto gre za več 
pravnih sistemov. 

Koristi in izzivi čezmejnih 
zavarovanih območiji46  
Vzpostavitev Čezmejnega zavarovanega 
območja (TBPA) s strani dveh ali več 
držav ali drugih pristojnosti ustvarja 
priložnosti za boljše čezmejno sodelovanje 
pri njihovem upravljanju. Pomaga tudi 
spodbuditi prijateljstvo in zmanjšati napetost 
v obmejnih regijah. Čezmejna zavarovana 
območja predstavljajo edinstvene izzive pri 
governanceu, saj običajno vključujejo številne 
stranke in vplivajo nanje. Pogosto je v igri 
več pravnih sistemov in zakoni različnih 
nacionalnih ali podnacionalnih političnih enot 
lahko institucijam in posameznikom podelijo 
različne sklope pravic in obveznosti. Prednosti 
in slabosti Čezmejnega zavarovanega območja 
so prikazani v tabeli na desni:

P
R

IP
R

AVA



Ko
ri

st
i i

n 
iz

zi
vi

 č
ez

m
ej

ni
h 

za
va

ro
va

ni
h 

ob
m

oč
ij

51

Prednosti  Slabosti
 
Spodbujanje mednarodnega mirnega   Potreba po uskladitvi različnih (včasih 
sodelovanja na različnih ravneh   nasprotujočih si) zakonov in politik, ki lahko  
  zmanjšajo učinkovitost sodelovanja 

Izboljšanje varstva okolja v ekosistemih   Jezikovne ovire, kulturne in/ali verske razlike  
  in celo različna merila osnovnih zemljevidov,  
  ki lahko povzročijo nesporazume (lahko pa  
  prinesejo tudi večjo raznolikost zmogljivosti  
  in virov) 

Spodbujanje učinkovitejših raziskav  Različne zmogljivosti, viri, zavezanost ali  
  pristojnost institucij zavarovanega območja in  
  osebje na obeh straneh meje lahko privedejo  
  do prevladujočih/šibkih odnosov 

Prinašanje naložb in gospodarskih koristi   Pomanjkanje enakosti v zvezi z ratifikacijo 
lokalnim in nacionalnim gospodarstvom   mednarodnih protokolov ali konvencij, kar  
  lahko prepreči njihovo uporabo za čezmejno  
  sodelovanje 

Zagotavljanje boljšega čezmejnega nadzora   Oboroženi spopadi, sovražnost ali politične 
nad težavami, kot so požari, škodljivci,   napetosti med državami, ki lahko otežijo ali 
krivolov, onesnaževanje morja in   celo onemogočijo sodelovanje. 
tihotapljenje.   
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Dve od poskusnih področij, vključenih v 
ta projekt, sta čezmejni; spodnja delta reke 
Bojane-Bune na meji Albanije in Črne gore 
ter čezmejni ‘Prespanski park’, zaščiteno 
območje, ki vključuje Prespanska jezera in 
njihovo okolico, ki sega preko meja Grčije, 
Albanije in Republike Severne Makedonije. 
Ta področja kažejo, da so nastavitve deljenega 
governancea običajno dinamične in se 
spreminjajo. Običajno se razvoj čezmejnega 
governancea v državah udeleženkah dogaja z 
različno hitrostjo.

Pripravljenost partnerjev, da sodelujejo, se 
s časom tudi spreminja. ‘Korak naprej, dva 
koraka nazaj’ je lahko običajen scenarij, ko se 
politične prioritete spreminjajo in razvijajo. 
Zakonodaja je lahko v neskladju med 
državami, neustrezna ali celo odsotna. Zlasti 
lahko manjka jasnosti glede medresorske 
oblasti in odgovornosti med državami. Zlasti 
zaskrbljujoče so nacionalne neenakosti v zvezi 
z močjo, financami in človeško in tehnično 
zmogljivostjo, kar ima za posledico nepravične 
odločitve in delitev koristi, neprimerne, 
kratkotrajne ali nezanesljive zavezanosti 
vlade in neustrezne finance ter, kar je še 
pomembneje, neprimerno dolgoročno 
finančno varnost čezmejnega partnerstva.

Vloga donatorjev in nadnacionalnih 
organizacij, kot je EU, se je izkazala za 
kritično pri čezmejnem governanceu. 
Mednarodne fundacije, kot so MAVA in 
GWP, programi ZN, vključno z okoljskim 
programom ZN (npr. ‘MedPartnership’ in 

Sredozemski akcijski plan) in Razvojnim 
programom Združenih narodov (UNDP), 
okoljskim programom EU (LIFE), sosedskimi 
programi in programi teritorialnega 
sodelovanja in drugimi, lahko nudijo bistveno 
podporo za začetek čezmejnega sodelovanja, 
vendar je njegovo nadaljevanje po začetnem 
obdobju financiranja odvisno od trdnosti 
ustvarjenih čezmejnih institucij, dolgoročnih 
virov in politične zavezanosti.

Pomembno je, da lahko ti mednarodni 
donatorji igrajo vlogo pri lobiranju 
nacionalnih vlad za vzdrževanje in 
podporo čezmejnega governancea na ravni, 
ki ni dostopna lokalnim institucijam 
(npr. ministrom in predsednikom vlade). 
Poleg tega imajo obveznost, da po koncu 
obdobja financiranja ne odpravijo strukture 
čezmejnega governancea, sekretariati upravnih 
organov potrebujejo dolgoročno podporo za 
vključitev lokalnega governancea. 

 Formalni programi financiranja imajo 
v tem pogledu edinstveno moč, saj lahko 
nacionalne prejemnike zavežejo, da ohranijo 
podporo v predpisanem obdobju po zaključku 
začetnega projekta. 

