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Uvod

Projekt “ASTIS” (Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Soča/Isonzo), financiran iz sred-
stev Evropskega sklada v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-
2013 se je začel novembra 2011, zaključil pa se bo oktobra 2014.
Splošni cilj projekta je priprava smernic za celovito upravljanje čezmejnih vodonosnikov 
v povodju reke Soče, predvsem z vidika izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja 
podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.
Projektni partnerji so:

Univerza v Novi Gorici - (vodilni partner)• 
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione • 
Università di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze • 
Università di Ferarra - Dipartimento di Scienze della Terra • 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale • 
\Geološki zavod Slovenije• 

Za doseganje načrtovanih projektnih ciljev sta bili izbrani dve testni območji, na katerih 
se nahajajo pomembni čezmejni vodni sistemi: kraško visokogorje Kanina in nižinski svet 
reke Soče.
Pri pripravi smernic so sodelovale tudi številne interesne skupine (upravni, vodstveni, 
gospodarski ter ekonomski subjekti), ki so s svojim delom omogočile bistven in dragocen 
prispevek.
Posvetovanje in izmenjava znanj sta se namreč izkazala kot nepogrešljiva pri pripravi 
smernic, ki bi predstavljale učinkovito orodje, prilagojeno realnim potrebam na področju 
vodnih virov, združljivo z okoljevarstvenimi cilji in na razpolago vsem, ki živijo in delajo 
na tem ozemlju. 
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1. POGLAVJE 
Zaščita vodonosnikov 

Zaščita kakovosti in količine vodnih virov, zlasti tistih, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno 
vodo, je prednostna naloga upravljanja z vodnimi viri. Pomen virov pitne vode je tolikšen, 
da morajo imeti ukrepi za njihovo varstvo in ohranitev prednost pred vsemi ostalimi interesi 
družbenogospodarske narave, ki lahko v večji ali manjši meri vplivajo na ta vodni vir.  
Pitna voda, ki je tako nepogrešljiva za naše zdravje in kakovost življenja, je namreč 
ranljiv naravni vir, ki v naravi ni neomejen. Po drugi strani pa pojma varstvo naravnega 
vira ne smemo interpretirati zgolj kot omejitev ali celo prepoved uporabe ali kot orodje 
za nadzor ozemlja, temveč ga moramo dojemati kot priložnost za začetek ali spodbudo za 
vrsto trajnostnega razvoja, ki bo ohranila to naravno bogastvo podtalja reke Soče.

Govorimo o podtalju, saj se glavnina pitne vode na tem ozemlju nahaja v obliki podzemne 
vode na kraških visokogorskih planotah ali v naplavinskih slojih Soške ravnice.  
V okviru projekta smo zato pod drobnogled vzeli dve pomembni testni območji, kjer sta 
prisotni tipologiji vodonosnikov, ki sta značilni za povodje reke Soče: kraški masiv Kanina 
in zgornji del aluvialne ravnice reke Soče.

Med cilji projekta je tudi priprava smernic na področju celovitega čezmejnega upravljanja 
in zaščite naravnih vodnih virov. Med izvajanjem projekta smo ugotovili, da je potrebno 
pozornost (in torej tudi smernice) osredotočiti na področje varovanja naravnih zajetij 
pitne vode.

Podzemni vodni viri v povodju reke Soče so v dobrem stanju z vidika količine in kakovosti; 
kljub temu, da je podzemna voda na območju vodonosnika Soške ravnice, ki se jo tako 
intenzivno uporablja kot vir pitne vode, količinsko bogata  in enostavno dostopna, pa ne 
smemo spregledati dejstva, da je ravno zaradi te svoje dostopnosti zelo izpostavljena 
nevarnosti onesnaženja, ki bi lahko ogrozilo njeno kakovost in povzročilo precej težav pri 
oskrbi s pitno vodo večjih mest, kot sta Gorica in Trst.  
Poleg tega se ta vodonosnik večinoma napaja s površinskimi vodami iz reke Soče, ki se ob 
izstopu iz visokogorskega sveta izliva v visokoprepustno rečno strugo zgornje Soške ravnice. 
Zato je podzemna voda izpostavljena tudi morebitnemu onesnaževanju iz površinskih voda 
reke Soče in njenih pritokov.  

Poglavitna politika preprečevanja onesnaženja vodonosnikov predvideva temeljito 
kvalitativno in kvantitativno poznavanje hidrogeoloških razmer na obravnavanem ozemlju: 
hidrodinamika in hidravlika podzemlja, geometrija podzemne vode, naravna zajetja vode, 
razmerja med sosednjimi vodonosniki, namen in pogoji uporabe naravnega vira itd.
Zaradi tega smo se v okviru projekta osredotočili na poglavitne hidrogeološke vidike 
preučevanih vodonosnikov. Preučili smo dejansko izpostavljenost vodonosnikov 
onesnaževanju (ranljivost) indoločili položaj potencialno nevarnih mest za vodonosnik 
(točke ogroženosti). 
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Tovrstne podatke smo skupaj s topografskimi, hidrografskimi, in geološkimi informacijami 
ter podatki o opazovalni mreži obdelali in uredili v prostorski bazi podatkov (GIS - Geografski 
informacijski sistem), kjer je večina podatkov, zbranih v okviru projektnih dejavnosti, 
enostavno dostopnih.

V okviru projekta je sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi središči in tehničnimi 
službami omogočilo načrtovanje in zagon čezmejne mreže za spremljanje kakovosti in 
kvalitete, ki bi lahko predstavljala dobro izhodišče za zaželeni bodoči načrt čezmejnega 
spremljanja.  Ne smemo namreč prezreti, da za čezmejne vodne sisteme, kot je povodje 
reke Soče, Okvirna direktiva o vodah (Dir. 2000-60CE) predvideva poenoten mednarodni 
načrt upravljanja povodij oziroma vsaj medsebojno usklajevanje italijanskih in slovenskih 
nacionalnih načrtov upravljanja.

Določanje vodovarstvenih območij predstavlja obvezen in temeljni korak do učinkovitega 
varovanja in ohranjanja virov pitne vode.  Vodovarstveno območje namreč predstavlja 
nepogrešljiv korak do zaščite vodnih virov, zajetih s pomočjo naravnih ali umetnih zajetij 
in izvirov. Namen vodovarstvenih območij je določiti, v kakšnem obsegu naj bi se (s 
pomočjo predpisov in omejitev uporabe s strani človeka) izvajali varstveni ukrepi, da bi se 
zagotovilo dolgoročno nemoteno oskrbovanje s pitno vodo. 
V okviru smernic smo obravnavali znanstvene in izvedbene vidike, ki prispevajo k opredelitvi 
vodovarstvenih območij; konkretno smo izdelali predpostavko o oblikovanju območij na 
podlagi podatkov in znanj, pridobljenih v okviru projekta, ter uveljavljenih metod iz 
predhodnih izkušenj, ki se že uporabljajo bodisi na mednarodni kot tudi na nacionalni ravni. 
Širše območje Soške ravnice smo tako razdelili na posamezna vodovarstvena območja, 
znotraj katerih so prisotna pomembna zajetja, kot na primer v kraju Mochetta, ki oskrbuje 
s pitno vodo italijansko Gorico. 
Po opravljeni razmejitvi ozemlja na posamezna območja, pri čemer smo uporabili tehnične 
rešitve, ki so jih izvedli naši tehnični sodelavci z namenom zaščite območja, smo začeli s 
fazo sodelovanja, v kateri smo zbirali pripombe in predloge na temo upravljanja območij 
s strani interesnih skupin. V preteklosti smo bili prepogosto priča predpisom z izključno 
omejevalno vsebino, ki so se pripravljale brez potrebnega poznavanja tematike na terenu 
in predhodnega usklajevanja, zato je bil njihov učinek pogosto nasproten pričakovanemu, 
saj so spodbujale kršitve predpisov in nezakonito ravnanje z vodnimi viri.



2. POGLAVJE 
Regulativni okvir

2.1  Evropska zakonodaja
        

Okvirna direktiva o vodah (Direktiva 2000/60/ES)

Direktiva 2000/60/ES predstavlja zakonodajni okvir Evropske skupnosti na področju vodne 
politike in usmerja politiko Evropske skupnosti v smeri trajnostne rabe vodnih virov. 
Zlasti na temo upravljanja s pitno vodo navaja: “Države članice morajo opredeliti vodna 
telesa, kjer se odvzema voda za oskrbo s pitno vodo, ob tem pa zagotoviti spoštovanje 
določil Direktive 80/778/EGS z dne 15 julija 1980 o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi (spremenjena z Direktivo 98/83/ES).” 
Na področju zaščite vode, namenjene oskrbi s pitno vodo, Direktiva v 7. členu navaja, 
da morajo “države članice zagotoviti potrebno zaščito posameznih vodnih teles, da bi 
preprečile poslabšanje njihove kakovosti in zmanjšale stopnjo čiščenja, potrebno za 
proizvodnjo pitne vode. Države članice lahko določijo vodovarstvena območja za ta vodna 
telesa.”

Direktiva o varstvu podzemne vode (Direktiva 2006/118/ES)

Kot naslednica Direktive 2000/60/ES, ima Direktiva o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem in poslabšanjem nalogo bolj učinkovite opredelitve ciljev z namenom 
določanja kakovosti podzemnih voda. V ta namen določa direktiva merila za oceno 
kemijskega stanja podzemnih voda, merila za ugotavljanje pomembnih in trajnih trendov, 
ki se nanašajo na povečanje stopnje onesnaženosti v podzemni vodi, kot tudi ukrepe za 
preprečevanje ali omejevanje pronicanja onesnaževal v podzemno vodo.  

Med svojimi izhodišči Direktiva na temo preprečevanja ali omejevanja prodiranja 
onesnaževalnih snovi navaja, da: “ti ukrepi lahko v v skladu s členom 7, v odstavku 3 
Direktive 2000/60/ES, vključujejo tudi opredelitev, s strani držav članic, vodovarstvenih 
območij velikosti, ki jo pristojni nacionalni organ ocenjuje kot potrebno za varstvo virov 
oskrbe s pitno vodo.  Taka vodovarstvena območja se lahko razširijo na celotno ozemlje 
države članice.” 

Direktiva o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 
(Direktiva Sveta 98/83/ES) 
Ta direktiva obravnava kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, njen cilj pa je 
varovanje zdravja ljudi pred negativnimi učinki, ki so posledica kontaminacije vode, 
namenjene za prehrano ljudi, in zagotavljanje zdrave in čiste pitne vode.



2.2 Italijanska zakonodaja       

Nacionalna zakonodaja o vodovarstvenih območjih, namenjenih za 
prehrano ljudi 
(D.P.R. 24 maj 1988, št. 236; Sporazum med državo in regijami z dne 12. decembra 2002; D. Lgs. 
152/2006)

DZ Odlokom predsednika Republike z dne 24 maja 1988, št. 236  se prvič na zakonodajni 
stopnji pojavi koncept varstva in ohranjanja vodnih virov, vključno z navedbami dejavnosti 
in naselbin, ki jih je potrebno urediti na zadevnem območju.  Že v tej fazi so regije (čl. 
9, odstavek f) zadolžene za opredelitev vodovarstvenih območij in rabe prostora znotraj 
njih.

