
Vljudno vas vabimo  na 

strokoVni posVet o poZnAVAnJU in 
UskLAJeVAnJU interesoV s sLoVesno preDAJo 
NOSILSTVA DNEVA SOČE, 
ki bo potekal 29.11.2016, v prostorih Filmskega gledališča v Idriji (Trg sv. Ahacija 5). 
Na posvetu, ki bo obenem zaključek aktivnosti ob gostovanju Dneva Soče v Idriji, 
bomo soočali raznolike vidike o vzrokih, potrebah in ciljih razvoja povodja Soče.

Prosimo vas, da se za udeležitev srečanja registrirate
na spodnji povezavi najkasneje do srede, 23.11.2016:

REKE (SE)
POVEZUJEJO,
KAJ PA MI?

VABILO

DAN SOČE 2016
Kadar nam reke ponudijo roko, jo sprejmimo. Veseli smo, da so dnevi Soče potekali tudi v Idriji. 
Izkoristili smo enkratno priložnost, da smo mladim v šolah in vrtcih ter na predavanjih in koncertih 
predstavili pomen in življenje naših voda. Da bi spoznanja ohranili, znali z našimi rekami pravilno 
ravnati in pripovedovati njihovo zgodbo še naprej, vas 29.11.2016 vabimo v Idrijo, kjer bo potekal 
strokovni posvet in kjer bo Občina Idrija predala vodenje aktivnosti Občini Cerkno.

https://goo.gl/forms/wbJvh5SixtcEthWc2

Župan Občine Idrija
Bojan Sever
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Prihod in registracija

Strokovni posvet o poznavanju in usklajevanju interesov
Soočanje raznolikih potreb, ciljev, želja in aktivnosti za 
doseganje nadaljnega razvoja povodja Soče s pomočjo 
interaktivne metode 
(individualno delo + delo po skupinah)

Odmor za kavo

Pregled predlaganih ciljev in aktivnosti

Kratka glasbena točka | Špela Flajšaker

Nagovor župana Idrije | Bojan Sever

Video pregled izvedenih aktivnosti ob dnevih Soče v 
Občini Idrija | Gregor Koželj

Idrca, pritok Soče, med povirji in izlivi
|Daniel Rojšek, ZRSVN

Predaja skulpture Občini Cerkno in slovesni 
zaključek srečanja

Pogostitev

9:00

11:30

13:00

StROKOVnI POSVEt O POZnAVAnJU In 
USKLAJEVAnJU IntERESOV S SLOVESnO 
PREDAJO nOSILStVA DnEVA SOČE

glasilo projekta SPARE | NOVEMBER 2016
saso.santl@izvrs.si | http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home



Zakaj Fundacija za Sočo?

Fundacija za Sočo je bila ustanovljena z namenom povezovanja, usklajevanja interesov in premoščanja 
mostov med lokalnim oz. regionalnim okoljem in državo ter zamejstvom. Prostovoljna oblika 
povezovanja in sodelovanja omogoča pristne odnose, jasna načela in odprta vrata za vse, ki si tovrstnega 
sodelovanja želijo. Proces od formalne ustanovitve do imenovanja upravnega odbora je prišel do točke, ko je 
delovanje v prihodnje odvisno predvsem od članov. Fundacija za Sočo bo v letu 2017 odprla vrata vsem, ki bi si želeli 
aktivnega sodelovanja v skupno dobro. Povodje Soče je čezmejno. Potruditi se moramo, da bomo svojo zgodbo 
med Alpami in Jadranom uspešno prenesli preko meje.

Iz akta o ustanovitvi FZS:
Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Delovanje ustanove je usmerjeno v sistematično upravljanje, koordi-
nacijo in komunikacijo za trajnostno upravljanje povodja Soče, povezovanje, združevanje in spodbujanje deležnikov 
iz javnega in zasebnega sektorja ter prebivalcev k aktivnemu sodelovanju in delovanju za trajnostno upravljanje 
povodja Soče, dvigovanje ravni znanja in ozaveščenosti o trajnostnem upravljanju povodja Soče ter skrb za razvoj in 
nabor primerov dobrih praks, modelov in orodij.

Naravnogeografske enote so večkrat osnova za administrativne delitve in 
upravljalske procese. V primeru Slovenije odsotnost regionalnega nivoja pogosto 
pomeni pomanjkanje logične platforme dialoga in 
sistema odločanja, saj je vertikala med lokalno skupnostjo in državo vse 
prevečkrat zgolj sledenje pravnim normam. 