P
R

IP
R

AVA



ŠT
U

D
IJA

 P
RI

M
ER

A:
 Č

ez
m

ej
ni

 p
ar

k 
Pr

es
pa

ns
ka

 je
ze

ra

53

P
R

IP
R

AV
AČezmejni park Prespanska jezera

Območje Prespe delijo tri države, Grčija, Albanija in 
Severna Makedonija. Grški del se nahaja v regiji Zahodna 
Makedonija. Prespa je sestavljena iz dveh jezer ter njihovega 
širšega jezerskega povodja, ki sega do vrhov gora, ki jih 
obdajajo. Leta 2000 je skupna deklaracija premierjev teh 
treh držav ustvarila čezmejni park Prespa - prvo čezmejno 
varovano območje na Balkanu.

Neuradno čezmejno sodelovanje je potekalo leta 2000 z 
Grškim društvom za zaščito Prespe (SPP), ki deluje kot 
sekretariat. V letu 2013 se je začelo sodelovanje pod imenom 
PRESPANET s namenskim skrbniškim skladom za 
izvajanje. Vendar obstaja neravnovesje med tremi ustreznimi 
nevladnimi organizacijami v zadevnih treh državah glede 
virov in zmogljivosti, saj Društvo za zaščito Prespe v Grčiji 
ima bistveno večja sredstva izmed treh držav, z močno 
lokalno prisotnostjo. Takšno pomanjkanje zmogljivosti ovira 
zmožnost zbiranja sredstev na celotnem čezmejnem območju. 
Načrta upravljanja s čezmejnim parkom kot celote še vedno ni. 

Tri zadevne države in EU so leta 2010 podpisale tristranski 
sporazum s statusom mednarodnega sporazuma. Ko sporazum 
začne veljati, je predvideno, da bo:

•  Srečanje ministrov dvakrat na leto - sprejemanje odločitev 
na visoki ravni

•  Odbor za upravljanje Prespanskega parka - razpravljanje o 
čezmejnih vprašanjih, vključno s kakovostjo vode

•  Sekretariat - z mednarodnim vodjem, ki je odgovoren za 
sodelovanje (sprva s sedežem v Grčiji štiri leta)

Prespanska jezera. © Jean Jalbert, Tour du Valat
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Kje si zdaj? Prva naloga je 
kartirati trenutno izhodišče 
governancea - kako deluje 
trenutni sistem governancea 
na določena kvantitativna in 
kvalitativna merila.
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Tukaj se začne postopek 
samoocenjevanja
Glavna vprašanja, ki jih je treba obravnavati 
v tej fazi pri analizi governanceaz mokrišči, 
vključujejo naslednje:

•  Katere so značilnosti obstoječega sistema 
governanceain kakšne so njegove prednosti 
in slabosti?

•  Kako naj governance območja in njegov 
načrt ukrepov obravnava dolgoročno 
usmeritev ekosistema? (Tako njegove 
družbene kot okoljske razsežnosti)

•  Kako lahko načrtovanje in oblikovanje 
politike spodbudita sodelovanje in si 
pridobita zaupanje in sodelovanje med 
zainteresiranimi stranmi?

•  Ali je sistem governancea učinkovit pri 
izvajanju načrta ukrepov?

•  Ali je sistem governancea prilagodljiv - ali 
lahko vključuje nova znanja in se prilagaja 
spreminjajočim se družbenim in okoljskim 
okoliščinam?

•  Ali so sredstva, finančna in človeška, 
ustrezna za učinkovit governance?

•  Ali je governance obalnih mokrišč 
vključen v načrtovanje in upravljanje z 
območjem, v katerem leži?

To se morda zdi kot zastrašujoč seznam 
vprašanj, ki zahtevajo odgovor, vendar so 
razčlenjeni na enostavne praktične korake v 
orodjih, ki sledijo.

Faza kartiranja in načrtovanja temelji na dveh 
enostavnih orodjih za samoocenjevanje:

Orodje za hitro ocenjevanje
•  Enostavni obrazci s potrditvenimi 

polji, ki se lahko enostavno kopirajo in 
distribuirajo

•  Ocenjevanje je preprosto in hitro - temelji 
na enostavnem sistemu semaforja 

Orodje za hitro ocenjevanje je zasnovano 
tako, da olajša razpravo in opredeli status 
quo - izhodišče za prihodnje načrtovanje. To 
lahko dopolnite z uporabo tabel na straneh, ki 
sledijo, ali s prenosljivim delovnim zvezkom 
programa Excel (glejte spodnjo povezavo).
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Orodja so na voljo za spletno uporabo in jih je mogoče prevzeti na:  
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-
ofmediterranean-coastal-wetlands/

Prenosljivo orodje za načrtovanje 
programa Excel - (Excel Planning 
Tool) 
Prenosljiv delovni zvezek programa Excel 
omogoča uporabniku podrobnejšo analizo 
in pripravo načrta ukrepov. Delovni zvezek 
uporabniku omogoča, da:

•  Vnese besedilo za prepoznavanje 
potencialnih kazalcev napredka, ovir za 
napredek in ukrepov

•  Dodeli ocene, da bi označil prednostne 
naloge za ukrepanje

•  Ustvari rezultate v grafični obliki

Ocenjevanje je zasnovano tako, da zagotavlja 
izhodiščno točko - da postavi temelje 
za načrtovanje prihodnjega governancea. 
Uporabniku bo pomagalo določiti prednosti 
in slabosti obstoječega sistema in reforme, ki 
so potrebne, če želimo doseči želene pogoje 
v prihodnosti. V tej mreži ni ‘pravilnih’ 
rezultatov; samo kazalniki prioritetov za 
prihodnje ukrepanje.
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Orodje za hitro ocenjevanje 
Za oceno izhodiščne vrednosti se uporablja 
mreža semaforjev, ki prikazuje obstoječe stanje 
governancea, in temelji na enostavnem sistemu 
luči semaforja v treh kategorijah. 