Sporazum med državo in regijami z dne 12. decembra 2002 uvaja koncept, da “Opredelitev 
vodovarstvenih območij predstavlja enega od ukrepov za varstvo vodnih teles” s pomočjo 
preprečevanja in zmanjševanja onesnaževanja ter zagotavljanja trajnostne in trajne 
uporabe vodnih virov, predvsem tistih, ki so namenjeni za prehrano ljudi, in se javnost z 
njimi oskrbuje preko vodovodnega omrežja.
Sporazum določa tudi sklicna merila in postopke, ki so v podporo dejavnostim pri določanju 
vodovarstvenih območij, pri čemer se regijam in avtonomnim pokrajinah zagotavlja  
možnost oblikovanja svojih smernic na področju varstva kakovosti pitne vode in splošnih 
meril za opredelitev vodovarstvenih območij.  

Zakonodajni odlok 152/ 2006 v členu 94 ureja določanje in opredelitev vodovarstvenih 
območij; pristojne organe na tem področju vzpodbuja k predlogu razmejitve območij, 
regije in avtonomne pokrajine pa pooblašča za odobritev in določanje direktiv in smernic 
za navedeno razmejitev teh območij.  
Na področju monitoringa kakovostnegater količinskega stanja podzemnih vodnih teles je 
leta 2009 stopila v veljavo nova italijanska nacionalna zakonodaja (zakonodajni odlok št. 
30/09 (D.Lgs. 30/09)) o varstvu in monitoringu pozdemnih voda, ki vpeljuje v nacionalno 
zakonodajo dve pomembni evropski direktivi (Okvirna evropska direktiva o vodah, znana tudi 
kot Direktiva 2000/60/ES, ter Direktiva 2006/118/ES). V primerjavi s prejšnjo zakonodajo 
(zakonodajni odlok št. 152/99 (D.Lgs. 152/99)) ostajajo v bistvu nespremenjeni kriteriji 
za izvajanje monitoringa (kakovostnega in količinskega), spremenijo pa se kriteriji za 
označevanje stanja podzemnih voda, ki se omejijo na oceno “dobro” ali “slabo”.

Sporazum iz leta 2002 in zak.odlok 152/06 delita vodovarstvena območja na:  strogo 
zavarovana območja, območja z omejitvami (ožja ali/in razširjena) in zaščitena 
območja.
Strogo zavarovano območje je območje, namenjeno izključno zbiralnikom in podpornim 
infrastrukturam; obsegati mora površino s polmerom najmanj 10 m od mesta zajetja 
(zbiralnika).
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Območje z omejitvami predstavlja pas tik ob strogo zavarovanem območju, za katerega 
veljajo precej strogi predpisi in omejitve namembnosti, kar zagotavlja varstvo kakovosti 
in količine zajetja vodnega vira.
Območje z omejitvami lahko razdelimo na ožje in širše območje z omejitvami “glede 
na vrsto umetnega ali naravnega zajetja ter na lokalne pogoje ranljivosti slednjega in 
izpostavljenosti vodnega vira”. Konkretno je na območju z omejitvami prepovedano 
postavljanje točk ogrožanja in izvajanje dejavnosti, opredeljenih v odstavku 4 člena 94 
zak. odloka 152/06.

Sporazum iz leta 2002 predvideva tudi možnost določitve dodatnih področij z omejitvami 
ali odprtih oziroma kraških sistemov, ki niso neposredno povezani z umetnim zajetjem 
in kjer prihaja do pojavov infiltracije s hitro povezavo z vodnimi viri na mestu zajetij ali 
izvirov. ). 

Za zaščiteno območje šteje vodovarstveno območje neposredno ob območju z omejitvami, 
katerega zunanje meje sovpadajo s celotnim sistemom oskrbe vodonosnika in za katere 
se lahko uveljavljajo nekoliko manj stroge omejitve od tistih, ki veljajo za območja z 
omejitvami. Povodje seveda ustreza območju, na katerem prihaja do neposredne 
infiltracije padavinskih voda, območjem z neposrednim napajanjem in območjem, ki 
mejijo na površinska vodna telesa, iz katerih se napajajo podzemne vode.

Osnutek regionalnega načrta varstva voda, sprejet leta 2012, obravnava vprašanje 
vodovarstvenih območij v členu 5 izvedbenih predpisov, v katerem se za kasnejšo razmejitev 
slednjih sklicuje na Sporazum iz leta 2002. Trenutno in vse do sprejetja dokončne 
opredelitve vodovarstvenih območij torej veljajo določbe, navedene v odstavku 6, člena 
94, zak. odloka 152/06, ki določajo, da “v primeru, da regije ali avtonomne pokrajine niso 
opredelile območij z omejitvami v smislu točke 1, za slednje velja, da morajo obsegati 
površino s polmerom 200 m od mesta zajetja ali zbiralnika.” . Kot izjema zgornji navedbi čl. 
5 je določeno, da  - ob upoštevanju stratigrafske sestave podtalja -  območje z omejitvami 
sovpada s strogo zavarovanim območjem, če ima obravnavani vodonosnik vsaj naslednje 
značilnosti: vodonosnik je omejen z zgornjimi geološkimi plastmi iz gline, meljaste gline 
ali na splošno sedimentov, za katere je značilna slaba prepustnost. 
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2.3 Slovenska zakonodaja        

Okvirna direktiva o vodah določa okvir za varstvo tako celinskih površinskih voda in 
podzemnih voda, kot tudi somornice in obalnega morja z namenom da bi preprečili in 
zmanjšali onesnaženje, spodbujali trajnostno rabo vode, zaščitili vodno okolje, izboljšali 
stanje vodnih ekosistemov ter ublažili posledice poplav in suš. Z uporabo načrtov upravljanja 
povodij naj bi dosegli dobro okoljsko stanje voda. 
Skupna vodna politika Evropske skupnosti je prenesena v nacionalno zakonodajo z dvema 
krovnima zakonoma:

Zakon o vodah•  (ZV-1) (Ur.l. RS, št. 67/2002, 2/2004-ZZdrlA, 57/2008-ZV-1A, 
57/2012-ZV-1B, 100/2013-ZV-1C, 40/2014-ZV-1D) v Republiki Sloveniji ureja upravljanje 
s površinskimi in podzemnimi vodami, ter vodnimi in priobalnimi zemljišči ter vodno 
infrastrukturo. Zakon ureja tudi javno dobro vode in javne službe na področju voda, 
vodne objekte in naprave ter druga vprašanja povezana z vodami. Zakon določa skrb 
za trajnostno rabo voda, odločanje o rabi voda ter načrtovanje in izvajanje urejanja 
voda v skladu z zagotavljanjem ekološke in gospodarske vloge voda ter z namenom 
obvladovanja ogroženosti pred poplavami.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)•  ((Ur.l. RS št. 41/2004-ZVO-1, 39/2006-ZVO-1-UBP1) 
ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in 
v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje 
stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva 
okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Zakon o vodah in Zakon o varstvu okolja pokrivata naslednja področja in podzakonske 
akte:

Nacionalni program varstva okolja
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 (ReNPVO), (Ur.l. RS, št. 2/2006)

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) je osnovni strateški dokument na področju 
varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo 
naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena 
časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO določa ključne 
okoljske cilje in prednostne naloge, ki temeljijo na oceni stanja okolja in prevladujočih 
trendov.

Načrtovanje
Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS, št. 61/2011)

NUV je po svoji vsebini nacionalni strateško načrtovalski dokument na področju upravljanja 
voda, ki opredeljuje mehanizme za vodenje politik, s katerim bomo dosegli dobro stanje 
voda v Republiki Sloveniji. V NUV so, na podlagi določitve lastnosti vodnih območij ter 
stanja, opredeljeni cilji upravljanja, tako na področju varstva voda, urejanja voda, kot 
tudi glede rabe voda.
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 Pravilniki na področju podzemnih voda:
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda•  (Ur. l RS, št. 63/2005)
Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda•  (Ur. l. RS, št. 65/2003)

Vodne pravice
Na področju vodnih pravic so podzakonski akti urejeni na različna področja (proizvodnja 
električne energije, odvzem naplavin, kopališča, oskrba s pitno vodo,…)
Na območju, ki ga zajema projekt Astis, je bilo podeljenih nekaj koncesij za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW in za gospodarsko izkoriščanje 
vode Soče za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah nad 10 MW. Podeljeni 
sta bili tudi koncesiji za odvzem in gospodarsko izkoriščanje naplavin iz reke Soče. V 
koncesijah so določeni ukrepi v skladu s trajnostnim izkoriščanjem naravnih virov.
Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev 
dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Uradni list RS, št. 79/2007).

Vodovarstvena območja
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/2004, • 
5/2006, 58/2011), določa kriterije za določitev zunanjih in notranjih meja njegovega 
vodovarstvenega območja, kriterije za določitev vodovarstvenega režima v zvezi s 
posegi v okolje.
Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih • 
voda (Uradni list RS, št. 88/2004, 71/2009).
Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi • 
vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja 
(Uradni list RS, št. 62/04).
Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v • 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006).• 

Varstvo voda
Področje podzemnih voda z vidika varstva voda urejajo naslednji podzakonski akti:

Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/2009, 68/2012) določa:• 
postopek za določanje vrednosti praga za kakovost podzemne vode,• 
parametre kemijskega in količinskega stanja,• 
standarde kakovosti podzemne vode,• 
vrednosti praga za kakovost podzemne vode,• 
pogoje za dobro količinsko in kemijsko stanje,• 
merila za ugotavljanje in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov • 
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onesnaženja,
merila za določitev obremenjenosti vodnega telesa podzemne vode, ko je treba • 
začeti izvajati ukrepe zaradi nedoseganja ciljev, ki se nanašajo na podzemne 
vode,
dodatne zahteve za pripravo programa ukrepov za podzemne vode.• 

Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09).• 
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, • 
št. 49/2006, 114/2009).

Na podlagi zgoraj naštetih pravnih podlag vlada določi vodovarstveno območje (VVO) z 
namenom zavarovanja vodnega telesa, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za 
javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki 
bi lahko vplivala na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. – purpose of above 
mention lows/documents/decrees

V vodovarstvenem območju se lahko oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami 
varovanja po naslednjih kriterijih: (list and description of different types of water 
protection areas)

najožje območje – najstrožji režim (VVO I)
območje blizu zajetja,• 
naravne danosti ne zagotavljajo dovolj dolgega zadrževalnega časa, razredčenje je • 
majhno in onesnaževala hitro dospejo do zajetja,
vodovarstveni režim mora zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s • 
patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali;

ožje območje – strožji režim (VVO II)
naravne danosti zagotavljajo dovolj dolg zadrževalni čas, dovolj veliko razredčenje in • 
dovolj časa za ukrepanje,
vodovarstveni režim mora zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaževanje z • 
onesnaževali, ki počasi razpadajo;

širše območje – blažji režim (VVO III)
celotno napajalno območje zajetja,• 
dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode,• 
vodovarstveni režim mora zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje z • 
radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.
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Vodovarstveno območje je določeno na podlagi strokovnih podlag, ki temeljijo na 
hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov. Za vsak vodovarstveni režim so, glede na 76. 
člen zakona o vodah, določeni ukrepi, prepovedi in omejitve. Ukrepi na vodovarstvenih 
območjih so namenjeni zmanjševanju nevarnosti, ogroženosti in tveganja, ki jih povzročajo 
že obstoječe dejavnosti ali dejavnosti, ki se v prostor šele uvajajo; prepovedi pa se nanašajo 
na vse dejavnosti, ki lahko trajno in nepovratno poslabšajo ekološko, kemijsko in količinsko 
stanje vodnega vira. (WPAs are defined on the bases of hydrogeological characteristics of 
aquifers and expert guidelines; measures, prohibitions, limitations – the purpose)

Za zaščito podzemnih voda so pomembne tudi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz čistilnih naprav in pri odvajanju odpadne vode pri različnih dejavnostih 
(proizvodnja farmacevtskih izdelkov, kmetijstvo, industrija, …).
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3. POGLAVJE 
Pilotno območje soške ravnice

3.1 Značilnosti vodonosnikov

Soška ravnica meji na severu na gričevnat svet Brd in Vrtojbe, ki je zgrajen pretežno iz 
laporja in peščenjaka flišnega izvora neocenske starosti. Na zahodu meji na prodnato 
korito reke Ter, na jugu pa na apnenčasta pobočja Krasa. Oblikujejo jo debelozrnate 
prepustne naplavine rek Soče, Ter, Judrije, Verse in Vipave, znotraj katerih se nahaja 
bogat vodonosnik, ki se napaja iz padavin in rek. Reki Ter in Judrija namreč ostaneta suhi 
večji del leta, medtem ko Soča izgubi skoraj četrtino svojih voda med poplavljanjem. 
Južneje se vodonosnik zaradi sestave tal, v katerih se izmenjujejo ilovnato-meljasti in 
peščeno-prodnati sedimenti značilni za spodnji del ravnice, razveji v številne omejene 
in prepletajoče se manjše vodonosnike. Zaradi vse manjše prepustnosti tal se podzemna 
voda  prebije na površje vzdolž tako imenovane linije arteških izvirov.

