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Strokovni posvet ob “Dnevu Soče”

Preizkus metode SMAG

Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika o upravljanju voda



I nštitut za vode Republike Slovenije je kot projektni 
partner evropskega projekta SPARE (Strategic Plan-
ning for Alpine River Ecosystems - Integrating pro-

tection and development/ Strateško načrtovanje in 
usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alp-
skih rečnih ekosistemov) v sodelovanju z Občino Idrija 
in Fundacijo za Sočo uspešno izvedel strokovni posvet 
o poznavanju in usklajevanju interesov na področju 
upravljanja voda. V aktivnosti so bili vključeni lokalni, 
regionalni in nacionalni deležniki. 

Na dogodku smo z udeleženci preizkusili metodo 
aktivnega sodelovanja (COOPLAN), ki je bila 
namenjena prepoznavi ukrepov in naboru aktivnosti 
za doseganje ciljev razvoja pilotnega območja 
povodja Soče. 

Dogodek je potekal v prostorih Filmskega gledališča v Idriji in je bil 
hkrati tudi zaključni dogodek ob “Dnevu Soče”.

Udeleženci so predlagali cilje in aktivnosti ter jih poizkušali umestiti 
v pravilni časovni okvir (kratkoročni ali dolgoročni cilji) in prostorski 
okvir (lokalni, regionalni in nacionalni cilji).

Strokovnemu posvetu je sledila slovesna predaja nosilstva 
»Dneva Soče«. 
Čast in skrb obeleževanja Dneva Soče je za naslednji dve leti s spre-
jemom skulpture simbolno prevzela Občina Cerkno.

LokaLni ciLji
- Zaščita vodnih virov in povezovanje deležnikov na vseh nivojih
- Opredelitev ciljev na lokalnih nivojih in določitev sistema 
povezovanja

RegionaLni ciLji
- Vključevanje “lokalcev” v procese odločanja in stalno 
posvetovanje z njimi
- Razumevanje in upoštevanje različnih pogledov vseh 
deležnikov, sodelovanje deležnikov
- Varnost življenja in imetja za naselja, ki živijo z rekami
- Celovita presoja/regionalno planiranje v povezavi z vplivom in 
ohranjanjem/izrabo vodnih virov
- Nadaljevanje aktivnosti za razglasitev Dneva Soče in 
natančnejša opredelitev aktivnosti
- Energetska izraba

nacionaLni ciLji
- Varstvo rečja Soče, kot naravni spomenik in naravna 
dediščina
- Zakonska uveljavitev območij izvzete rabe (odsekom 
vodotokov v katere se ne posega)
- Ohranitev morfoloških naravnih vrednot reke
- Vodni in obvodni prostor pod enakimi pogoji dostopen 
vsem
- Uskladitev, zapis in raba živih vodnih imen
- Čezmejno medsektorsko usklajeno upravljanje povodja 
reke Soče
- Sprejemanje odločitev med cilji OVE in cilji dobrega eko 
stanja 
- Prepoznavanje vodnih tvorb kot naravne dediščine reke
- Sistematični pristop k urejanju vodotokov z določenimi 
prioritetnimi območji, kjer se ne posega v naravo
- Ohranjanje kakovosti voda (ekološko, kemijsko  stanje)

nacionaLni ciLji
- Prepoznavanje FZS kot pomembnega regionalnega sogovo-
rnika
- Ozaveščanje o pomenu čiste pitne vode
- Dobro ekološko stanje
- Vključevanje deležnikov iz različnih sektorjev v FZS
- Uravnoteženo obravnavanje upravljanja na celotnem 
območju Soče - sprejem akta o upravljanju
- Zagotoviti kompromis med OVE in varstvom
- Uravnoteženo in usklajeno dogajanje na in ob vodi
- Geološki projekt Greta, nizko talni vodni viri in ostali
- Varovanje potencialov Soče (da se ne škoduje vodnim 
ekosistemom)
- Prepoved HE izrabe Zgornje Soče s pritoki
- Celovito upravljanje z vodami s stališča povodja Soče
- Ohranitev ekosistemskih storitev
- Podnebne spremembe in vpliv na mikro klimo - možni ukrepi 
na nacionalni ravni