• Rdeča za dejavnosti governancea, ki se še 
niso začele

• Rumena za dejavnosti, ki so že v teku 
ali delno dokončane

• Zelena za že izpolnjena merila. 

Ni začeto / Brez aktivnosti

V teku / Delno dokončano

Dokončano

 Kako uporabljati 
Ročno -  preprosto potrdite polje pod  
 ustrezno barvo luči semaforja na  
 naslednjih straneh.

Prenos -  v spustnem meniju vnesite križ v  
 želeno polje v prenesenem  
 spletnem orodju za načrtovanje.

Orodja so na voljo za spletno uporabo in jih je mogoče prevzeti na:  
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-
ofmediterranean-coastal-wetlands/
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Institucionalna zasnova

Zainteresirane strani so opredeljene in njihovi interesi in vplivi določeni

Zasnovana je in vzpostavljena struktura governancea

Izbrana so ključna vprašanja, na katera se bo usmerjal governance

Dogovorjena je ustava organa za governance ter cilji in pristojnosti

Zagotovljena je temeljna finančna podpora

Uporabniki in lokalna skupnost razumejo in podpirajo cilje določitve območij

Aktivno sodelovanje družbenih udeležencev, ki ohranjajo raznolikost in 
enakost spolov v vseh vidikih upravljanja območja

Zainteresirane strani so aktivno vključene v postopek ocenjevanja in 
določanja ciljev

Institucije, odgovorne za območje, razumejo in podpirajo njegove cilje in 
sodelujejo pri njihovem uresničevanju

Governance ‘vgnezden’ z vzajemnim priznavanjem in zastopanjem znotraj 
struktur governancea za širše povodje ali obalno območje

Le čezmejno Vzpostavljeni so učinkoviti režimi skupnega governancea za 
nova čezmejna obalna mokrišča

Le čezmejno V ustreznih pristojnostih se uporabljajo politike za omogočanje 
skupnega governancea čezmejnih območij.

Le čezmejno Temeljna sredstva so na voljo v ustreznih pristojnostih, da se 
omogoči dolgoročni skupni governance čezmejnih območij.
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 Ni začeto /  
 Brez aktivnosti

 
V teku /  

 Delno dokončano

 Dokončano 

Okvir 
- predpogoji, potrebni 
za uspešno izvajanje 
načrta ukrepov
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Priprava program
a ukrepov
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Priprava programa ukrepov    

Ocenjena so glavna okoljska, socialna in institucionalna vprašanja in tveganja 
ter njihove posledice ocenjene

Načrtovane so ali izvedene znanstvene raziskave izbranih vprašanj o 
upravljanju

Opredeljeni so verjetni prihodnji scenariji

Dokumentirani so osnovni pogoji

Dogovorjena sta in financirana protokol spremljanja in program

Ugotovljeni so cilji upravljanja SMART

Določen je načrt ukrepov ter institucionalna in finančna sredstva, s katerimi 
se bo izvajal

Razvita je institucionalna zmogljivost za izvajanje

Zainteresirane strani so aktivno sodelovale pri načrtovanju in dejavnostih 
poskusnih projektov

Strategija 
- vodi do sprememb 
v vedenju med 
izvajanjem ciljnih 
skupin uporabnikov, 
ključnih institucij in 
sprememb v smislu 
kje in kako se izvajajo 
finančne naložbe
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 Ni začeto /  
 Brez aktivnosti

 
V teku /  

 Delno dokončano

 Dokončano 



Formalno sprejetje in financiranje Izvajanja in skladnosti

Uprava in načrt ukrepov sta formalno potrjena

Pridobljena so sredstva za izvajanje programa ukrepov

Izvajanje upravljavskega / načrta ukrepov je v skladu z zastavljenimi 
prednostnimi nalogami
Izvajanje poskusnih ukrepov za preizkušanje zmogljivosti, spodbujanje 
delovanja partnerstva in pomoč pri zagotavljanju javne podpore in 
ozaveščenosti
Zunanje nacionalne, regionalne in lokalne politike, povodni in prostorski 
načrti ustrezajo potrebam in ciljem območja

Redno spremljanje učinkovitosti upravljanja

Uporabljen pristop prilagodljivega upravljanja

Dosežena je sprememba obnašanja ključnih zainteresiranih strani

Dosežen je ugoden status ohranjenosti obalnih mokrišč

H
itr

o 
oc

en
je

va
nj

e 
/ F

or
m

al
no

 s
pr

ej
et

je
 in

 fi
na

nc
ir

an
je

 Iz
va

ja
nj

e 
in

 s
kl

ad
no

st

59

Program 
spremembe 
- meri rezultate in 
koristi z izvajanjem 
načrta ukrepov
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Samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje

Obnašanja ključnih partnerjev so v skladu z načrti ukrepov in upravljanja

Spremljajo se in razlagajo trendi v družbi/ekosistemu

Izvedene so naložbe v potrebno fizično infrastrukturo

Napredek in doseganje ciljev so dokumentirani

Glavne skupine zainteresiranih strani ohranjajo sodelovanje pri upravljanju  
s področjem

Ohranja se podpora za dolgoročno financiranje

Izidi načrta upravljanja so dokumentirani

Vprašanja o upravljanju so ponovno ocenjena

Prioritete in politike so prilagojene tako, da odražajo izkušnje in 
spreminjajoče se družbene/okoljske razmere

Nova vprašanja ali področja so opredeljena za vključitev v revidirani načrt 
upravljanja

Skupna vizija 
- ustrezno ravnovesje 
med okoljem in 
človeško družbo - 
trajnostni razvoj - za 
dosego dogovorjene 
skupne vizije
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 Ni začeto /  
 Brez aktivnosti

 
V teku /  

 Delno dokončano

 Dokončano 
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Orodje za spletno načrtovanje 
Spletna različica mreže programa Excel za 
vsako od dejavnosti, navedenih v mreži za 
hitro ocenjevanje, nudi uporabniku prostor za 
opredelitev:

• Kazalnikov napredka
• Ovir za napredek
• Ukrepov in naslednjih korakov
• Prioritetov za ukrepe, ocenjenih 1-3 

Mreže ponujajo spustne menije za vnos ‘ocene’ 
semaforja v fazi hitrega ocenjevanja. Mreže 
omogočajo uporabniku podrobnejšo analizo 
ter pripravo in načrt ukrepov. 