Obravnavano območje pokriva okoli 150 km2  in zajema 23 občin, od katerih jih je 20 
v Italiji in 3 v Sloveniji. Podzemne vode so vir pitne vode za dve vodovodni omrežji: 
Irisacqua in AcegasApsAmga, ki oskrbujeta s pitno vodo Goriško in Tržaško pokrajino z več 
kot 350.000 prebivalci.

Hidrogeološka karta 
Zgornja Soška ravnica:  testno območje (označeno s črno), 
litologija površja, vodnjaki in izviri.



Izopahe
Karta debeline slojev naplavin (v metrih) na območju Soške ravnice
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Debelina naplavinskega sloja je od nekaj metrov ob vznožju vzpetin, pa  vse do nekaj sto 
metrov v depresijah trdne kamninske podlage.
Osnovo sestavljajo na severu peščenjaki in laporji eocenskega izvora, na jugu pa apnenci iz 
obdobja krede in paleogena. Oblika poplavnega “bazena” ravnice je kompleksna; značilni 
so prehodi nižinskega in hribovitega sveta, ki so nastali zaradi erozije in tektonskih premikov 
v preteklosti.  Južno od italijanske Gorice naletimo na depresijo, katere baza leži na koti 
več kot -100 m, ter depresijo, ki se začne v občini Marjan (Mariano del Friuli) na koti -50 
m, nato pa se zlagoma spušča vse do kote -350 m na območju Vileša (Villesse).
Zemljevid plastnic debelin (izopahe) slojev naplavin, ki se izdela tako, da od Digitalnega 
modela višin območja odštejemo vrednosti plastnic globin (izobate), kaže, da debelina 
nižinskih nanosov dosega 100 m v depresiji južno od Gorice, 75 m na območju med Faro in 
Medejo, ter več kot 350 m na območju Vileša.

3.2 Vzorčevalna mreža

Površinske, podzemne in padavinske vode na Soški ravnici smo spremljali s pomočjo vzorčne 
mreže, izdelane v sodelovanju italijanskih in slovenskih partnerjev, na osnovi obstoječih 
objektov. Na italijanski strani smo povezali mrežo opazovanja količinskega stanja voda 
Regionalnega hidrografskega zavoda z mrežo opazovanja kakovosti vode Regionalne 
agencije za varstvo okolja ARPA FVG in nekaj novih, posebej v ta namen izbranih točk. V 
Sloveniji smo uporabili nekaj vzorčevalnih mest Geološkega zavoda Slovenije in Agencije 
Republike Slovenije za okolje - ARSO. Pred tem smo zbrali, analizirali in arhivirali vse 
podatke, ki so bili na voljo v izčrpni bibliografiji.  



Nivo podzemne vode na Soški ravnici smo opazovali s pomočjo ročnih meritev, ki smo jih 
večinoma opravljali enkrat na 14 dni. Vzorčenje smo izvajali v 58 vodnjakih, od katerih 
jih je 12 na slovenski, 46 pa na italijanski strani. V sedmih vodnjakih (3 v Italiji, 4 v 
Sloveniji) smo zvezno beležili spreminjanje gladine podzemne vode v vodonosniku. V treh 
opazovanih vodnjakih smo zvezno merili tudi temperaturo in električno prevodnost vode. 
Monitoring z ročnimi meritvami smo izvajali v obdobju od decembra 2012 do septembra 
2014. Podatke o nivoju vode v vodonosniku smo uporabili za izdelavo izolinij nivojev 
podzemne vode in prepoznavanje preferenčnih smeri toka podzemnih voda v času vsakega 
posameznega vzorčenja.
Potek hidroizohips (linije ki povezujejo točke z enakim nivojem podzemne vode) kaže 
na splošno smer odtekanja (pogojeno z naplavinskimi nanosi) od vzhoda proti zahodu, na 
lokaciji Sagrado pa se vodonosnik usmeri proti jugu. 
Zlasti opazno je dotekanje vode iz rek Soče in Vipave ter z okoliškega gričevja. Na zahodni 
strani analiziranega območja je viden dotok reke Ter, ki se vodonosniku pridruži tam, kje 
le-ta  zavija v južno smer. 
Na območju južno od Gorice je opazna drenažna usmeritev voda iz Soče proti klasičnemu 
Krasu, kjer napajajo kraške ponikalnice.

Vzorčevalna mreža ASTIS na Soški ravnici. 
Modro so obarvane točke opazovanja površinskih voda, rdeče točke opazovanja 
nivoja podzemne vode, rumeno pa vodnjaki, v katerih  smo vzorčili vodo.
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Stalni monitoring je podal koristne informacije o dinamiki voda v vodonosniku. Določili 
smo lahko razmerja med tokom podzemne vode v vodonosniku, padavinami in dotoki iz 
reke Soče.

Hidroizohipse v obdobju 
največjega pretoka 
vodonosnika, zabeleženega 
v prvih desetih dnevih 
februarja 2014. Rdeče točke 
predstavljajo opazovane 
vodnjake, modre črte izolinije 
nivojev podzemne vode (kote 
podzemnega vodonosnika, 
izražene v metrih nadmorske 
višine).

Hidroizohipse v obdobju 
najnižjega pretoka 
vodonosnika, zabeleženega 
v avgustu 2014. Rdeče točke 
predstavljajo opazovane 
vodnjake, modre črte 
izolinije nivojev podzemne 
vode (kote podzemnega 
vodonosnika, izražene v 
metrih nadmorske višine).

Isofreatiche
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Spremljanje kakovosti, torej tipologije voda, ki krožijo znotraj poroznega vodonosnika na 
Soški ravnici smo izvajali sezonsko, s spremljanjem osnovnih kemijsko-fizikalnih parametrov 
s pomočjo kemijsko-fizikalnih in kemijskih analiz, analiz geokemije izotopov in analiz 
mikroelementov. Površinske vode smo vzorčili na sedmih mestih, od katerih 3  v Italiji (Soča 
v Sagradu, Soča v Gorici, Doberdobsko jezero) in 4 v Sloveniji (Soča pri Solkanu, Vipava, 
Vogršček in Vrtojbica); vzorce podzemnih voda smo odvzemali v šestih vodnjakih v Sloveniji in 
57 vodnjakih v Italiji. Padavinske vode smo opazovali z vidika vsebnosti izotopov, za kar smo 
uporabili dva dežemera, nameščena v Gorici in Tržiču (Monfalcone).
Prevladujoči hidrokemijski facies podzemnih voda je kalcijev in/ali magnezijev bikarbonat 
z bolj ali manj pomembno koncentracijo sulfatov. Ta facies ustreza litologiji, prisotni na 
dovodnih predelih, ki so sestavljeni predvsem iz apnenca in dolomita. Porazdelitev koncentracij 
nitratov, kot tudi drugih ionov in mikroelementov kaže, da je v vodonosniku ob reki Soči nizka 
vsebnost le-teh zaradi redčenja, do katerega pride zaradi izgub vode iz vodotoka, medtem ko 
je koncentracija ionov in drugih elementov dlje od reke nekoliko večja.

Nivo podzemne vode (svetlo 
modre barve), električna 
prevodnost vode (zelene 
barve), temperatura (rdeče 
barve) v vodnjaku Regionalne 
hidrometrične mreže (št. 0292) 
v občini Fogliano Redipuglia v 
času od julija 2013 do avgusta 
2014. Opazni so časovni zamiki 
sezonskih nihanj temperature. 
Spremembe električne 
prevodnosti (EC) kažejo na 
prihod visoko mineralizirane 
vode v obdobju visokega 
vodostaja..

Zemljevid porazdelitve povprečne 
koncentracije nitratov  [mg/L]. 

Rdeče točke predstavljajo 
opazovane vodnjake.
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Prostorsko spreminjanje vrednosti razmerij vsebnosti izotopov kisika (δ18O) in vodika 
potrjuje, da prihaja na območju vodonosnika ob reki Soči do infiltracije površinske vode.  
Bolj negativne vrednosti δ18O so bile zabeležene v neposredni okolici reke Soče, medtem ko 
je izotopska sestava vodonosnika na levem bregu, še posebej pa na desnem bregu  Soče manj 
negativna. Vode reke Soče, ki izhajajo iz močno vodnatega zaledja z vidika padavin, imajo 
zelo negativno vrednost, medtem ko nižinske padavine beležijo manj negativne vrednosti.

3.3 Meritve hidravlične prepustnosti

Z vidika hidrodinamike je hidravlična prepustnost (k) osnovni parameter, ki ga običajno 
določimo s posebnimi preiskavami. Ker smo v  projektne namene lahko uporabili le že 
obstoječe in delujoče vodnjake, smo merilna mesta izbrali s pomočjo treh različnih vrst 
poskusov.
V sistemu vodnjakov IRIS-Acqua v Fari in Majnici smo opravili poskus dolgotrajnega 
enakomernega črpanja z uporabo piezometra (postopek je podrobneje opisan v 8. 
poglavju).
V 7 piezometrih smo opravili tako imenovanje »Slug test« poskuse , pri katerih je potrebno 
povzročiti hitro spremembo piezometričnega nivoja znotraj piezometra tako, da se 
slednjega dvigne (Slug test v ožjem pomenu besede) ali spusti (Bail test), pri tem pa 
se izmeri čas, potreben za vzpostavitev začetnih pogojev. Slug testi so pokazali visoko 
hidravlično prevodnost območja (vrednosti več kot 10-4 m/s).

Zemljevid razporeditve vrednosti δ18O [‰]. 

Rdeče točke predstavljajo opazovane vodnjake.



