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DEKLARACIJA  

 

ME, POGODBENICE OKVIRNEGA SPORAZUMA O SAVSKEM BAZENU, ki smo se 9. 

decembra 2022 zbrale v Zagrebu na našem devetem sestanku, opozarjamo na velik pomen 

regionalnega sodelovanja in usklajevanja med pogodbenicami,  

zavedajoč se velikega pomena Savskega bazena, njegovega okolja in naravnih virov za 

gospodarsko in družbeno blaginjo ter ključnega pomena regionalnega sodelovanja in usklajevanja 

v skladu z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu (FASRB), za doseganje trajnostnega razvoja 

Savskega bazena,  

ob upoštevanju rezultatov, ki lahko koristijo pogodbenicam, ter škode, ki se ji je mogoče izogniti 

oz. jo ublažiti s sodelovanjem med pogodbenicami, s pomočjo in v okviru Mednarodne komisije 

za Savski bazen (Savska komisija),  

ob priznavanju napredka pri usklajenem izvajanju Okvirne direktive EU o vodah in Poplavne 

direktive EU ter s pozivanjem k nadaljnjemu skupnemu pristopu pri načrtovanju na celotnem 

območju Savskega bazena, za vzajemno korist in večjo blaginjo ljudi, družbe in narave v porečju, 

ob pozdravljanju novega, transformativnega okvira, ki ga zagotavlja evropski zeleni dogovor in 

njegove strategije ter povezani procesi, vključno z zeleno agendo za Zahodni Balkan, 

s prispevanjem k doseganju 6. cilja trajnostnega razvoja Agende Združenih narodov 2030,  

ob poudarjanju pomena plovbe v Savskem bazenu za gospodarski in družbeni razvoj regije ter 

potrebe po okrepitvi skupnih ukrepov za pospešitev dejavnosti, ki vodijo k obnovi in nadaljnjemu 

razvoju celotnega plovbnega območja reke Save, 

ob izražanju zadovoljstva nad izjemnim napredkom na področju integriranih informacijskih 

sistemov, s potrditvijo njihovega pomena in učinkovitosti za izmenjavo podatkov in informacij, 

pomembnih za Savski bazen,  

ob upoštevanju zavez pogodbenic, izraženih v Deklaraciji z 8. sestanka pogodbenic, ki je potekal 

24. oktobra 2019 v Sarajevu (Bosna in Hercegovina), izjavljamo: 

 Na področju sodelovanja v Savskem bazenu v okviru FASRB, 

➢ cenimo prizadevanja držav pogodbenic, Savske komisije, njenega sekretariata in strokovnih 

organov pri izvajanju FASRB ter priznavamo velik splošni napredek pri doseganju skupno 

dogovorjenih ciljev, določenih s FASRB in njegovimi protokoli, ki so bili doseženi v 

poročevalnem obdobju, 

➢ po obravnavi osmih državnih poročil o izvajanju FASRB in o delu Savske komisije, 

sprejemamo Poročilo o izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu za obdobje od 1. 

julija 2019 do 30. junija 2022. 



 

Na področju celostnega upravljanja voda, 

➢ potrjujemo drugi Načrt upravljanja voda za Savski bazen (Sava RBMP) kot ključni dosežek 

regionalnega sodelovanja v vodnem sektorju, ki vodi k doseganju enega od glavnih ciljev 

FASRB, tj. vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda, 

➢ ob priznavanju aktivne udeležbe in prispevka k razvoju drugega Sava RBMP, pozdravljamo 

njegovo odobritev s strani Črne gore,  

➢ ob ponovni potrditvi pomena prvega načrta, ki je bil odobren leta 2014, cenimo izjemno delo 

Savske komisije kot usklajevalnega organa pri razvoju drugega, posodobljenega Sava RBMP, 

➢ se zahvaljujemo vsem ostalim institucijam in posameznikom, ki so prispevali k razvoju Sava 

RBMP, 

➢ pozdravljamo glavne dosežke pri izvajanju ukrepov, predvidenih v prvem načrtu, in se 

zavezujemo, da bomo izvajali Program ukrepov, ki je predviden v posodobljenem Sava RBMP, 

z namenom doseganja skupnih ciljev: preprečevanje nadaljnjega propadanja in izboljšanje 

stanja vodnih in od vode odvisnih ekosistemov, spodbujanje trajnostne rabe voda, krepitev 

varstva in izboljšanja stanja vodnega okolja površinskih in podzemnih voda ter blaženje 

posledic poplav in suše, pri čemer se zavedamo, da obstajajo razlike med pogodbenicami – 