Orodja so na voljo za spletno uporabo in jih je mogoče prevzeti na:  
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-
ofmediterranean-coastal-wetlands/
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Okvir: predpogoji, potrebni za uspešno izvajanje načrta ukrepov
Primer dokončane mreže
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Institucionalna zasnova Ovire za napredek

1 Financiranje in strokovno znanje osebja

1 Brez varnega dolgoročnega 	nanciranja in
politične zaveze

1 Ni ovir

1 institucionalna inercija med partnerji

1 Zanašanje na kratkoročno 	nanciranje projektov
pri 	nanciranju temeljnih dejavnosti

2 Pomanjkanje zavezanosti lokalnih oblasti, ki bi
ustrezale nacionalni podpori

1 Tradicionalna in dolgoletna stališča

2 Navzkrižje gospodarskih interesov in ohranjanja

1 Tradicionalna stališča in konvencije

2 Pomanjkanje ozaveščenosti

3 Neprimeren dostop in objekti

1 Politični cikli

1 Čas in sredstva

2 Upravne meje

3 Politični konikt

VSOTE

Zainteresirane strani so opredeljene in njihovi

interesi in vplivi določeni

Zasnovana je in vzpostavljena struktura
governancea

Izbrana so ključna vprašanja, na katera se

bo usmerjal governance

Zagotovljena je temeljna �nančna podpora

Dogovorjena je sestava organa za governance

ter cilji in pristojnosti

Aktivno sodelovanje družbenih udeležencev,  

ki ohranjajo raznolikost in enakost  

spolov v vseh vidikih governancea območja

Uporabniki in lokalna skupnost razumejo in

podpirajo cilje določitve območij

Upravljanje je večslojno in povezano z vzajemnim 

priznavanjem in zastopanjem znotraj governance  

struktur za širše povodje ali obalno območje

Institucije, odgovorne za območje, razumejo in

podpirajo njegove cilje in sodelujejo pri njihovem 
uresničevanju

Prednostn 
a ocena 1-3Dokončano

Ni
začeto/Brez

aktivnosti 

V
teku/Delno 
dokončano 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kazalniki napredka

1 Pogoji za pogodbo o kartiranju

2 Izbran svetovalec

3 Poročilo in načrt ukrepa

1 Redne seje Odbora za upravljanja in izvajanje načrta
upravljanja

1 Program dela Odbora za governance ki ga je treba še
dogovoriti

1 Dogovorjena je ustava, cilji in referenčni pogoji

1 Zagotovljeno je letno temeljno 	nanciranje,
dogovorjeno s partnerji

1 Zmanjšanje števila pritožb

2 Zmanjšanje škodljivih dejavnosti uporabnikov in
lokalne skupnosti

3 Povečana prostovoljna aktivnost

1 Raznovrstno članstvo v odboru za governance

2 Raznoliko sodelovanje na dogodkih in posvetih

1 Institucionalna podpora je močna in dosledna

Vzajemno članstvo v organih za governance za sosednje
povodje in obalno območje

Dejanja / Naslednji koraki

1 Financiranje iz virov

2 Sestavite referenčne pogoje in izberite
svetovalca

3 Priprava poročila

1 Pripravite in dogovorite program dela.

2 Kratko seznanite politike in pripravite
gradivo za informiranje

1 Pripravite in dogovorite ključna
vprašanja in program dela

1 Nadaljnje spremljanje z vsemi partnerji
za spodbujanje odziva

1 Pripravite in predstavite primer
	nanciranja za vse partnerje

1 Letni program javnih dogodkov

2 Poiščite in vključite lokalne zagovornike

3 Lokalna informativna kampanja

1 Kampanja ozaveščanja o spolih in
izključenih družbenih skupinah

2 Preglejte in spremenite dostop in
zmogljivosti

1 Informacijski paket in dnevi za podporne
institucije

2 Objavite letno poročilo o napredku

1  Vzpostavite dialog in razvijajte
memorandum o soglasju z ICZM in
organi povodja

1

2

3

2

2

2

1

1

1

3

1

2

1

2

1

1

4 4 1
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Kazalniki - razmislite, kako bi spremljali 
napredek, tj. kateri kazalnik (ali kazalniki) 
bi se lahko uporabil. To so lahko enostavne 
izjave, na primer: ‘kartiranje zainteresiranih 
strani je dovršeno, potekal je ustanovni 
sestanek governancea, pripravljen in odobren 
je načrt ukrepov’, ali kvantitativno, na primer; 
‘Letna finančna podpora ali izdatki, število 
dogodkov, število udeležencev na dogodkih, 
število odstranjenih nezakonitih gradenj itd.’ 
Uporabijo se lahko največ trije kazalniki - 
vendar bo en dovolj.

Ovire - vzporedno z oceno tistih meril, 
označenih kot ‘v teku / delno’ ali ‘ni 
dokončano’, upoštevajte tudi ovire za dosego 
želenega kazalnika dokončanosti. Ovire 
so lahko notranje ali zunanje. Zamisel je 
oblikovati ideje, kako ovire spremeniti v 
priložnosti za izboljšanje governancea, kjer je 
to potrebno. 