Slug test
Rezultati črpalnih poskusov.  a) harmonične 
oblike, ki se sčasoma ublaži, kaže na 
vodonosnik z visoko stopnjo prepustnosti 
(lokacija Dobbia), ki ne omogoča pravilne 
določitve vrednosti k;  b) klasični potek z 
začetnim naraščanjem/padanjem nivoja 
ter počasnim vračanjem v začetne pogoje 
kaže na vodonosnik s srednje nizko stopnjo 
(lokacija Cassegliano, k = 2,1 × 10-5 m/s

Za izračun hidravlične prepustnosti smo 
uporabili tudi podatke za pretok/padec 
nivoja vode, zbrane v fazi čiščenja različnih 
vodnjakov. V tem primeru smo uporabili 
formulo: k=Q/s’ , kjer je s’=s-(s2/2H)

kjer je k hidravlična prepustnost; Q je 
pretok; s je maksimalni padec nivoja 
vodonosnika kot posledica črpanja; H je 
debelina vodonosnega sloja.
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3.4 Ranljivost in viri onesnaževanja

Naravna ranljivost vodonosnika je njegova lastnost, da tudi s posledično ublažitvijo 
učinkov, sprejme in razširja določeno snov, ki lahko prostorsko in časovno vpliva na 
kakovost podzemnih voda. Odvisna je od kombinacije več parametrov, ki določajo način 
s katerim onesnaževalo prodira v sistem in se po njem širi: vrsta tal, litologija, struktura, 
morfologija površja, procesi polnjenja in praznjenja sistema itd.

Za oceno naravne ranljivosti vodonosnika Soške ravnice smo uporabili SINTACS metodo, 
pri kateri se upošteva sedem parametrov z različnimi utežmi: globina do nivoja podzemne 
vode (S), efektivna infiltracija (I), učinek samočiščenja nezasičene cone (del podtalja med 
tlemi in nivojem podzemne vode) (N), lastnosti tal (T), hidrogeološke lastnosti vodonosnika 
(A), hidravlična prepustnost vodonosnika (C) in naklon pobočja (S). 

Vsakega od naštetih parametrov razdelimo na lestvico v enakih intervalih, nato pa ocenimo 
vrednosti parametra, ki so v razponu od 1 do 10 glede na pomen, ki ga zavzema v skupni 
oceni ranljivosti vodonosnika. 

Obravnavano območje smo enakomerno razdelili v raster s celicami velikosti 10 metrov, 
katerim se je kot vrednost dodelil seštevek vseh sedmih ocen, ovrednotenih glede na 
zabeleženo hidrogeološko situacijo in glede na vplivne pogoje za vsako rastrsko celico. 
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Z normalizacijo vrednosti celic na 100 dobimo zemljevid naravne ranljivosti, ki je razdeljen 
na 6 razredov glede na dobljeno oceno (zelo nizka od 0 do 24, nizka od 24 do 36, srednja 
od 36 do 49, visoka od 49 do 69, zelo visoka 69 od 79, izjemno visoka od 79 do 100).
Globino do nivoja podzemne vode (S) smo določili tako, da smo od Digitalnega modela 
višin območja odšteli vrednost piezometrične površine maksimalnega nivoja vode v 
vodonosniku, izmerjenega februarja 2014. Od tega parametra je odvisen čas prehoda 
onesnaževala do podzemne vode, zato ima precejšen pomen pri ocenjevanju ranljivosti. 
Izmerjene vrednosti globine do nivoja podzemne vode so v razponu nekaj metrov (ob 
strugah vodotokov in v večjih depresijah) pa vse do 35 in več metrov na področju mesta 
Gorica. 
Za izračun efektivne infiltracije (I) smo uporabili karte efektivnih padavin v zadnjih 
tridesetih letih. Podatke za določanje tega parametra sta v okviru projekta za čezmejno 
sodelovanje  GEP (Skupni informacijski geosistem za varovanje virov pitne vode v izrednih 
dogodkih) obdelala študijska oddelka Dipartimento Territorio in Sistemi Agro-Forestali 
Univerze v Padovi. 
Efektivna infiltracija zavisi od prepustnosti tal in je v razponu od 40 do več kot 700 mm/
leto. Lastnosti nezasičene cone predstavljajo skupaj s tlemi naravno zaščito vodonosnika 
pred onesnaževalom, ki se prenaša po vodi. Geološke lastnosti in kemijsko-fizikalni procesi, 
ki lahko potekajo v nezasičeni coni, ugodno vplivajo na aktivacijo procesov, ki ublažijo 
posledice onesnaževala. Učinek samočiščenja nezasičene cone (N) smo izračunali na osnovi 
210 stratigrafskih enot, prisotnih na preučevanem območju. Vsaki enoti  smo dodelili 
oceno, nato pa izračunali umerjeno srednjo vrednost glede na debelino nezasičenega sloja; 
upoštevali smo  samo sloje med površjem in vodonosnikom. Tako izračunane vrednosti so 
v razponu med 5 in 9.
Na enak način, z upoštevanjem samo stratigrafskih enot v  zasičeni coni, smo izračunali 
hidrogeološke lastnosti vodonosnika (A), katerih vrednosti so v razponu med 6 in 9.
Parameter lastnosti tal (T) smo ocenili na osnovi teksturnih podatkov pedološke karte, pri 
čemer smo vsako celico ovrednotili z oceno na podlagi tipologije tal (lahka, srednje težka, 
težka tla). 
Za oceno hidravlične prepustnosti vodonosnika K (C) smo združili geološke podatke in 
podatke o specifičnem pretoku vodnjakov na opazovanem območju, ter podatke nekaterih 
črpalnih poskusov, opravljenih posebej v ta namen (glej predhodno točko). Hidravlična 
prepustnost vodonosnika je velika, saj smo zabeležili vrednosti v razponu med 10-2 in 10-4 
m/s, izračunane ocene pa so med 7 in 10. 
Karto naklona pobočja (S) smo izdelali na podlagi Digitalnega modela višin tega območja. 
Vrednosti padca na ravnici so večinoma majhne, zato so ocene posledično visoke.
Karto ranljivosti smo  izdelali na podlagi seštevka utežnih vrednosti točk vsakega 
parametra. Za 11% analiziranega ozemlja velja izjemno visoka stopnja ranljivosti, 37% 
zelo visoka, 49% visoka, 2% srednja, le za 1% ozemlja pa velja nizka stopnja ranljivosti. Na 
splošno je ranljivost večja na ravninskih delih, kjer so značilne visoke vrednosti hidravlične 
prepustnosti in hkrati najnižji nivoji gladine vodonosnika. Upoštevati moramo tudi, da se 
vodovodni sistemi vodnjakov nahajajo na izjemno ranljivih lokacijah.



Prostorsko in časovno onesnaževanje podzemne vode je skoraj v celoti povezano z 
neposrednimi ali posrednimi posledicami človeških posegov. Viri onesnaževanja namreč 
izvirajo iz cele vrste industrijskih, kmetijskih, gospodarskih dejavnosti in gospodinjstev. Z 
vidika prostorske razširjenosti izstopajo točkovni viri onesnaževanja (na primer greznica, 
iz katere se iztekajo onesnaževala) in razpršeni viri onesnaževanja (na primer obdelane 
kmetijske površine). Za nadgradnjo karte ranljivosti smo zbrali in digitalno obdelali vse 
točkovne in prostorske vire onesnaževanja na opazovanem območju, s poudarkom na: 
odpadne komunalne vode in suhe komunalne odpadke, skladiščenje tekočih snovi, promet 
in transportne sisteme, rekreativne površine in storitve, delujoče in opuščene rudarske 
dejavnosti, industrijske obrate, generatorje električne energije, industrijska skladišča, 
živinoreja, kmetijstvo in ostale splošne nevarnosti. S kartiranjem smo dobili  posodobljeno 
stanje in vsa potencialna središča, ki lahko ogrožajo vodonosnik.

Karta naravne ranljivosti. 
Svetlo modra barva označuje 

nizko stopnjo ranljivosti, 
zelena barva srednjo stopnjo, 
rumena barva visoko stopnjo, 

oranžna barva zelo visoko 
stopnjo, rdeča barva pa 
izjemno visoko stopnjo 

ranljivosti. Točke svetlo modre 
barve predstavljajo vodnjake 

za oskrbo s pitno vodo.

Kategorija km2 %
Odpadne komunalne vode in 
suhi komunalni odpadki

42,83 29,20

Zootehnične dejavnosti 0,31 0,21

Industrijska skladišča 0,31 0,21

Generatorji električne 
energije

0,01 0,003

Industrijski obrati 1,14 0,77

Rudarske dejavnosti 0,88 0,60

Ostale nevarnosti 0,94 0,64

Rekreativne storitve 1,00 0,68

Promet in transporti 4,79 3,26

Skladiščenje tekočin 0,04 0,02

Kmetijske dejavnosti 76,65 52,27

Območja, ki niso izpostavlje-
na tveganju

20,23 13,79

Vrste onesnaževanja: površina in odstotek 
glede na analizirano območje
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4. POGLAVJE 
Testno območje Kanina

4.1 Značilnosti vodonosnika

Kaninsko pogorje predstavlja enega izmed najbolj spektakularnih primerov alpskega krasa 
v Evropi, tako z vidika številčnosti in raznolikosti površinskih kraških pojavov, kot tudi 
oblikovanosti ter razprostranjenosti kraških jam v njegovi notranjosti. Na 180 km2  površine 
se nahaja na tisoče jam (2031 v Italiji ter več kot 800 v Sloveniji) od katerih so številne 
globlje od 1000 m.

Z geološkega vidika Kaninsko pogorje tvori prelomljena antiklinala, kjer prelomna ploskev 
vpada proti severu in predstavlja tektonski kontakt med glavnim dolomitom in dachsteinskim 
apnencem. Kaninsko pogorje tako gradita dve strukturno različni enoti, ki predstavljata dve 
monoklinali z nasprotno usmerjenostjo: severni del (večji del italijanskega pobočja) vpada 
proti severu, medtem ko južni del (višji del severnega italijanskega pobočja in vzhodno 
slovensko pobočje) vpada proti jugu. Manjši prelomi, razpoke in plastovitost so vplivali 
na razvoj jamskih sistemov znotraj posameznih enot, ki so s hidrogeološkega vidika delno 
neodvisne: med jamskimi sistemi razvitimi med dvema blokoma ne obstajajo neprekinjene 
povezave. S hidrogeološkega vidika so posamezni bloki na spodnji strani omejeni z glavnim 
dolomitom, ki v kraškem vodonosniku prispeva k formaciji stopnje oziroma praga z 
nedefinirano prepustnostjo.  

Jame Kaninskega pogorja imajo tipično morfologijo visokogorskih brezen. Zanje so značilne 
vadozne oblike (slapovi in strukturni jaški), ki sekajo aktivne in neaktivne subhorizontalne 
sisteme (singenetske freatične galerije s krožnimi ali eliptičnimi prerezi). Podzemno 
odvodnjavanje je usmerjeno (kot v preteklosti) proti štirim različnim dolinam, z različnimi 
baznimi nivoji, legami izvirov in razvojem.

Hidrogeološke enote 

Na območju Kaninskega pogorja 
se na slovenski in italijanski 
strani nahaja devet trajnih in 
več občasnih izvirov aktivnih le 
v obdobju visokih vod. Nekaj 
izvirov je definirano z dobro 
razvitimi jamami kot na primer 
Fontanone di Goriuda (Italija) in 
izvir Boka (Slovenija), medtem ko 
ostali izviri niso jasno definirani 
saj predstavljajo prave izvire le 
v obdobjih obilnega deževja, ko 
voda preliva iz kraških razpok 
ali se vode prelivajo na stiku 
prepustnih in neprepustnih plasti. 
Zaradi izrabe nekaterih izvirov 
za preskrbo s pitno vodo ter 
pridobivanje električne energije 
slednji predstavljajo pomemben 
naravni vir obravnavanega 
območja.   