LokaLni ciLji
- Vključevanje občanov/deležnikov v procese odločanja
- Prečiščevanje voda - (turizem, ribištvo)
- Izvedba protipoplavnih ukrepov na porečju Vipave
- Pregled pozidave v območju stoletnih voda (1926) in 
predvideni ukrepi
- Preprečevanje škodljivega delovanja hudournikov v 
naseljih (in izven) z bolj sonaravnimi rešitvami
- Naravovarstveno sprejemljiv razvoj lokalnega turizma
- Ohranjanje in trajnostna raba rek/potokov 

RegionaLni ciLji
- Ureditev (omejitev št. izvajalcev) športnih aktivnosti na 
Soči
- Poplavna varnost
- Vzpostavitev “mirnih območij”, kjer raba ni sprejemljiva 
(o tem obvestiti ljudi)
- Pridobitev članstva FZS
- Odgovorno upravljanje v korist prebivalstva
- Medsektorsko usklajena strategija izvajanja zelene 
infrastrukture v porečju Vipave
- Fundacija za Sočo (članstvo, prepoznavnost, aktivnost)
- Izboljšati regijsko percepcijo Posočja
- Opredeliti “Celovitost”
- Utečeno praznovanje “Dneva Soče”
- Sodelovanje in usklajevanje aktivnosti v porečju 
(tudi Italija)
- Odločitev glede najpomembnejšega cilja formalno 
sprejeti na lokalni in nacionalni ravni
- Akcijski plan povodja z opredeljenimi kazalniki: kdo, kaj
- Gospodarski razvoj, izkoriščanje vodenega potenciala v 
smislu gradnje hidroelektrarne
- Izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda 
povezano z vsemi uporabniki prostora
- Možnosti in ovire za MHE

Dolgoročni cilji (6-15 let ali Dlje)KratKoročni cilji (0- 6 let)

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

V okviru projekta SPARE je bil 29.11.2016 v Idriji ob Dnevu Soče 
organiziran strokovni posvet z naslovom 
»Reke (se) povezujejo, kaj pa mi?« 

GLAVnI IZSLEDKI In 
UGOtOVItVE StROKOVnEGA POSVEtA

Določitev CILJEV: 
Udeleženci posveta so določili naslednje cilje, ki so med seboj povezani in razvršeni glede na pomembnost



Med aktivnosti višje PRIORItEtE štejejo:

- Vzpostavitev spletne strani Fundacije za Sočo (FZS), 
- Usklajevanje ciljev varstva narave z deležniki v Posočju, 
- Izdelava kart omejitev, strokovnih podlag za umeščanje - regionalni nivo načrtovanja 
- Zagotovitev zadostnih finančnih virov za vzdrževanje vodotokov (trajni viri financiranja)
- Pridobivanje članstva Fundacije za Sočo (FZS) ter Izobraževanje o pomenu voda na vseh ravneh

Med aktivnosti višje IZVEDLJIVOStI štejejo:

- Vzpostavitev spletne strani FZS
- Pridobivanje članstva FZS
- Usklajena umestitev zelene infrastrukture v prostor (medsektorsko)
- Ureditev - vodni športi
- Usklajevanje ciljev varstva narave z deležniki v Posočju

Določitev AKTIVNOSTI: 
Aktivnosti so se določile glede na Potrebe za izvedbo aktivnosti in Pričakovane vplive/rezultate.  
Predlagane aktivnosti so se umestile v prostorski okvir Prioritete in Izvedljivosti.

GLAVnI IZSLEDKI In 
UGOtOVItVE StROKOVnEGA POSVEtA

GLAVnI IZSLEDKI In 
UGOtOVItVE StROKOVnEGA POSVEtA
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Prenova rečnega objekta med Kanalom in Solkanom

Izdelava dolgoročnih in kratkoročnih ciljev za izboljšanje stanja škodljivega delovanja voda

Promocija pomena skupnega trajnostnega upravljanja voda

Ustanovitev skupine za presojo posegov na vodnem okolju (interdisciplinarno)

Ureditev - vodni športi

Izdelava okoljskih študij za MHE

Obeleževanje Dneva Soče

Ustanovitev delovne skupine, ki pripravi strokovne podlage za ureditev izvajanja športnih aktivnosti

Določitev možnih lokacij za izgradnjo MHE (4-6 letno obdobje)

Učinkovit nadzor nad nedovoljenimi posegi v obvodni prostor

Priprava zakonskih podlag za vzpostavitev območij izrazite rabe voda

Čiščenje odpadnih (komunalnih) voda

Usklajena umestitev zelene infrastrukture v prostor (medsektorsko)