Ukrepi in naslednji koraki
Opredelite potrebne ukrepe 
Prioriteta - dodelite prioriteto vsakemu 
ukrepu z lestvico 1 - 3 (1 je visoka)

Popolnoma razvita različica programa Excel 
se bo samodejno seštela in ustvarila:

1)  grafični prikaz napredka
2)  tabelo prednostnih ukrepov governancea
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Primer dokončane mreže (na 
voljo v spletnem delovnem 
zvezku)
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Tretja faza je določitev končne 
destinacije s pomočjo prikazanega 
kazalnika vitalnosti in prilagodljivosti 
- določitev vidikov governancea, ki 
se odziva na razvijajoče se pogoje v 
ekosistemih območja in njegovem širšem 
družbenem, gospodarskem in kulturnem 
kontekstu - governance, ki je zanesljiv in 
na poti k dolgoročni trajnosti.
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kakovostna merila vitalnosti in prilagodljivosti 
enostavno izmeriti na kakršen koli natančen 
ali znanstven način. To pa nas ne razreši 
odgovornosti, da jih upoštevamo in ocenimo 
glede na sedanjo prakso in prihodnje ambicije. 
Namen mreže ni primerjanje governancea 
med različnimi območji - ne gre za lepotno 
tekmovanje. Merila je mogoče pravilno 
oceniti le v njihovem lokalnem kontekstu, 
zato bo imel na primer izraz ‘okrepljeni’ v 
močno centralizirani državi čisto drugačen 
pomen v primerjavi z območjem z visoko 
stopnjo subsidiarnosti.

Governance je tudi umetnost možnega in 
želenega.

Spodnja mreža je enostavna in jedrnata 
- deloma za izogibanje utrujenosti pri 
ocenjevanju, pa tudi za osredotočanje misli na 
bistveno zaznano kakovost governancea.

Uporablja se številčna ocena 1-4.

Skupna ocena je največ 100.

 

Orodja so na voljo za spletno uporabo in jih je mogoče prevzeti na:  
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-
ofmediterranean-coastal-wetlands/
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LEGENDA
Merila - končni cilj bi moral biti doseganje 
vidikov governancea, ki so:

OKREPLJENO - samozavestni in samo-
usmerjeni, sposobni pokazati vodstvo, ki se 
odziva na nastajajoče okoljske razmere, težave in 
priložnosti; samodisciplinirani in samokritični 
ter sposobni prevzeti odgovornosti na učinkovit 
in zanesljiv način. 

MODRO - sprejemajo odločitve smiselnega 
obsega; da jih motivirajo skupno dobro in 
solidarnost; spodbujajo angažiranja čim večjega 
števila pomembnih družbenih udeležencev.

PRILAGODLJIVO - fleksibilni, razmišljujoči, 
vključeni v izmenjavo znanja, dialog in razprave, 
sposobni učiti se iz izkušenj, sposobni tehtati 
možnosti in sprejemati hitre in smiselne 
odločitve.

USTVARJALNO, INOVATIVNO IN ŽIVAHNO - 
odprti za nove ideje, sposobni začeti znova in 
se obnoviti kot živi sistem, ponujajo inovativne 
rešitve, podpirajo nastanek novih pravil in norm, 
se pozitivno odzivajo na spremembe in se še 
naprej razvijajo.

REPREZENTATIVNO IN INTEGRIRANO - imajo 
obilne, smiselne in sistemske interakcije z 
različnimi udeleženci na različnih ravneh 
družbe in med sektorji (vključno z tistimi 
udeleženci, zaradi katerih so odločitve 
učinkovite skozi politično, socialno in finančno 
podporo).

Kazalnik vitalnosti in prilagodljivosti

OCENA 

SPLOH NE / ZELO NIZKO              1

NIZKO / ZAČETNO                           2

V RAZVOJU / IZBOLJŠANO          3

VISOKO / POPOLNO                       4
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Ali je formalna struktura governancea in njeno 
članstvo…?

Ali je osebje za upravljanje območja...?

Ali so ključne zainteresirane strani...?

Ali so partnerske institucije….?

Ali je načrt upravljanja z območjem...?

SKUPAJ (največ 100)
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Kazalniki uspeha  
4	 Uspešna razprava, ki ima za posledico 

razmislek, učenje in priporočila za 
izboljšave  

4	 Naslednji podoben projekt, dejavnost ali 
faza združuje in razmišlja o tem, kar je 
naučeno

4	 Izboljšane ocene pri ponovljenih 
ocenjevanjih

dogodek za izbrane zainteresirane strani in/ali 
partnerje. 

 Zastavite si prava vprašanja in poiščite 
prave ljudi: če je razmislek most med 
učenjem, odločanjem in dejanjem, kakšno 
učenje je treba prebaviti, da bomo kasneje 
lahko sprejeli boljše odločitve? Ali se 
zainteresirane strani strinjajo z vašo oceno? 

 Povežite vprašanja s strategijo. Kaj se 
pričakuje, kakšna je realnost, kaj počnete 
dobro, kaj ne tako dobro in kaj bi bilo treba v 
prihodnosti spremeniti? 

Postavljanje takšnih vprašanj je lahko 
politično občutljivo, zato je morda 
priporočljivo, da poiščete medsebojno 
spoštovanega spodbujevalca ali pomoč 
zunanjega organa, ki na tem območju nima 
neposrednega interesa. Posamezniki lahko 
skozi svojo osebnost ali položaj postanejo 
zagovorniki sprememb, in s tem ustvarjajo ali 
podpirajo nove ideje in testiranje inovacij. 