4.2 Vzorčevalna mreža

Opazovalno mrežo območja Kaninskega pogorja sestavljajo 3 dežemeri, nameščeni na 
različnih nadmorskih višinah (Bovec 1645 m, Nevejski preval/Sella Nevea 1170 m, Rifugio 
Gilberti 1848 m) ter 6 izvirov v Sloveniji in 4 izviri v Italiji. Med temi se je prav na začetku 
triletnega raziskovalnega obdobja ponudila priložnost opazovanja novo odkritega izvira na 
lokaciji Tamaroz (Reklanska dolina).

Na testnem območju smo sezonsko izvajali vzorčenja izvirov za določitev osnovnih fizikalno 
– kemijskih parametrov, kemijske in izotopske sestave vode ter vsebnosti mikroelementov. 
Občasno so bile izvedene tudi meritve pretokov izvirov za določanje pretoka vode v 
obravnavanem kraškem sistemu. 

Nihanje temperature, 
prevodnosti in nivoja vode 
na izviru Tamaroz avgusta 2014.

Vode na izvirih Kaninskega pogorja so slabo 
mineralizirane; so torej oligomineralne, kar pomeni, 
da imajo nizko vsebnost raztopljenih mineralnih soli. 
Za obravnavani vodonosnik je značilen hiter pretok 
voda in posledično kratek čas stika in izmenjave med 
karbonatnimi kamninami in vodo. Ta značilnost je 
povezana z intenzivnim razvojem zakrasevanja na 
Kaninskem pogorju, ki je povzročilo nastanek goste 
mreža brezen in rovov, po katerih voda hitro odteka v 
globino.  

Hidrogeološka karta

23



Električna prevodnost (EC, odraz mineralizacije) niha glede na stopnjo napajanja, hitrost 
precejanja in dolžino vodnega toka znotraj vodonosnika. 
Temperaturna nihanja v različnih letnih časih so minimalna, pogosto nižja od 1°C. 
Predhodne kemijske analize, kot tudi tiste opravljene v sklopu projekta ASTIS, uvrščajo 
vodo v bikarbonatno – kalcijev facies,  značilen za vode, ki se zadržujejo v notranjosti 
karbonatnih kamnin. Razmerja izotopov kisika  18O/16O in vodika D/H na izvirih so si 
podobna, razlikujejo se le minimalno, kar tako kot  v primeru mineralizacije vode zavisi 
od območja napajanja. 

Opravljene meritve pretoka in neposredno zbrani podatki v fazi vzorčenja kažejo na 
kraški značaj vodonosnikov in na sezonsko pogojeno aktivnost izvirov. Pozimi snežna odeja 
preprečuje infiltracijo vode, zaradi česar je količina pretoka na izvirih minimalna. Spomladi 
se količina vode zaradi taljenja snega poveča, poleti in jeseni pa zaradi odsotnost snežne 
odeje pretok po padavinah hitro narase (od nekaj litrov pa do več tisoč litrov na sekundo) 
zaradi hitre infiltracije in pretakanja voda v notranjosti vodonosnika.

Srednje vrednosti razmerij izotopov kisika δ18O [‰] in srednje vrednosti električne prevodnosti [μS/cm] 

na opazovanih izvirih.
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4.3 Sledilni poskus

Namen sledilnih poskusov je oceniti podzemni tok vode in poiskati povezave med območji 
infiltracije vode in pripadajočimi izviri. Zagotovijo nam podatke o hitrosti pretakanja 
podzemne vode in o tipu vodonosnika. Sledila so snovi umetnega izvora, katerih posebnost 
je, da jih lahko s posebnimi instrumenti odčitamo tudi pri izjemno nizkih koncentracijah. 
Nizka meja detekcije omogoča uporabo majhnih količin sledila, zaradi česar uporabljeno 
sledilo ne vpliva na kakovost vode. Na območju Kaninskega pogorja je od približno leta 
1960 je do sedaj potekalo že več kot deset sledilnih poskusov, ki so pokazali kompleksnost 
podzemnega sistema kraškega vodonosnika in na prisotnost podzemnih razvodnic, ki 
ne sovpadajo z mejami (fizičnimi in političnimi) na površju. V tem kontekstu je bila v 
sklopu projekta ASTIS izražena pobuda za nov sledilni poskus, ki bi potrdil obstoj teh 
podzemnih razvodnic vzdolž narivnega stika doline Rezije in doline Koritnice v zahodnem 
delu pogorja. 
Vnos sledila smo izvedli na točki Abisso degli Increduli severno od vrha Visokega Kanina 
na italijanski strani. 25. avgusta 2014 je skupina italijanskih jamarjev injicirala 4,5 kg 
fluoresceina (fluorescentno zelena organska spojina) na globini 250 m od vhoda v jamo in 
nadmorski višini 1755 m. Ob vznožju kaninskega masiva smo postavili 15 vzorčevalnih mest 
za spremljanje izvirov in tekočih voda (10 v Italiji in 5 v Sloveniji), na katerih smo opazovali 
vse znane vodotoke. Poleg vsakodnevnega vzorčenja vode za namen laboratorijske analize, 
smo na 8 vzorčevalnih mestih namestili  fluorometre (5 v Sloveniji, 3 v Italiji), ki so zvezno 
beležili temperaturo, motnost in koncentracijo sledila v vodi.  

Postopek vzorčenja 
na lokaciji Fontanon 
di Goriuda na 
severni strani 
Kanina
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4.4 Ranljivost testnega območja Kanin

Kartiranje naravne ranljivosti je ključnega pomena pri določanju oziroma optimizaciji 
vodovarstvenih območij, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju rabe prostora. 
Pri ocenjevanju naravne ranljivosti kraškega vodonosnika upoštevamo njegove naravne 
značilnosti in posebnosti, medtem ko se ne oziramo na lastnosti in obnašanje posameznih 
onesnaževal. Za oceno naravne ranljivosti so, poleg ocene varovalne vloge zaščitnih 
pokrovov, izrednega pomena še stopnja koncentracije odtoka v podzemlje, razvitosti 
kraškega sistema in značilnosti infiltracije padavin.

Pri določanju ranljivosti vodonosnika visokogorskega krasa Kaninskih podov je potrebno 
upoštevati nekatere posebnosti, kot sta: takojšnja infiltracija padavinske vode in hitra 
vertikalna drenaža. Debelina nezasičene cone je na tem območju izredno velika, medtem 
ko je zaščitna plast tal in sedimentov izredno tanka ali pa je sploh ni. 
Čeprav lahko debelina nezasičene cone v določeni meri deluje kot zaščitna plast, 
predstavljajo gole škrapljaste površine, globoki vertikalni jaški in brezna neposredno 
povezavo med površjem in podzemno vodo. Zato takim območjem pripisujemo zelo visoko 
ranljivost.

Kot najprimernejšo metodo za določanje ranljivosti obravnavanega območja smo izbrali 
tako imenovan Slovenski pristop, ki so ga razvili na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC 
- SAZU (Ravbar & Goldsheider, 2007). Ta pristop je delno osnovan na COP metodi, ki 
upošteva osnovne dejavnike, ki vplivajo na pronicanje vode in onesnaževal s površja proti 
podzemni vodi. 
Te dejavnike lahko ločimo v 3 skupine: koncentracija toka (C – concentration of flow) - 
opisuje infiltracijske pogoje, značilnosti nadležečih plasti – opisujejo učinkovitost zaščitne 
funkcije plasti nad gladino podzemne vode pred onesnaženjem (O – Overlying layers) in 
padavinski režim (P – precipitation regime), ki vpliva na hitrost infiltracije, pronicanje in 
tok podzemne vode. Končno karto ranljivosti vodnih virov dobimo z združevanjem vseh 
omenjenih faktorjev. Z upoštevanjem lateralnega toka podzemne vode v zasičeni coni 
kraškega vodonosnika v smeri proti izviru (K – karst groundwater flow) lahko izdelamo karto 
ranljivosti izvirov. Vsakega od teh dejavnikov smo ovrednotili s faktorjem od 0 do 1.

Obravnavano območje smo enakomerno razdelili na raster s celicami velikosti 50 × 50 
metrov, katerim se je kot vrednost dodelil seštevek ocen vseh opisanih dejavnikov.

Za ocenjevanje C faktorja smo upoštevali podatke o naklonu pobočja, vegetaciji in 
geomorfoloških značilnostih površja, ki smo jih dobili z obdelavo podatkov o vegetaciji 
oziroma rabi tal, digitalnega modela reliefa, prepustnosti kamnin, stopnji karsifikacije, 
tipu in teksturi tal. Vhodne podatke so tako predstavljale različne karte na katerih so 
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združeni italijanski in slovenski prostorski podatki: raba tal, geološka karta, pedološka 
karta in digitalni model reliefa. 
O faktor združuje podatke o značilnosti tal in značilnosti litološke sestave, pri čemer smo 
upoštevali teksturo, strukturo in debelino tal, ocenjeno debelino posameznih litoloških 
enot.
Pri ocenjevanju vpliva padavin (P faktor) smo upoštevali povprečno število dni s padavinami 
in nevihtnimi dogodki, pri čemer so vhodne podatke predstavljali podatki iz bližnjih 
meteoroloških postaj za obdobje zadnjih 30 let.

Karta naravne ranljivosti virov kraškega vodonosnika Kaninskega pogorja
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5.POGLAVJE
Participacijske smernice

5.1 Metodološki pristop

Pri postavljanju participacijskih smernic projekta smo dali poseben poudarek na potrebne 
pogoje za učinkovito vključevanje deležnikov. Preden smo pričeli z aktivnostmi  informiranja 
in izmenjave izkušenj, smo natančno opredelili skupine deležnikov, ki bi jih vključili v 
projekt, sestavili seznam glavnih vsebin obravnave in ocenili možnost različnih oz. 
podobnih pogledov na obravnavane vsebine.To je bila podlaga za vzpostavitevmedsebojnih 
izmenjav in je postalo bistvenega pomena pri določanju obravnavanih vsebin na dveh 
testnih območjih projekta ASTIS.
Aktivnosti so vodili moderatorji: strokovnjaki za komunikacije, za vodenje skupin različnih 
strok  in za reševanje problemskih nalog; torej strokovnjaki, ki so sposobni izpeljati 
kompleksne skupinske projekte.
Cilje, način upravljanja in sredstva za postavljanje smernic smo sporazumno določili 
italijanski in slovenski projektni partnerji. Glede na družbeno, kulturno in jezikovno 
raznolikost med vključenima državama, smo aktivnosti izvajali ločeno na italijanski in 
slovenski strani, kar je omogočilo večje spoštovanje lokalnih skupnosti. Uspešno izvajanje 
aktivnosti smo dosegli s številnimi koordinacijskimi srečanji in izmenjavami mnenj med 
projektnimi partnerji. Rezultat teh aktivnosti je predlog za uvedbo skupnega sistema 
upravljanja čezmejnih voda. 