Članstvo in operativnost FZS

Operativno delovanje FZS, pridobitev članstva

Združevanje in sodelovanje (Od Trente do Vipave)

Odločitev glede upr. In poslanstva FZS, občine, predst. Povodja

Izvedba združitve MHE na Bači v območju s sotočjem Koritnice

Priprava in sprejem akcijskega načrta upravljanja

Usklajevanje, zapis in raba pravih zemljepisnih imen

Upoštevanje vseh deležnikov enako

Določitev in uskladitev rab po odsekih

Poplavna varnost: izdelava kart nevarnosti in ogroženosti

Usklajevanje ciljev varstva narave z deležniki v Posočju

Izdelava kart omejitev, strokovnih podlag za umeščanje, regionalni nivo načrtovanja

Zgostiti mrežo merilnih mest za spremljanje stanja voda + ocena ogroženosti vodnih virov

Izvedba protipoplavnih ukrepov (regijska umestitev v prostor + izvedba)

Zagotovitev zadostnih finančnih virov za vzdrževanje vodotokov (trajni viri financiranja)

Priprava zakonskih podlag za vzpostavitev območij izvzete rabe voda

Izobraževanje na vseh ravneh o pomenu voda in posledicah našega ravnanja

Vzpostavitev spletne strani FZS

Pridobivanje članstva FZS

Sintezni prikaz predvidenih aktivnosti glede na PRIORITETO in IZVEDLJIVOST

PRIORITETA IZVEDLJIVOST



Celovito upravljanje z vodami ali rečnimi ekosistemi, in to v različnih fazah odločanja in načrtovanja, pomeni usklajevanje 
različnih ciljev in potreb po rabi vode in vodnega prostora in odločanje o izvajanju ukrepov, ki podpirajo te cilje in 
potrebe. Usklajevanje lahko pomeni tudi prilagoditev izhodiščnih ciljev. Udeleženci v postopku se morajo zavedati skupne 
vizije oziroma kaj celovito upravljanje pomeni in potrebuje. 

Celovito upravljanje z vodami (CUV) se lahko opiše kot proces koordinacije ciljev ohranjanja in obnove rečnih ekosistemov 
in vezanih storitev, ki jih zagotavljajo rečni ekosistemi in drugih razvojnih ciljev, ki so odvisni od vode in vodnega prostora, 
ali na njih vplivajo. CUV temelji na načelih trajnosti in vključevanju različnih prostorskih ravnih sektorskih politik. Eden od kl-
jučnih elementov za uspešno CUV je aktivno sodelovanje deležnikov in prebivalstva v procesih odločanja. 

Uspešno CUV mora biti podprto z dobrim poznavanjem zadevnega porečja ali povodja ter njegovih naravnih in družbeno 
gospodarskih stanj in usmeritev. Poleg tega CUV potrebuje: 
• ustrezno organiziranost in finančno podporo za trajno in učinkovito koordinacijo aktivnosti,
• aktivno vključitev deležnikov in širše javnosti, za usklajeno odločanje in učinkovito implementacijo ukrepov in
• tehnično metodološko podporo, za učinkovito odločanje, načrtovanje in projektiranje.

Za trajno CUV, ki se hitro prilagaja novim spoznanjem in potrebam določenega območja in tudi odpravlja lastne napake 
ali šibke točke, je treba vzpostaviti tudi ustrezen monitoring in samooceno učinkovitosti.

Namen metode SMAG je bil analizirati procese upravljanja povodja v zadnjih 40. letih. Metoda se je uporabila za 
določitev ključnih korakov odločanja in oblikovanja skupnega razumevanja vzrokov ter vplivov pri posameznih            
odločitvah. Zbrane izkušnje iz preteklosti nam bodo služile za oblikovanje smernic za nadaljnjo upravljanje z vodami. 

SMAG je zasnovan za manjše skupine udeležencev, ki imajo dobro poznavanje zgodovine in preteklega upravljanja z 
vodami. 

V okviru SMAGA so se izvedle štiri kratke tematske vaje, ki so pripomogle k lažjemu razumevanju današnjega stanja 
povodja Soče. 