Rezultati in nadaljnje spremljanje
Priporočila za izboljšanje bi v idealnem 
primeru bilo treba vključiti v posebne točke 
ukrepov z jasnimi vlogami, odgovornostmi 
in časovnimi okvirji, ki bi privedle do 
oprijemljivih sprememb in ne le do razprave. 
To so lahko temeljne spremembe statusa quo, 
vendar so bolj verjetno poskusni ukrepi za 
preizkušanje inovacij in kreativnih idej, ki se 
razlikujejo od norme. 

Rezultati in kaj storiti z njimi
Najvišja ocena za to ocenjevanje je 100. Ni 
verjetno, da bi katero koli območje doseglo 
to oceno tudi z najbolj optimističnimi 
ocenjevalci. Vendar pa mora mreža jasno 
opredeliti ključna območja, ki jih je treba 
izboljšati. 

 Ni preprostih načinov za izboljšanje 
rezultatov, razen, da posvetite nekaj časa, da se 
zaustavite, razmislite in nato prilagodite. 

Zaustavite se - vzemite si čas za razmislek 
ter za preusmeritev in ponovno umerjanje 
- razmislite, kdo ima moč in motivacijo, da 
izvede potrebne spremembe, da bi ‘izboljšal’ 
rezultat? 

Razmislite - na primer o preteklem letu, 
izzivih, uspehih in neuspehih. Obrnite se 
na tiste, ki lahko dejansko nekaj spremenijo, 
pogovorite se z zainteresiranimi stranmi. 
Začnite strateško načrtovati naslednjih 12 
mesecev, da boste ustvarili okolje, ki omogoča 
odkrit pogovor. Razmišljanje je most med 
učenjem, odločanjem in dejanjem.

Prilagodite se - razmislek je izguba časa, če 
se ne spremeni v ukrep. Vendar je to pogosto 
največji izziv prilagodljivega upravljanja. 
Sprememba je težka. Tukaj so trije ključni 
nasveti za usmerjanje dejavnosti zaustavljanja 
in razmisleka v smeri prilagajanja:

 Načrtujte si čas za razmislek mesečno 
ali letno, ali pa ga vključite v program kot 
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V nadaljevanju so podani 
nasveti in napotki, kako 
doseči izmuzljivo vitalnost 
governancea in s tem 
pomagati dolgoročni 
trajnosti tega procesa.
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V nadaljevanju so podani nasveti in napotki, kako doseči izmuzljivo vitalnost governancea in s tem pomagati dolgoročni trajnosti tega procesa. 

Kaj je v imenu?  Imenujte organ za governance, da ga ločite od bolj operativnega odbora za upravljanje ali Comité  
 du pilotage. Običajno je to lahko komisija ali odbor ‘za governance’. 

Določite jasne in preproste referenčne  Referenčni pogoji (RP) opredeljujejo namen in strukture organa za governance - RP morajo biti 
pogoje za organ governancea  enostavni in jasni, pri čemer mora biti opredeljen skupni cilj ali vizija, pristojnost skupine za  
 sprejemanje odločitev, izražanje neodvisnega stališča ali svetovanje z ukrepi s strani drugih. 
 RP morajo prav tako predstaviti praktične zadeve, vključno z nazivom, članstvom in organizacijsko  
 strukturo organa, pogostostjo sestankov in drugimi praktičnimi vprašanji.

Upravljajte sestanke Tu je nekaj preprostih nasvetov za izboljšanje produktivnosti sestankov:

	 4 Zagotovite, da bodo odločitve natančno evidentirane, skupaj z odgovornostjo za  
  njihovo izvajanje

 4 Za vodenje sestanka vključite moderatorja in vsem omogočite enake možnosti za  
  izražanje mnenja

 4 Zagotovite, da se sestanki odvijajo po urniku (ne bi radi zgrešili pomembne točke  
  dnevnega reda, ker je zmanjkalo časa)

 4 Za vsako točko dnevnega reda zagotovite dovolj časa. To je zelo pomembno. Na sestankih  
  je vedno potrebno nekaj prilagodljivosti, prednostno obravnavanje točk dnevnega reda pa bo  
  pomagalo pri reševanju pomembnih vprašanj

 4 Jasno navedite, ali točke dnevnega reda zahtevajo odločitev. Poskrbite, da je to jasno  
  v vašem dnevnem redu, tako da udeleženci vedo, ali bodo vključeni v procesu odločanja

 4 Dnevni red podelite s partnerji precej vnaprej. S tem oni izvedo, kaj lahko pričakujejo na  
  sestanku, in se lahko tudi ustrezno pripravijo 

 4 Navedite, kdo je odgovoren za predstavitev teme. Udeleženci sestankov bi morali imeti  
  jasne vloge in odgovornosti za nemoten potek procesa

 4 Zapisniki, vključno s priporočili, bi po sestanku morali krožiti in z njimi bi se morali  
  soglasiti vsi partnerji
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Poskrbite za sestanke v skupnosti Ne skrivajte sestankov v civilnih ali vladnih zgradbah - vsaj enkrat letno jih pripeljite na prostore  
 v skupnosti blizu mokrišča in združite z javnim dogodkom. 

Zagotovite, da je governance usmerjeno  Razprave bi morale biti osredotočene na rezultate, ki jih doseže odbor za governance kot celota 
v ukrepe  ali partnerji. Ti rezultati lahko vključujejo posebne projekte, poročila ali vpliv drugih agencij.  
 Najpomembneje, med sestanki bi moral biti merljiv napredek.

Bodite vključujoči Zagotovite, da bodo vaši sestanki vključujoči - governance bi moral dosegati skupine in sektorje v  
 skupnosti, ki jih formalna združenja morda ne zastopajo - bi pa lahko močno vplivali na vaše  
 mokrišče. Udeležba je temeljno načelo governancea.