5.2 Način vključevanja in prispevek italijanskih deležnikov

Način vključevanja
Participacijske smernice so bile postavljene po načelu interakcije in strukturiranih skupnih 
srečanj in izmenjav. 
Aktivnosti so potekale v več fazah (priprava, izvajanje in izmenjava), v vsaki fazi pa so bile 
uporabljene različne demokratične kvalitativne metode delovanja (intervjuji, delavnice – 
»workshop world cafè« in »debriefing workshop«, terenski ogledi, ciljne skupine) oz. tiste, 
najbolj primerne glede na predmet razprave.
Vsako srečanje je imelo uvodno strokovno predstavitev, nakar je sledila diskusija s pomočjo 
moderatorja, ki je uvodoma izpostavil glavne teme obravnave in na koncu povzel zaključke 
razprave (instant reporting).

V spodnjih tabelah smo podali strukturo vključevanja, vključene deležnike in oris 
drazprave. 



STRUKTURA VKLJUČEVANJA 

PRIPRAVA
Promocija projekta (priprava • 
komunikacijskih sredstev) in iskanje 
potencialnih deležnikov.
Pridobivanje osnovnih informacij in oris • 
strokovnih in političnih zadev / vloge 
– kompetence ter določitev ključnih 
točk ali »stebrov« (interesi, zadolžitve, 
zakoni).

AKTIVNOSTI’ 01
Analiza deležnikov
(30 intervjujev, september-december 2013)

REZULTATI
Določanje obravnavanih vsebin 
(okvirno)
Določanje vključenih deležnikov
(okvirno)

Koordinacijska srečanja ITA_SLO
januar-marec 2014

IZVAJANJE
Določitev vsebin makro tematike • 
“okoljevarstvenega območja”.
Strokovna preučevanje in opredelitev • 
vzorčnih območij.

AKTIVNOSTI’ 02
Delavnica  
(29. april 2014)
Terenski ogled
(3. julij 2014)

REZULTATI
Raziskave obravnavanih vsebin
(seznam poročil, akcije, vplivi, vrednotenje)
Smernice
(kazalo)

Koordinacijska srečanja ITA_SLO
julij-avgust 2014

IZMENJAVA
Opredelitev možnosti delovanja • 
(microplanning).
Izmenjava ciljev, kriterijev, priložnosti, • 
strategij.

AKTIVNOSTI’ 03
Delavnica s ciljno skupino
(3. september 2014)

REZULTATI
Smernice
(osnutek)

Koordinacijska srečanja ITA_SLO
september-oktober 2014
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Vključeni deležniki 

S pomočjo metodologije »outreach« (“pristopiti do ljudi in ne čakali, da pridejo oni do 
nas”) smozastavili analizo deležnikov (stakeholder analysis), ki omogoča opredelitev 
deležnikov. Okrog trideset intervjujev nam je omogočilo opredelitev potencialnih skupin 
deležnikov:

bistvenega pomena pri teritorialni izpeljavi projekta so tisti deležniki, ki imajo • 
pooblastila za odločanje (politično in strokovno);
s svojo podporo bi lahko pripomogli k spremembam “status quo” pri končnih  naslovnikih/• 
koristnikihdeležniki, ki zastopajo naslovnike/koristnike;    
so vplivni, ker predstavljajo oporno točko  (družbeno, kulturno) za naslovnike/koristnike • 
projekta pri javnem mnenju; 
imajo  znanja in pomembne informacije o projektu  ter o možnih naslovnikih/• 
koristnikih. 

Opredelitev deležnikov je postala nepogrešljivo sredstvo za učinkovito upravljanje 
participacijskih smernic projekta, saj:

pojasni “obseg” in “moč” deležnikov – posrednih in neposrednih;• 
pokaže vnaprej, kako “pereče” so nekatere teme;• 
predvsem določi raven poznavanja in zavedanja deležnikov na področju obravnavane • 
teme (koliko informacij ali spoznavnih sredstev imajo deležniki in/ali so jih sposobni 
uporabljati za pripravo predlogov; v kolikšni meri poznajo situacijo, katere so običajne 
zmote).
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Pristojnosti Sredstva Povezave

Deležniki

Deležniki, ki so 
bistvenega pomena 
pri teritorialni 
izpeljavi projekta 
oz. tisti, ki imajo 
pooblastila za 
odločanje (politično 
in strokovno)

Deležniki, ki bi 
lahko s svojo 
podporo pripomogli 
k spremembam 
“status quo” pri 
končnih  naslovnikih/
koristnikih, ki jih 
zastopajo  

Deležniki, ki 
so vplivni, ker 
predstavljajo oporno 
točko  (družbeno, 
kulturno) za 
naslovnike/koristnike 
pri javnem mnenju

Deležniki, ki imajo  
znanja in pomembne 
informacije o 
projektu  ter o 
možnih naslovnikih/
koristnikih

Dežela FJK
Centralna direkcija 
za okolje in 
energetiko 

Okoljevarstveni plan  
Pravilnik 

Dežela FJK
Civilna zaščita

Zasilni plan
Monitoring

Dežela FJK
ARPA (Deželna 
agencija za 
okoljevarstvo)

Monitoring
Študije in raziskave

Občine
Pokrajine GO

Občinski urbanistični 
načrti
Pravilniki
Popisi 

Področna združenja
Kmetje
Kmetijske zadruge 
(Colfidretti, CIA
Confagricoltura,)

Smernice
Pravilniki
Popisi

Področna združenja
Industrija
Industrijska zbornica
(Confindustria)

Smernice
Pravilniki
Popisi

Področna združenja
Obrtniki
Obrtna zobnica 
(Confartigianato)

Smernice
Pravilniki
Popisi

Poklicna združenja
Zbornica Inženirjev, 
Arhitektov
Geologe

Smernice
Študije in raziskave

Upravljavci storitev
IRIS Acqua
AceGas

Projekti
Analize in bilance

Društva
Legambiente
WWF 
Italia Nostra
Ambiente 2000

Študije in raziskave 
Objave
Obveščanje

Raziskovalni centri
Seppenhofer
(speleologi)

Študije in raziskave 
Objave
Posebne raziskave

Znanje/Zavedanje  
Na področju celovitega upravljanja vodnih virov: podzemna voda in tranzitni vodni viri 

Specifična Splošna Celovita



AKTIVNOSTI 01
Povzetek različnih pogledov deležnikov 

Glede “podzemnih voda” Glede realnosti, ki jo 
predstavlja Glede projekta

Kateri so kritični vidiki • 
(količina ali kakovost)?
Katera so najbolj ”ranljiva” • 
območja in zakaj?
Kateri elementi/dejavniki • 
najbolj vplivajo na območje?

Katere izmed odločitev, ki jih • 
morate sprejeti  pri svojem 
delu ter administrativnem/
družbenem poslovanju so 
povezane s temo  “podzem-
nih voda”?
Kateri izmed že izdelanih ali • 
bodočih projektov, načrtov, 
programov ali analiz/študij se 
po vsebini nanašajo na temo 
“podzemnih voda”?
Katere kanale/sredstva upo-• 
rabljate za pridobivanje/pos-
redovanje splošnih informacij 
o stanju okolja in specifičnih 
informacij o stanju  “pod-
zemnih voda”?

Katera so splošna • 
pričakovanja glede projekta 
ASTIS?
Kateri so, po vašem mnen-• 
ju, pogoji partecipacijskih 
smernic, ki bi lahko omogočili  
večjo učinkovitost pri izpelja-
vi in bolj zadovoljive rezul-
tate?
Katere informacije bi si želeli • 
pridobiti in katere bi lahko 
posredovali?

Teme za raziskovanje okoljevarstvenih območij
Kakšna RAZMERJA? Katere AKTIVNOSTI? Kakšni VPLIVI? Kakšna OCENA

Deležniki,pristojnosti, 
sredstva

Strateške,
operativne, upravljalne

Na okolje,
gospodarstvo, družbo

Ciljev, kriterijev,
kazalcev

ORIS RAZPRAVE

AKTIVNOSTI 02
Stališča in vključevanje pri obravnavi okoljevarstvenih območij

Okoljevarstvena območja
nastajajo na podlagi 
strokovnih-zakonskih 

naravovarstvenih aktivnosti?

Okoljevarstvena območja
načrtujejo

družbeno-gospodarsko-okoljsko 
vrednost in priložnosti?

Okoljevarstvena območja
omejujejo

antropske aktivnosti 
zaradi zmanjševanja tveganj?

AKTIVNOSTI 03
Pobude in predlogi za izboljšavo okoljevarstvenih območij 

Kateri kriteriji in cilji
morajo narekovati 

načrtovanje 
okoljevarstvenih 

ukrepov za vodne vire?

Katero inovativno 
komponento 

lahko vključimo v 
okoljevarstvene ukrepe 

za vodne vire?

Kateri so družbeni-
gospodarski-okoljski 

vidiki, ki lahko 
nastopijo

 pri vrednotenju 
okoljevarstvenega 

območja  kot 
priložnosti za teritorij?

Kako pripomoči k 
uporabi 
celovitih 

okoljevarstvenih, 
apolitičnih in 

teritorialnih strategi, 
ki bi se neposredno 
vključile v danost 

določenega območja?
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Prispevek deležnikov 

Na podlagi Izmenjave mnenj med deležniki na temo upravljanja podzemnih vodnih virov 
(varstvo in zaščita) smo prišli do naslednjih ugotovitev, ki smo jih razvrstili v dva sklopa:

vprašanja ki jih je potrebno razjasniti,• 
pobude in predlogi.• 

Vprašanja, ki jih je potrebno razjasniti

Kako so porazdeljene različne pristojnosti med državo, deželo in lokalnimi ustanovami • 
na področju “voda”?
Kdo odloča, kdo izvaja, kdo upravlja in kdo preverja?• 
Ali se v primeru izrednih razmer (poplave, suša) kaj spremeni glede pristojnosti/• 
odgovornosti?
Na področju “voda” – izpusti in vzorčenje – kakšna dovoljenja je potrebno pridobiti in • 
kje?
Na področju “voda” – kontrole in spremljava – kaj in kako se nadzoruje - spremlja?• 
Kolikšna in katera so vladna sredstva na obravnavanem območju, s področja “voda” • 
(oskrba, zaščita, varnost, izredne razmere, krajina, podeželje, ipd...)?
Kako so okoljevarstvena in zaščitena območja zajeta v splošni sistem  načrtovanja?• 
Kako smernice tega projekta povezujejo različna teritorialna vladna sredstva?• 
Kolikšne in katere so teritorialne omejitve?• 
Kateri dejavniki so pomembni z vidika  količinskega stanja vodonosnika (npr. razporeditev • 
padavin; potreben minimalni pretok rekeSoče ali visoke vode; vpliv urbanizacije; 
geotermija; raba)? Kako se vodonosnik polni?
Kateri so glavni faktorji vplivanja na kakovost/količino podzemnih voda (teritorialni • 
faktorji, tveganja povezana z antropogenimi dejavniki, ukrepi za zmanjševanje 
tveganj)?
Kakšna je povezava med površinskimi vodami in vodonosnikom (kroženje voda na • 
Krasu)? V kolikšni meri kakovost in količina površinskih voda vplivata na kakovost in 
količino podzemnih voda?  
Kako se vodonosnik obnaša v svojem najglobljem delu in tik pod površjem?• 
Kaj vpliva na ranljivost vodonosnika?• 



Pobude in predlogi

IZVAJALCI IN PRISTOJNOSTI
Pripraviti shemo nalog na področju okolja, še posebej na področju “voda” (kdo je • 
odgovoren za katero nalogo, kdo je zadolžen za izvajanje nalog in s katerimi orodji/
sredstvi, itd…).
Spodbujati večje sodelovanje med organi, ki so pristojni za upravljanje in nadzor stanja • 
voda.