članicami in nečlanicami EU,  

➢ glede na to, da so za izvajanje ukrepov odgovorne pogodbenice, pozivamo Savsko komisijo, da 

pogodbenicam zagotovi vso potrebno pomoč pri komunikaciji z ustreznimi mednarodnimi 

institucijami, da bi poiskali več možnosti in mehanizmov za financiranje izvajanja ukrepov na 

ravni celotnega porečja,  

➢ ob upoštevanju vrzeli, negotovosti, izzivov in nastajajočih razvojnih priložnosti, prepoznanih 

v procesu načrtovanja na ravni celotnega porečja, se zavezujemo, da si bomo dodatno 

prizadevali zagotoviti ustrezna sredstva za nadaljevanje dejavnosti, ki jih usklajuje Savska 

komisija, in pozivamo k čezmejnim rešitvam, ki bodo združevale družbena, okoljska in 

gospodarska načela za trajnosten in odporen razvoj Savskega bazena, 

➢ pozdravljamo prizadevanja pogodbenic za izvajanje ukrepov iz Načrta za obvladovanje 

poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, da bi prispevali k preprečevanju ali omejevanju 

nevarnosti ter zmanjšali in odpravili škodljive posledice poplav, in se zavezujemo, da bomo 

zagotovili ustrezna sredstva v drugem ciklu načrtovanja za pripravo vseh ustreznih korakov v 

skladu s Protokolom o varstvu pred poplavami k FASRB, 

➢ pozdravljamo podpis in uspešno izvajanje Memoranduma o soglasju o sodelovanju pri rednem 

delovanju in vzdrževanju sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje pred poplavami v 

Savskem bazenu – Sava FFWS in se zavezujemo, da bomo izvajali vse potrebne dejavnosti za 

redno delovanje, vzdrževanje in nadaljnji razvoj Sava FFWS,  

➢ ob priznavanju razvoja osnutka Načrta upravljanja s sedimentom ter stalne izmenjave podatkov 

in informacij o načrtovanem in izvedenem poglabljanju dna, ponovno potrjujemo našo 

zavezanost k zagotavljanju podpore za nadaljnje izvajanje Protokola o upravljanju s 

sedimentom k FASRB in za razvoj celovitega Načrta upravljanja s sedimentom za Savski 

bazen, 

➢ ponovno potrjujemo svojo zavezo za dokončno uskladitev Protokola o izrednih razmerah k 

FASRB, ob upoštevanju njegovega pomena za izvajanje FASRB. 



 

Na področju obnove in razvoja plovbe, 

➢ ponovno potrjujemo svojo zavezanost k obnovi in razvoju plovbe po reki Savi in njenih plovnih 

pritokih, zavedajoč se njenega pomena za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj regije, ob 

spoštovanju veljavne okoljske zakonodaje ter Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj plovbe 

po celinskih vodah in varstva okolja v Donavskem bazenu (Skupna izjava), 

➢ pozdravljamo napredek v postopku razminiranja bregov reke Save, s posebnim poudarkom na 

načrtovanih deloviščih za obnovo in vzdrževanje plovbnega območja, pri čemer je treba 

upoštevati, da je razminiranje teh lokacij predpogoj za izvedbo potrebnih pregledov za pripravo 

projektne dokumentacije, in da lahko morebitne zamude pri dejavnostih razminiranja negativno 

vplivajo na že začete dejavnosti za obnovo plovbnega območja. V zvezi s tem pozdravljamo 

začetek dejavnosti na področju upravnih postopkov, ki jim bo sledila izvedba projekta 

razminiranja, 

➢ pozdravljamo napredek pri obnovi plovbnega območja na kritičnih odsekih v Republiki Srbiji, 

vključno s pripravo študije izvedljivosti za obnovo odseka sotočja z reko Drino, 

➢ pozdravljamo zaključek priprave potrebne dokumentacije za obnovo odseka plovbnega 

območja Jaruge - Novi Grad in izražamo zadovoljstvo zaradi ustanovitve in delovanja Foruma 

deležnikov v okviru te dejavnosti, kot pomembnega koraka pri izvajanju Skupne izjave, 