 ‘upravljanje z mokrišči in zlasti postopek načrtovanja morata biti čim bolj vključujoči. Zakonite  
 zainteresirane strani, zlasti lokalne skupnosti in avtohtone prebivalce, bi bilo treba močno spodbujati  
 k dejavni vlogi pri načrtovanju in skupnem upravljanju z območji. Zelo je zaželeno, da se v vseh fazah  
 postopka v celoti upoštevajo vprašanja spola, vključno z ženskami in njihovimi interesi. Po potrebi je  
 treba določiti in uporabiti ustrezne spodbude za zagotovitev polne udeležbe zainteresiranih strani.’ xlviii

 Zlasti pomanjkanje udeležbe žensk pri sprejemanju pomembnih odločitev je prepoznano kot ovira  
 za trajnostni razvoj in ni dovolj samo, da se na sestanke udeleži več žensk; gre tudi za ustvarjanje  
 prostora za pomembne prispevke. 

Integriteta  Razprava o governanceu lahko pogosto privabi cinizem iz javnosti. Podpiranje integritete in  
 zavezanosti vseh, ki so odgovorni za posebne dolžnosti na območju, je lahko ključnega pomena za  
 gradnjo zaupanja v lokalni skupnosti. 

Bodite transparentni Vzpostavite komunikacijska sredstva, prek katerih so zapisniki odbora, dnevniki, evidence in  
 poročila lahko dostopni (na primer prek spletnih strani in družabnih omrežij). Izrecite  
 dobrodošlico občinstvu na sestankih. Zagotavljanje preglednosti, zagotavljanje pravočasnega  
 dostopa do informacij o odločanju, in v realnem času, katere institucije imajo moč vplivanja; kdo je  
 odgovoren za kaj; in kako so odgovorni?

Zagotoviti jasno mejo odgovornosti  Jasno določite, kdo poroča komu, kako pogosto in v kakšni obliki, zlasti če in kako organ za 
in poročanja  upravljanje poroča odboru za governance. Vsaj letno poročilo organa za governance bi moralo biti  
 javno dostopno in v uporabniku prijazni, laični obliki, da se jasno prepozna, da governance z  
 območjem obstaja v imenu javnosti in za javnost.

Spodbujati sodelovanje in povratne  Proaktivno iščite udeležbo in povratne informacije od javnosti. To lahko vključuje tradicionalne 
informacije civilne družbe in medijev  poti, kot so sporočila za javnost, javna srečanja in prireditve. Razvijte tudi strategijo za družabna  
 omrežja, da dosežete širše občinstvo. 
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Sprostite ustvarjalnost in inovacije Governance dragocenih območij, kot so mokrišča, ne sme biti suha, tehnična naloga. Ta področja  
 ponujajo številne vznemirljive priložnosti za vključevanje javnosti in partnerjev s pomočjo  
 umetnosti in medijev. Doseči to pomeni povezovanje z novimi partnerji v ustvarjalnih sektorjih,  
 kar bo bogato nagrajeno.

Gradite zaupanje in zmogljivosti s  Poskusni projekti so lahko eden najučinkovitejših načinov krepitve partnerstva, vključevanja 
poskusnimi projekti  skupnosti in zagotavljanja politične podpore. Čeprav je njihov kratkoročni učinek lahko omejen,  
 je njihov kumulativni, dolgoročni učinek v smislu izgradnje zaupanja in verodostojnosti lahko  
 ogromen. Ni treba, da so dragi in se lahko močno zanašajo na prostovoljno podporo.  

Opredelite alternativne vire financiranja Za naknadno izvajanje je bistvenega pomena predhodna opredelitev ključnih potencialnih  
 virov financiranja. Opredelitev potencialnih glavnih virov financiranja bo pomagala ustvariti  
 ugodne pogoje za izvedbo načrta ali programa za mokrišče, tako da jih poveže z rezultati scenarija  
 in vizije. Opredelitev potencialnih virov financiranja je pomembna za:

 •  Zagotovitev, da so predlagani ukrepi realistični in izvedljivi

 •  Zmanjšanje časovnega zamika med načrtom in ukrepi - s tem se ohranja zagon, zaupanje  
  zainteresiranih strani in podpora.

Razmišljajte ‘izven okvirjev’ in zajemite širok razpon virov financiranja izven običajnega obsega 
okoljskega financiranja. Zlasti obalna mokrišča ponujajo široko paleto okoljskih storitev, ki jih je 
mogoče uporabiti za podporo gospodarskemu razvoju, ublažitvi poplav, financiranja prilagoditve 
podnebnim spremembam.

Eno območje, ki ga pogosto spregledamo, so lahko lokalni in regionalni načrti in programi 
gospodarskega razvoja, saj mokrišča veljajo za ‘okoljska’ in zato so izven svoje pristojnosti. 
Izpodbijajte to stališče - obalna mokrišča ponujajo neposredne gospodarske koristi s turizmom 
ali trajnostnim izkoriščanjem njihovih naravnih virov ali posredno z dragocenimi ekosistemskimi 
storitvami.

Ciljajte načrte in programe drugih  Odbor za governance bi moral zagotoviti, da je sodelavec in svetovalec za ustrezne lokalne,  
 regionalne in nacionalne načrte in programe. To lahko vključuje prostorske načrte, kopenske in  
 morske, porečja in obalne načrte, skupaj z drugimi za razvoj infrastrukture. 

Naj bo preprosto in sorazmerno Ne zapletajte zadeve. Uprite se skušnjavi, da bi začeli podrobne tehnične razprave na ravni  
 governance. Vztrajajte, da se tehnična poročila poročajo ali povzamejo na način, ki je primeren za  
 netehnično občinstvo.
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 Governance bi moralo biti sorazmerno z obsegom in zapletenostjo mokrišča ter socialnim,  
 gospodarskim in političnim okvirom, v katerem leži. Na razmeroma enostavnih območjih z  
 razmeroma malo vprašanj mora biti governance sorazmerno preprost. 