ORODJA // dovoljenja in nadzor
Povzeti postopke za izdajo vodnih dovoljenj, povezavo s postopki nadzora ter njihove • 
medsebojne vplive in razmerja.
Oblikovati skupino ljudi, ki se ukvarja z vodnimi dovoljenji.• 
Ugotoviti kakšni so postopki nadzora, da se razjasni razpoložljivost podatkov in • 
popolnost informacij (vključiti sanitarne preiskave – pitnost in uporabnost – z okoljskimi 
preiskavami).
Utemeljiti dovoljenja za izrabo virov na podlagi hidrogeološkega stanja povodij in • 
porečjih, z upoštevanjem količinskega stanja v sklopu prostorskega referenčnega 
sistema.
Predvideti pristojne organe za nadzor okoljskih dejavnikov (npr. decentralizirana • 
geološka služba) po prenosu pristojnosti s pokrajin.
Določiti nov poskusni postopek za izdajo vodnih dovoljenj v okviru reforme pokrajine-• 
občine.

ORODJA // načrti in upravljanje teritorija
Organizirati referenčni sistem, ki bo sposoben povezovati – celovito in dosledno – • 
različne načrte (nadrejene in podrejene, splošne in sektorske), izločati načrte, ki 
se prekrivajo, postaviti v ospredje trajnostna uredbena načela – kvaliteta – razvoj, 
izpostaviti, da mora biti načelo varovanja ”javnega dobra voda” prisotno pri vsakem 
načrtovanju in na vseh stopnjah.
V vseh nadrejenih načrtih (načrt za zaščito, za razvoj podeželja, pokrajine, itd…) in v • 
splošnih občinskih načrtih rabe prostora izrecno določiti namere, dopustnost in dobre 
prakse za zavarovana/zaščitena območja (poleg omejitev).
Povezati sistem tveganja, poslabšanja in ogrožanja okolja s sistemi/ukrepi za teritorialni • 
razvoj, gospodarski in socialni razvoj, okoljske koristi.
Izdelati načrt za celostno upravljanje s tveganji.• 
Umestiti omejitev v kontekst enotnega in strukturnega okvira/vizije, kjer se s • 
specifičnimi kriteriji določi območje, poudariti s tem povezano »ugodnost zaščite« 
(vrednost omejitve), pojasniti dovoljeno rabo na območju, predstaviti spodbude ali 
mehanizme nagrad za dobre prakse, ki so namenjeni sanaciji/varovanju okolja.
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STRATEGIJE // splošne usmeritve
Pozitivno prikazati območja varovanja (in ne kot odvzem območij urbanističnemu ali • 
podeželskemu razvoju) in jih načrtovati kot »minimalna območja za lokalno oskrbo 
z viri« (ki se nanašajo na nek teritorialni ekosistem), pri čemer je potrebno določiti 
mejne vrednosti izrabe virov tal/voda in ekološki/gospodarski prispevek varovanja 
skupnosti.

STRATEGIJE // usklajevanje
Upoštevati celotno povodje reke Soče kot širše zavarovano/zaščiteno območje, ki je kot • 
trajna stopnja zaščite priznano s strani Italije in Slovenije, bodisi z geografskega vidika 
bodisi z vidika upravljanja, ki ga zaradi različnih teritorialnih posebnosti zaznamujejo 
območja z različnimi stopnjami zaščite; ter v okviru tega širšega zavarovanega/
zaščitenega območja zagotoviti:

skupen nadzor količinskega in kakovostnega stanja (povezana mreža);• 
izmenjavo podatkov (izdajo tedenskega poročila in/ali čezmejnega mesečnika • 
s podatki pridobljenimi na nadzornih točkah in avtomatskih centralah, ki so 
postavljene na fiksnih postajah v povodjih);
mednarodno upravljanje pristojnosti, ki bi uskladilo ukrepe in naloge (začetek • 
delovanja komisije za hidroekonomijo);
Splošen dogovor o vidikih, ki lahko vplivajo na napajanje vodonosnikov • 
(uravnotežena sprostitev povodja, ohranjanje minimalnega vitalnega pretoka, 
omejevanje prekinitev vodnega toka, vodna zajetja). 

UKREPI // analize
Umestiti v enoten okvir analize in predloge evropskih projektov, ki zadevajo Soško • 
ravnico (ASTIS, GEP, GOTRAWAMA, CAMIS, Hydrokarst).
Pripraviti »enotni dokument o vodi kot dobrini«, namenjen izmenjavi znanj pridobljenih • 
tekom let, ki bi se skupno širil in posodabljal, ter preveriti možnost skupnega urejanja 
(tako bi se izognili vsakokratnemu pregledu od začetka pri vsakem načrtovanju).
Ovrednotiti in združiti tekoče raziskave (še posebej nadzore podzemnih voda kraških • 
področij v povodju reke Soče) s prispevki organiziranih enot, pristojnih za območje, ter 
tako spodbuditi izmenjavo podatkov in analiz samostojnih podjetnikov/strokovnjakov.
Na enotnem zemljevidu prikazati: vodna zajetja, vodnjake (za zasebno in vodovodno • 
zajemanje), velike infrastrukture (vodovod, kanalizacija, daljnovod, železniška 
proga,…), urbana območja, obrtniška in industrijska območja ter njihova odlagališča, 
območja živinoreje in poljedelstva, čistilne naprave, rudnike, podzemne rezervoarje 
ogljikovodika, zavarovana/zaščitena/nadzorovana območja, linije/območja naravnih 
izvirov, dežemerne postaje).
Jasno določiti geografsko območje, ki vpliva in/ali bi lahko vplivalo na zavarovano • 
in zaščiteno območje (natančno ugotoviti prisotnost točk ogroženosti, kot na primer 
bivališča, ki niso priklopljena na kanalizacijsko omrežje).
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Določiti skupni okvir (italijansko-slovenski) ravni izrabe vira s seznamom in prostorsko • 
določitvijo objektov, ki uporabljajo vodo, tako da se loči različne vrste rabe vode (za 
pitje, namakanje, sanitarije, industrijo, ribogojstvo, itd.)
Združiti različne definicije zavarovanega/zaščitenega območja, ob upoštevanju hidro-• 
geo-morfološke analize in dinamiko visokega/nizkega pretoka vode. 

UKREPI // nadzor
Vzpostaviti dinamični sistem prostorske opredelitve podatkov o vodonosniku, ki bo • 
sposoben napredno predstaviti  kakovostno in količinsko stanje (povezati orodja 
nadzora, pripravljena za različne namene).
Razširiti mrežo nadzornih točk nad zajetji pitne vode, da bi se preventivno in pravočasno • 
prestreglo morebitne nevarnosti.
Umestiti na zaščiteno območje opazovalne vodnjake za poseben nadzor.• 
Določiti obveznost opravljanja kemijskih in bakterioloških analiz vodnjakov v zasebni • 
lasti. 
Določiti najvišjo dovoljeno koncentracijo nitratov in fosfatov v površinskih vodnih • 
telesih in tako določiti morebitno občutljivost območja.
Določiti kritično vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev (v začetnem približku bi • 
lahko ustrezala nitratnim območjem).
Ugotoviti vplive onesnaževanja potoka Koren (onesnaženje pitne vode z enterovirusi).• 
Opraviti raziskave in vzeti vzorce podzemnih voda na desnem (Sabotin) in levem bregu • 
reke Soče (Mrzlek) (SLO).

UPRAVLJANJE // nagrajevanje, spodbude, pristojbine/tarife
Uvesti gospodarsko-finančne nagrade (prenos sredstev regija/občine), ki naj se ne • 
določajo glede na število prebivalcev, ampak glede na površino zaščitenih območij, in 
z upoštevanjem  ravni zaščite le-teh (bolj kot je območje občine zaščiteno, višja je 
nagrada).
Nameniti posebne spodbude tistim, ki uvedejo najstrožje zaščitne ukrepe vodnih virov • 
in/ali spremembe namembnosti zemljišč (npr. spremembo obdelovalnih površin v 
renaturalizirane površine) zaradi zaščite (potrebni predpisi in nacionalne/regionalne 
norme).
 Uvesti višje pristojbine za vodnjake v zasebni last• i.

UPRAVLJANJE // raba
Določiti posebno rabo za zavarovana območja, s katero se izpostavi okoljske, socialne • 
in gospodarske vrednote ter vrednote ekosistemskih storitev; rabo, ki je združljiva s 
cilji zaščite, kot na primer:

športno-rekreativne naprave (npr. zdrave poti),• 
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učilnice na prostem,• 
obdelani parki za čebelarstvo,• 
gozdovi,• 
ponovna oživitev starih kultur,• 
solarna polja (obnovljiva energija),• 
biološko vrtnarstvo tudi v obliki skupnih vrtov,• 
sistemi za zbiranje meteornih vod.• 

Opredeliti kmetijstvo tudi kot obliko zaščite vodnega vira, saj ohranja prepustnost tal • 
ter:

ugotoviti območno vitalno agro-okoljsko infrastrukturo, koristno za ohranjanje • 
ekoloških pogojev in zadostitev potreb  (hrana, voda, absorpcija CO2, zrak, 
sistemi za vodovodno regulacijo, zelena območja, itd.),
ponovno vzpostaviti prizadevanje za spodbujanje gojenja kultur, ki so prilagojene • 
tipu tal in prilagoditev agronomskih tehnik glede na   občutljivost vodnih virov 
(zaščita/razvoj).

Določiti vire (npr. načrt razvoja podeželja, evropski strukturni skladi) za spodbujanje • 
nasaditve kultur, ki so prilagojene tipu tal in klimatskim razmeram, (nova kultura mora 
biti gospodarsko primerljiva).
Preizkusiti sistem usklajevanja kot orodje za ponovno vrednotenje možnosti v zvezi z • 
zaščitenimi območji, tako da se združita koncepta raba/zaščita vodnega vira in raba/
upravljanje tal (mehanizmi “nagrada/kazen” obsega/vrst rabe na urbanih območjih, 
prekvalifikacija in/ali preusmeritev kultur v kmetijstvu).

 ZNANJA 
Širiti različna znanja na tematiko voda preko javnih srečanj.• 
Vključiti šole, poklicna združenja, prostovoljce in kmetovalce v aktivnosti izobraževanja • 
in spodbujanja razvoja kulture zaščite virov.
Izoblikovati komunikacijsko mrežo, ki bo povezovala informacije o zaščiti, upravljanju, • 
rabi, spoštovanju (tudi preko »poročil«). 
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5.3 Prispevek in vloga slovenskih deležnikov

Vključevaje deležnikov

Ker je vključevanje strokovne in širše javnosti izrednega pomena za optimalno pripravo 
smernic za upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami ter za prenos znanja in rezultatov 
projekta, smo se osredotočili za vključevanje deležnikov iz različnih področij dela: deležniki 
lokalnega območja (testna območja), državni odločevalni organi in strokovnjaki s širšega 
območja Slovenije. Poskrbeli smo za dvosmerno izmenjavo znanj in informacij.
Način vključevanja deležnikov in njihova vloga
Pred samim vključevanjem deležnikov smo le-te porazdelili v skupine glede na njihovo 
področje delovanja in vlogo – organizacije, inštitucije, podjetja, odločevalni organi in 
posamezniki z naslednjih strokovnih področij:

vodarstvo• 
naravovarstvo• 
kmetijstvo• 
geologija, • 
itd.• 

V seznam deležnikov smo vključili vse tiste, za katere smo predvidevali, da jih obravnavana 
tematika zanima oziroma imajo pomembno vlogo pri oblikovanju zakonodaje s področja 
voda. Tako smo ločeno obravnavali dve skupini deležnikov:

Strokovna javnost (odločevalni organi)
Odločevalne inštitucije na državni ravni (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), • 
Agencija RS za okolje (ARSO), Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje z območnimi 
pisarnami);
Odločevalni organi na lokalni ravni (občine (Bovec, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica, • 
Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica);
Strokovne institucije (Institut za vode RS, Geološki zavod Slovenije);• 
Strokovnjaki in podjetja s področja voda in geologije (HIDROTEHNIK, Geologija d.o.o., • 
ERICO, IEI, …).