➢ pozdravljamo dejavnosti pri pripravi osnutka Pravilnika o vzdrževanju plovbnega območja na 

skupnem odseku plovbnega območja reke Save, z namenom popolnega izvajanja Bilateralnega 

sporazuma med vlado Republike Hrvaške in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o plovbi 

ter označevanju in vzdrževanju plovbnega območja reke Save, 

➢ cenimo delo na projektih, povezanih z izvajanjem Protokola o preprečevanju onesnaževanja 

zaradi plovbe, 

➢ čeprav so načrtovani ukrepi za obnovo in razvoj plovbe po reki Savi v pristojnosti pogodbenic, 

pozivamo Savsko komisijo, da pogodbenicam še naprej nudi pomoč pri komunikaciji z 

ustreznimi mednarodnimi institucijami, da bi poiskali več možnosti in mehanizmov za podporo 

in financiranje dejavnosti na področju obnove in razvoja plovbe po reki Savi in pri spremljanju 

in usklajevanju njihovega izvajanja,  

➢ cenimo dejavnosti na področju priprave publikacij o plovbi po celinskih vodah in njihove 

uporabe v obrežnih državah. 

Zavedajoč se pomena medsektorskih vprašanj v Savskem bazenu, 

➢ ob upoštevanju dejstva, da Skupni akcijski načrt za Savski bazen (JPA), ki ga je Savska 

komisija pripravila leta 2017 ob podpori Svetovne banke, opisuje pot do trajnostnega razvoja 

in rasti v regiji, z namenom da služi kot katalizator za nadaljnjo krepitev sodelovanja, 

priznavamo izjemno delo, vloženo v uspešno pripravo povezane regionalne komponente 

celostnega razvojnega programa za rečni koridor Save in Drine (SDIP), in se zavezujemo, da 

bomo Savski komisiji zagotovili vsa potrebna sredstva in podporo pri izvajanju dejavnosti, 

načrtovanih v okviru prve faze SDIP, 

➢ spodbujamo Savsko komisijo, da nadaljuje in dodatno okrepi dialog z ustreznimi deležniki s 

področja plovbe, hidroenergije, kmetijstva, ohranjanja narave in obvladovanja poplav, s ciljem 

vključevanja okoljskih, družbenih in gospodarskih vidikov v načrtovanje in izvajanje 

infrastrukturnih projektov, ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja v porečju,  



 

➢ ob upoštevanju možnih posledic podnebnih sprememb na vodni režim v Savskem bazenu ter 

potrebe po učinkovitih prilagoditvenih ukrepih, spodbujamo Savsko komisijo in pogodbenice 

k izvedbi nadaljnjih dejavnosti za prilagajanje podnebnim spremembam v Savskem bazenu,  

➢ ob priznavanju pomena čezmejne izmenjave podatkov in informacij, kot podlage za odločanje 

in načrtovanje v Savskem bazenu, cenimo prizadevanja Savske komisije in pogodbenic, 

vložena v vzpostavitev in vzdrževanje platforme Sava GIS ter izražamo svojo zavezanost pri 

zagotavljanju potrebnih sredstev za nadaljnji razvoj in izboljšanje orodij Sava GIS in Sava HIS 

v smislu celostnega upravljanja voda in aplikacij, povezanih s plovbo. 

V zaključku  

➢ se zahvaljujemo deležnikom za njihovo sodelovanje v dejavnostih na ravni celotnega Savskega 

bazena in pozdravljamo njihovo nadaljnje sodelovanje v prihodnjih pomembnih procesih, 

➢ pozdravljamo sporočila z 10. parlamenta mladih Savskega bazena, podana na tem sestanku, in 

spodbujamo mlado generacijo k nadaljnjemu sodelovanju v okviru Savske komisije, 

➢ izražamo zahvalo donatorjem, ustreznim partnerskim organizacijam in vsem ostalim, ki 

podpirajo delo Savske komisije, in upamo na njihovo podporo in sodelovanje pri prihodnjih 

dejavnostih Savske komisije, 

➢ se zahvaljujemo vladi Republike Hrvaške, da je gostila 9. sestanek pogodbenic, in 

napovedujemo naslednji sestanek pogodbenic, ki bo potekal leta 2024 v Republiki Srbiji.   

 

 


