
REKE (SE)
POVEZUJEJO,
KAJ PA MI?

glasilo projekta SPARE | DECEMBER 2018
saso.santl@izvrs.si | http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home



UVODNIK

Spoštovani bralci, projekt SPARE se zaključuje. V treh letih je bilo povodje Soče pogosto predmet 
primerjave z drugimi območji alpskih rek. Na zaključni konferenci projekta, ki je potekala v Innsbrucku, se 
je območje Soče predstavilo tudi z novo poljudno publikacijo, ki na strnjen način predstavi naravne elemente 
kot tudi kulturno pestrost in ekonomski pomen voda. 

Jedro projekta SPARE je bilo posvečeno vključevanju deležnikov v proces upravljanja in praksam, ki so v 
veljavi na različnih območjih v Alpah. Nevladna organizacija Ustanova Fundacija za Sočo je pred nekaj leti 
nastala kot posledica številnih pogovorov in razprav ter splošne ocene, da deležniki v povodju potrebujejo 
stično točko, ob kateri lahko izmenjujejo mnenja in skupaj sooblikujejo trajnostni razvoj ter varstvo kjer je 
to potrebno. Prav zaradi tega se je večina aktivnosti v okviru pilotnega območja odvijala prav v sodelovanju z 
omenjeno ustanovo (kratek animirani film o aktivnostih v povodju Soče si lahko ogledate TUKAJ). 

Na simbolni ravni povezanost človeka in narave osmišlja tudi Dan Soče, ki je ob pomoči projekta poudaril 
pomen Idrijce kot pritoka, zgodba pa se bo na podoben način v prihodnjih dveh letih odvijala na Vipavi. 
Občina Miren Kostanjevica je namreč od Občine Cerkno sprejela nosilstvo obeleževanja Dneva Soče.

Upravljanje voda je kompleksen, dinamičen in v povodju Soče tudi zelo raznolik proces. Ob zaključku 
projekta in začetku novega leta naj vam zaželimo le še veliko mirnih, a ustvarjalnih trenutkov ob bistrih 
vodah.

Pilotna območja projekta SPARE: Steyr, Inn - Engadin, Dora Baltea, Drome in Soča.

Podrobnosti o posameznih pilotnih območjih in aktivnostih lahko prejmete TUKAJ.             
Zaključni video o projektu SPARE si lahko ogledate TUKAJ.

https://www.youtube.com/watch?v=xLNkGmee5JY
https://www.alpine-space.eu/projects/spare/final-publication/spare_broschuere_sl_web_neu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JlJCjos2lDo&feature=youtu.be


Jeseni je v Idriji potekal strokovni posvet posvečen usklajevanju različnih interesov, Občina Cerkno pa je 
slovesno sprejela nosilstvo obeleževanja “Dneva Soče”.

Na dogodku so udeleženci preizkusili metodo aktivnega sodelovanja (COOPLAN), ki je bila namenjena 
prepoznavi ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja pilotnega območja povodja Soče. Na podlagi 
kriterijev so udeleženci opredelili cilje, predlagali aktivnosti ter jih umestili v časovni in prostorski okvir.
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2016
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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

V Tolminu je bil organiziran partnerski sestanek projekta SPARE. Inštitut za vode Republike Slovenije je v 
sodelovanju z Ustanovo Fundacija za Sočo predstavil posebnosti pilotnega območja od izvira do izliva reke 
Soče.



Dodatno smo v sklopu kratkih video posnetkov zabeležili nekaj osebnih pogledov ljudi katerih življenje je 
tesno povezano z vodami. Ogledate si jih lahko TUKAJ.

Jeseni je bila v Ljubljani mednarodna delavnica na temo aktivnega vključevanja deležnikov v sistem 
celovitega upravljanja z vodami (International Knowledge Exchange Workshop). Namen delavnice je 
bila predvsem strokovna podpora pilotnim območjem in iskanje odgovorov na aktualne izzive s tega 
področja. 
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2017

Spomladi smo izvedli anketo, s katero smo ugotavljali, kako različni deležniki ocenjujejo dejansko stanje in 
možnosti vključevanja v proces upravljanja. Gre za izrazito interdisciplinarno področje, ki poleg vodarskih 
odpira najširša družbena vprašanja. Rezultati vprašalnika so dostopni TUKAJ. 

V začetku leta smo v Novi Gorici izvedli metodo SMAG (Self-Modelling for Assessing Governance), s katero 
smo opredelili ključne mejnike, ki so vplivali na upravljanje povodja v zadnjih štiridesetih letih. Metoda se 
uporablja za določitev ključnih korakov odločanja in oblikovanja skupnega razumevanja vzrokov ter vplivov 
odločitev iz preteklosti. Zbrane izkušnje so nam služile za oblikovanje smernic za bodoče upravljanje z 
vodami.

https://www.alpine-space.eu/projects/spare/sl/pilot-areas/soca/interviews
https://www.alpine-space.eu/projects/spare/04_soca/03_ui_charts/sl_ui_soca_infographic.pdf
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Inštitut za vode Republike Slovenije
PROJEKT
SPARE: Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov

Ustanova Fundacija za Sočo je v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije pripravila publikacijo z 
naslovom: “Soča...med Alpami in Jadranom”. Slikovita publikacija predstavlja glavne značilnosti povodja reke 
Soče z opisi pomembnejših pritokov in aktivnosti, ki se dogajajo ob in na rekah.

Inštitut za vode Republike Slovenije je 
pripravil publikacijo z naslovom: 
Vodnik po celostnem upravljanju voda 
na območju Alp - za ohranjanje rečnih 
ekosistemov in trajnostni razvoj.

Med rezultate projekta SPARE sodi tudi interaktivna spletna aplikacija, ki preko zemljevida omogoča pregled 
različnih pristopov vključevanja prebivalstva v procese odločanja ter procesov načrtovanja. Dostop do spletne 
aplikacije je TUKAJ.

Namen vodnika je bralcu zagotoviti 
osnovne informacije, o celostnem 
upravljanju voda, pri katerem je 
ohranjanje dobrega stanja voda in 
vodnih ekosistemov predpogoj razvoja.

V vodniku so obrazložena izhodišča 
in ključni vidiki koncepta celostnega 
upravljanja voda. 

Vsem, ki ste sodelovali pri projektu se lepo zahvaljujemo, 
hkrati pa vam želimo uspešno in zdravo Novo leto 2019.

https://spare.boku.ac.at/index.php/en/