Zahtevajte samo informacije, ki ustrezajo  Vedno bo obstajal pritisk za zbiranje vedno več informacij in podatkov, zlasti od znanstvene 
namenu  skupnosti. Glavna naloga governancea pa je zagotoviti, da so zbrane informacije dovolj kakovostne  
 in pravočasne za izpolnitev namena, za katerega so namenjene - namreč spremljati zdravje  
 območja in njegove spremembe skozi čas ter poročati o tem zunanjim organom. 
 

Zagovorniki Razmislite o pojavu zagovornika za obalno mokrišče, ustvarjanju novih idej in spodbujanju  
 testiranja inovacij, vključno z inovacijami governancea in upravljanja za obalno mokrišče.  
 Najpomembneje je, da gre za osebo, ki je splošno spoštovana in ima glas znotraj politične  
 strukture.

Uporabite scenarije za doseganje soglasja  Scenariji - nadomestne vizije prihodnosti, ‘kaj bi bilo?’ - in postopek njihovega ustvarjanja se lahko  
 uporabi kot ključni del procesa upravljanja. Scenarije lahko uporabimo, da bi:

 - Izzvali razpravo o skupnih prihodnostih 
 - Razširili paleto možnosti 
 - Izpostavili nasprotja in konflikte 
 - Pojasnili in sporočili tehnično analizo 
 - Izpostavili negotovosti za prihodnji razvoj dogodkov 
 - Ocenili politike ob negotovi prihodnosti.

 Scenariji in postopek razvoja scenarijev bi morali vključiti domišljijo tako načrtovalcev kot tudi  
 zainteresiranih strani. Njihova vrednost bi morala biti v tem, da širijo dojemanje udeležencev o  
 možnih prihodnjih dogodkih in možnostih ter spodbujajo ‘misliti o nepredstavljivem’.
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Določite dolgoročno vizijo Izdelajte eno samo ‘izjavo o viziji’, skupaj s podporo razlagalnega gradiva in poročil o postopku  
 sodelovanja, ki so priloženi ob izjavi.

 Skupna vizija je lahko tako racionalna kot iznajdljiva:

 ‘Predvidenost je predvsem stanje uma… in način vedenja…. Če nima prihodnje smeri, sedanjost nima  
 pomena. Racionalni in iznajdljivi trendi strateškega načrtovanja se dopolnjujejo, le na prvi pogled se  
 zdijo nasprotni.’ Michel Godet xlix

 V scenarijih, ki vspostavljajo vizijo, zainteresirane strani pripeljejo k prepoznavanju ključnih  
 problemov in vprašanj mokrišča ter določijo potek za morebitno ‘obliko’ strategije, načrta ali  
 programa in njegovega izvajanja.

Uporabite pristop prilagodljivega  Pristop prilagodljivega upravljanja je ključnega pomena, da bi zagotovili zaprtje celotnega kroga  
upravljanja zasnove, načrta, izvajanja, ocenjevanja, učenja in prilagoditve - edini način, da se lahko izboljšate in  
 se naučite iz svojih napak. Pomembno je spremljati napredek in doseganje ciljev, da bi se lahko  
 prepričali, kaj gre dobro ali ne tako dobro in zakaj.

 Prilagoditveni pristop upravljanja se lahko in mora uporabljati tako za upravljanje kot za  
 governance.

Ne izumljajte kolesa Po vsem svetu je veliko izkušenj z governance, nekaj jih je omenjeno v tem priročniku. Učite se od  
 drugih, razvijajte partnerstva in se posvetujte z regionalnimi organi. 

Governance nikoli ne sme biti  V governanceu ni varne ‘končne točke’, politično in gospodarsko kulturno in naravno okolje se  
samozadovoljiv nenehno spreminjajo. Postopek je neizogibno cikličen. 
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‘V skeptičnem svetu pa je governance pogosto videti kot skrivnosten 
in koristoljuben postopek, zato ga se včasih obravnava s svetoboljnim 
odstopom ali celo s sumom.’ Vendar se od tistih, ki so zadolženi za 
skrbništvo najpomembnejših naravnih območij na svetu, kot so 
obalna mokrišča Sredozemlja, ne pričakuje le gospodarjenje s 
kompleksnimi ekosistemi, temveč tudi uskladitev osupljivega niza 
raznolikih socialnih, ekonomskih in političnih programov, od 
globalnih k lokalnim. Z drugimi besedami, upravljanje.
Kaj je torej upravljanje? Zakaj je pomembno? Najpomembneje 
pa, kako ga naj izpeljemo? To je prvi jedrnat priročnik za podporo 
preobremenjenim upraviteljem, uradnikom ali svetovalcem, 
katerih naloga je odgovoriti na ta zapletena vprašanja. Ta 
edinstven vodnik je, na osnovi strokovnega znanja in izkušenj 
iz dejanskega življenja, prva ‘knjiga z recepti’ za governance, s 
povezanimi praktičnimi orodji za načrtovanje, ki pomagajo pri 
oblikovanju učinkovitih modelov upravljanja, ki veljajo za katero 
koli območje, prihrani čas in zmanjša težave pri doseganju te 
izmuzljive ‘skupne vizije’.
Kot izkušeni upravljavci je ekipa, ki stoji za tem priročnikom, 
z vrtoglavih višin političkih znanosti pripeljala governance 
na zemljo. To je governance za ljudi, ki se jim mudi, vodilo 
ključnega pomena za upravljavce naših najpomembnejših in 
najdragocenejših naravnih znamenitosti.