Povodje Soče je bogato in pestro. Od Soče do Idrijce in Vipave, ki se svoji 
večji sestri, tako kot Nadiža, pridruži šele na oni strani meje. Naravna, družbena, 
interesna oziroma vsesplošna pestrost terjajo razmislek in osredotočen pogled na 
zgodbo, ki jo do izliva v Jadransko morje v skupnem imenu prinese reka Soča. 
Razumevanje raznolikosti je izhodišče povezovanja vseh, ki jim je mar. 
Na prvi pogled rafting na Soči, kopalci v Nadiži, ribiči na Idrijci in poplavna 
varnost Vipave nimajo skupnega imenovalca, pa vendar si vsi želimo kakovostnega 
sobivanja ob in z reko. Prakse v Evropi in po svetu dokazujejo, da so ‘vodne’ zgodbe 

pogosto ključni razvojni element in strateški razmislek, ki presega zgolj 
vodno načrtovalski okvir. Nekateri izmed zglednih primerov v tujini so vodni 
parlamenti, rečne pogodbe in rečni managerji, ki omogočajo posameznim 
deležnikom, da so del celotne zgodbe. 

Da bodo take ‘vodne’ zgodbe uspešnejše, je treba stremeti k iskanju usklajenih 
trajnostnih rešitev, ki upoštevajo celotno raznolikost določenega porečja, 
in enakovredno obravnavajo različne cilje in interese. Ker so podobne težnje 
po vzpostavitvi učinkovite in trajnostno usmerjene strukture prepoznane širom 
območja Alp, se je v sklopu transnacionalnega programa Interreg Območje Alp 
odločilo, da se podpre projekt SPARE.

Prvi cilj projekta SPARE je preko petih alpskih pilotnih območij podpreti 
aktivnosti, ki bodo izboljšale  vključevanje lokalnih deležnikov in 
prebivalstva v procese odločanja na področju upravljanja voda. Zato 
tudi neposredno podpira aktivnosti, ki bodo v pomoč vzpostavitvi in delovanju 
Fundacije za Sočo.

Drugi cilj projekta SPARE pa je tudi izboljšati prepoznavnost ohranjanja ali 
izboljšanja stanja alpskih rek kot ene od razvojnih možnosti. S takim enakovred-
nim izhodiščem ohranjanja alpskih rek v primerjavi z drugimi z vodo povezanimi 
interesi, še posebej z navzkrižnimi, je iskanje trajnostnega in celovitega 
razvojnega scenarija možno.

Slovenski del povodja Soče z 
občinskimi mejami

Celotno povodje Soče Alpski lok z rečno mrežo in 
pilotnimi območji projekta SPARE
viri | Permanent Secretariat of the Alpine 
Convention, ADBPO, ADBVE, GURS, UBA, 
LFU, IRSTEA, Swisstopo
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Celovito upravljanje voda je proces, s katerim se na izbranem 
porečju medsektorsko in enakovredno usklajujejo cilji doseganja 
dobrega stanja voda, razvojnih potreb po rabi voda in vodnega 
prostora ter zmanjševanja škodljivega delovanja voda. Pri tem pa se 
upoštevajo načela iskanja rešitve z največjo gospodarsko, 
družbeno in okoljsko koristjo, ki pa mora biti časovno trajnejša in 
seveda tudi dovolj prilagodljiva ali odzivna na različne spremembe. 

Usklajevanje različnih ciljev in predlaganih posameznih ali skupnih aktivnosti naj
bi temeljilo na prepoznani skupni viziji in načelih, ki vodijo in usmerjajo 
posameznika ali interesno skupino. Za učinkovito usklajevanje je treba najprej 
vzpostaviti ustrezno organizacijsko strukturo z mehanizmom financiranja. 
potem vpeljati postopke sodelovanja in zagotoviti, da se udeleženci 
dejansko usklajujejo. Da se lahko primerja, vrednoti in išče optimalne rešitve 
je treba kot podporo odločanju udeležencem zagotoviti strokovno podporo. 
Vse skupaj pa je treba spremljati in, v primeru pomanjkljivosti, izboljševati. Lahko se 
zgodi, da sam postopek usklajevanja prinese nepričakovane rešitve, ki dejansko 
pomenijo prilagoditev ali spremembo samih ciljev.

Eden od pomembnih korakov pri usklajevanju različnih ciljev je pridobitev 
konkretnih predlogov aktivnosti, ki podpirajo določen cilj ali cilje. 
Zato da se posamezen predlog v drugi fazi usklajuje z drugimi aktivnostmi in 
cilji, je treba aktivnost ovrednotiti iz različnih vidikov. 

Tako je najprej treba preveriti, kdo so ključni udeleženci, ki morajo sodelovati 
pri tej aktivnosti, torej kdo je pristojen, kdo izvede, kdo plača, … Ovrednotiti 
je treba tudi prostorski obseg in časovni okvir, ali gre za kratkoročno 
ali dolgoročno obdobje. Zatem se ovrednotijo potrebe za uspešnost 
projekta, to je od finančnega obsega, človeških virov, sprejemljivosti do ne 
nazadnje dobrega ekološkega stanja. 

Nazadnje se ovrednotijo vplivi in pričakovani rezultati na druge cilje, ki 
pa so lahko tudi negativni. Udeleženec ima seveda vedno možnost dodati 
lasten pogled in dopolniti opisane parametre vrednotenja.

Primer kartice za pridobivanje predlogov aktivnosti

Proces sodelovanja, 
usklajevanja in odločanja

Andrej Bašelj, Manca Magjar, Simone Sozzi
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