Metoda se je začela s prepoznavanjem in risanjem preteklih 
prostorskih sprememb na zemljevidih. 
Ugotovljene glavne prostorske spremembe, ki so privedle do 
današnjega stanja so bile:

- sprejetje Osimskega sporazuma (1975), 
- Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s 
pritoki (1976), 
- gradnja HE Solkan v 80. letih, 
- zaprtje rudnika v Idriji (1988), 
- repopulacija soške postrvi (1993), 
- potres v Posočju (1998) 
- zemeljski plaz Stože (2000).

Glavne prostorske spremembe so privedle do pomembnih 
odločitev.

Vsaka izmed odločitev je imela svoje razloge in posledice, 
ki so se napisale na delovne liste... 

Primer zemeljski plaz Stože. Vzrok je bil naravni pojav, ki je 
kot posledico prinesel povečano prodnatost, potreben 
je bil večji odvzem proda (za katere so se porabila večja 
finančna sredstva) in problematiko z gospodarjenjem s 
prodom. 

1. Zemljevid 2. Najpomembnejše odločitve

IZVEDbA MEtODE SMAG: SAMOOCEnA UPRAVLJAnJA 
(Self-Modelling for Assessing Governance)

SMAG (Self Modelling for Assessing Governance) je ena izmed metod aktivnega sodelovanja, pripravljena s strani projektnega partnerja IRSTEA v okviru 
projekta SPARE. 
Metoda je bila izvedena na  seji uprave Ustanove Fundacije za Sočo, 24.1.2017 na sedežu podjetja SENG v Novi Gorici.

GLAVnI IZSLEDKI In 
UGOtOVItVE StROKOVnEGA POSVEtA
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Najpomembnejše odločitve se je umestilo v  časovnico. Na časovnici so se ugotovile povezave med zunanjimi in 
lokalnimi vidiki ter deležniki, ki so vplivali na najpomembnejše odločitve. 

Delavnica se je zaključila z razpravo in komentiranjem ugotovitev.

Upravljanje reke Soče je bilo v preteklosti vodeno s strani države. Prvi korak pri upravljanju reke Soče se je zgodil z 
uveljavitvijo Osimskega sporazuma. Osimski sporazumi so bili mednarodni pravni akti, ki so jih leta1975 podpisali 
Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija v italijanskem mestu Osimo blizu Ancone, z ratifikacijo v 
obeh parlamentih pa so stopili v veljavo v leta 1977. 
Naslednja pomembna odločitev je bilo sprejetje Zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, ki je pri-
pomogel k zavarovanju rečnega in obrečnega območja od vtoka reke Idrijce gorvodno, od trnovega ob Soči gorvodno 
pa je preprečena gradnja umetnih jezer za energetsko izrabo.
Ugotovilo se je, da se je v preteklosti namenilo premalo pozornosti ureditvi vodnih športov in gradnji malih hidroelektrarn, 
temi katerih se bomo dotaknili tudi v prihodnje. 

3. Časovnica 4. Razprava

VAbILO K IZPOLnJEVAnJU VPRAŠALnIKA O UPRAVLJAnJU VODA

Celovito upravljanje voda je proces, v katerem se srečujejo najrazličnejši interesi. Zanj je odgovorna država, ki z Načrti up-
ravljanja voda opredeljuje ukrepe, da se stanje voda ne bi poslabšalo oz. bi dosegli ciljno dobro stanje. Območje Goriške 
regije skoraj v celoti ustreza povodju Soče, ki zajema tudi vse pritoke (Idrijca, Vipava …).

Z vprašalnikom bi radi ugotovili, kako različni deležniki ocenjujete dejansko stanje in možnosti vključevanja v proces upravl-
janja, saj je to izrazito interdisciplinarna vsebina, ki poleg vodarskih odpira najširša družbena vprašanja.

Prav z namenom boljšega sodelovanja in vključevanja deležnikov ter interesov z območja celotnega povodja je bila usta-
novljena Fundacija za Sočo. Z izpolnjevanjem vprašalnika boste tudi vi pripomogli k boljšemu razumevanju stanja in posle-
dično boljši vključenosti deležnikov v proces upravljanja v prihodnje

Povezava do spletnega vprašalnika: 
Kontaktna oseba: Miro Kristan
E-mail: miro.kristan@prc.si

Za dostop do spletne ankete, kliknite na spodnjo povezavo: 

             https://www.1ka.si/a/116997

Izvedba metode Smag: Samoocena upravljanja 
(Self-modelling for assessing governance)

Andrej Bašelj, Uroš Robič

https://www.1ka.si/a/116997