Širša javnost
Soške elektrarne (SENG)• 
Inštituti (Inštitut za vodarstvo, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, • 
Geografski inštitut Slovenije,…)
Kmetijske ustanove: KGZS Nova Gorica, Kmetijska zbornica• 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)• 
Komunalna podjetja (lokalna)• 
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Projektni partnerji projektov GEP, CAMIS, GOTRAWAMA, …• 
Univerze (NG, LJ, MB) / profesorji• 
Društva (geologi, geografi, okoljevarstveniki, jamarji, ribiči, …)• 
Ostale občine na območju slovensko-italijanske meje• 
Lokalno prebivalstvo (krajevne skupnosti, lastniki vodnih objektov - vodnjakov,...)• 
Mediji (televizija, časopisi,…)• 

Deležnike smo vključevali tekom projekta v različne aktivnosti:
Splošne predstavitve projekta ob raznih priložnostih (študentom in javnosti)• 
Okrogla miza za širšo javnost in lokalno prebivalstvo• 
Strokovni posvet• 

Deležnike iz prve skupine (strokovna javnost in odločevalni organi) smo uradno (pisno) 
pozvali k sodelovanju pri projektu, vse ostale potencialne deležnike pa smo o aktivnostih 
obveščali preko elektronske pošte. Kot učinkovito aktivno pozivanje deležnikov k 
sodelovanju se je izkazalo ustno vabilo.

Vloga odločevalnih organov  
Najpomembnejši odločevalni organ na področju voda na državni ravni je Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (MKO) v okviru katerega deluje Agencija Republike Slovenije za okolje 
(ARSO) in Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO)
V pristojnost Ministrstva za kmetijstvo in okolje poleg ostalih področij sodi področje 
varstva, rabe, urejanja voda ter naloge v zvezi z izvajanjem javnih služb varstva okolja. 
Na področju varstva voda pripravlja in zagotavlja pripravo in izvajanje programskih 
dokumentov za doseganje ciljev, med drugim tudi vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES) 
in nitratne direktive (91/676/EGS). Zadolženo je tudi za pripravo in izvajanje predpisov 
o vodovarstvenih območjih. Za doseganje ciljev vodne direktive MKO pripravlja načrte 
upravljanja z vodami. (Vir: Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje št. 1000-3/2012/1 z dne 13. 3. 2012). 

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
ARSO je organ v okviru MKO. Opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na 
področje hidrologije in stanja okolja, meteorologije, varstva okolja in narave, seizmologije 
in geologije ter splošnih zadev.

Spremljanje stanja voda: količinsko stanje, ekološko stanje, kemijsko stanje.• 
Upravni postopki s področja: rabe voda – vodna dovoljenja, varstva voda – vodna • 
soglasja, varstva voda – okoljevarstvena soglasja in dovoljenja.
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Meteorološke napovedi• 
Informacijski sistem voda• 
Javne službe urejanja voda• 

I
nštitut za vode RS in Geološki zavod Slovenije izvajata strokovne in razvojne naloge s 
področja površinskih in podzemnih voda.

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje 
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje je ustanovljen za opravljanje 
nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega področja Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje.  

Aktivnosti

Predstavitev projekta študentom in dijakom
Problematiko zaščite podzemnih vodnih virov smo tekom projekta predstavljali študentom 
Univerze v Novi Gorici ob različnih priložnostih, prav tako pa tudi gostujočim dijakom 
(Gimnazija Tolmin). Predstavitve projekta smo pripravili tudi v sklopu drugih aktivnosti, 
povezanih z dogajanjem na reki Soči. Glavni namen tovrstnih predstavitev je osveščanje 
prebivalstva o pomembnosti ohranjanja in zaščite vodnih virov.

V okviru projektov »ASTIS« in »GOTRAWAMA« je Univerza v Ferrari v sodelovanju z Univerzo 
v Novi Gorici organizirala štiridnevno študentsko ekskurzijo o geoznanostih in okolju za 
slovenske in italijanske študente. S slovenske strani so se ekskurzije udeležili študentje 
Univerze v Novi Gorici in Univerze v Ljubljani. Pod strokovnim vodstvom so si študentje 
ogledali testna območja čezmejnih vodonosnikov obravnavana v projektu ASTIS, obenem 
pa so se seznanili s tehničnimi podrobnostmi terenskega dela.

Okrogla miza
V sklopu vključevanja deležnikov smo aprila 2014 organizirali okroglo mizo na temo 
kakovosti podzemnih in površinskih voda na območju Mirensko-Vrtojbenskega polja z 
naslovom »Voda - vir življenja?«. Z namenom soočenja pogleda lokalnega prebivalstva in 
odločevalnih organov na lokalni ravni na tovrstno problematiko, smo na dogodek povabili 
tako širšo javnost, kot tudi strokovnjake in predstavnike občin. Da bi zajeli širši vpogled 
v stanje voda na Mirensko-Vrtojbenskem polju, smo okroglo mizo razširili z vsebinami 
projekta Gotrawama, ki obravnava površinske vode na tem območju. Okroglo mizo smo 
tematsko razdelili po sklopih: predstavitev vodonosnika Vrtojbenskega polja, kakovost 
podzemnih in površinskih voda, ukrepi za izboljšanje stanja.
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Razprava se je razvila predvsem na temo ukrepov, ki bi vplivali na izboljšanje kakovostnega 
stanja tako podzemnih kot površinskih voda. Tudi krajani in uporabniki so izrazili 
pomembnost osveščanja in izobraževanja prebivalcev v zvezi z zaščito voda. Župan Občine 
Šempeter-Vrtojba je izrazil pomembnost ukrepanja tako na lokalni kot državni ravni z 
namenom zaščite podzemnih voda.

Strokovni posvet
Septembra 2014 smo organizirali strokovni posvet “Čezmejni vodonosniki povodja Soče”, ki 
je bil namanjen predvsem strokovnjakov ter odločevalnim organom s področja upravljanja 
z vodami. Posvet je bil po eni strani namenjen predstavitvi določenih rezultatov projekta, 
po drugi strani pa identifikaciji problemov in pomanjkljivosti na področju upravljanja 
s čezmejnimi podzemnimi vodami. Posvet smo vsebinsko razdelili na dva dela, ki sta 
zajemala predstavitve in razpravo na tematiko kraškega vodonosnika Kanin in medzrnskega 
vodonosnika aluvialne ravnice reke Soče. Široka zastopanost različnih deležnikov, od 
strokovnjakov pa do predstavnikov odločevalnih organov, je omogočila izmenjavo strokovnih 
mnenj in konstruktivno razpravo. 

Povzetek razprave, mnenja in predlogi
Analiza mnenj, predlogov in razprave sodelujočih deležnikov na temo upravljanja s 
podzemnimi vodnimi viri je povzeta v dveh sklopih:

Predlogi, priložnosti in nasveti• 
Opažene slabosti• 

Predlogi, priložnosti in nasveti

Raba vode in onesnaženje:

Predvsem je potrebno opozarjanje o najpomembnejši vrsti rabe vode kot vir pitne • 
vode.
Veliko neizkoriščene zelo kvalitetne podzemne vode (npr: kraški vodonosnik-Kanin), ki • 
jo je potrebno zaščititi pred možnostjo onesnaženja, hkrati pa predstavlja potencialno 
možnost ekonomske izrabe.
Slabo raziskane možnosti in neizkoriščena izraba globoke termalne vode.• 
Možnost rabe podzemne vode za gretje ali hlajenje (vrtine za toplotne črpalke) – • 
potreba po nadzoru nad uporabniki, kvaliteti izvedbe vrtin.
Raziskave kvalitete globljega vodonosnika aluvialne ravnice reke Soče kot alternativni • 
vir pitne vode.



Vprašanje rabe vode za namaknje – pomembno je, da se odločitve sprejemajo na • 
podlagi študij.
Potreba po preučitvi razpoložljive količine vode v vodonosniku/ih in šele nato pričetek • 
upravljanja z vodo za razne oskrbe (za pitje, manakanje, HE,...).
Veliko pobud in projektov čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija se iz različnih • 
vidikov ukvarja s tematiko upravljanja čezmejnih povodij/porečij (ASTIS, Gotrawama, 
Camis, GEP,...) - možnost za vzpostavitev upravljanja vodonosnikov na meddržavni 
ravni.
v gradnji je Centralna čistilna naprava Nova Gorica v Vrtojbi, ki naj bi znižala • 
onesnaženost podzemne vode na slovenskem delu medzrnskega vodonosnika Soča/
Isonzo.

Opažene slabosti

Raba vode in onesnaženje: razpršeni mali viri rabe in onesnaženja, ni učinkovite strategije 
rabe vode, na področju rabe vode slabo strateško načrtujemo, lokalno velikokrat ne 
prepoznamo razvojnih potencialov nekega vodnega vira, neučinkovito varovanje glede 
na ranljivost (viri pitne vode, podzemna voda), slaba učinkovitost rabe vodnih virov, 
neučinkovito spodbujanje učinkovitejše rabe vode.

Slabo upravljanje: neusklajeni interesi onemogočajo optimalno upravljanje z vodnimi viri, 
razpršeno upravljanje vode, neurejeno oz. nedorečeno upravljanje z vodami, potreba po 
celovitih študijah, ki bi predstavljale oporo pri podeljevanju koncesij in dovoljenj za rabo 
vode, velikokrat se reke obravnava po delih (npr: Zgornje Posočje, Spodnje Posočje) ne pa 
celovito, pomanjkanje čezmejnega upravljanja, potreba po decentralizaciji upravljanja z 
vodnimi viri.

Neuspešna zakonodaja: manjka zakonskih določil, ki bi omejili ravnanje z vodo oziroma 
natančneje določili zaščito vodovarstvenih območjih, slabo urejeno čezmejno upravljanje 
vodonosnikov, ni uspešne strategije na državni ravni.

Sistemske pomanjkljivosti: počasnost in neodzivnost sistema upravljanja, ni jasne 
razmejitve nalog, nepovezanost državnih institucij in strokovnjakov, premalo sodelovanja, 
povezovanja med različnimi sektorji (gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, vzgoja in 
izobraževanje, prostorsko načrtovanje…), pomanjkanje nadzora nad porabniki vode 
(upoštevanje prepovedi, omejitev).  

Pomanjkanje nadzora
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5.4 Skupni rezultati

Na podlagi rezultatov participativne poti,  ki smo jo razvijali z dejavnostmi na testnem 
področju v Italiji in v Sloveniji, so prispevki deležnikov obeh skupnosti pokazali na številne 
skupne elemente, ki jih lahko združimo v naslednjih petih prednostnih ciljih.
 

Reševanje vprašanj na temo varstva voda s koordinacijo in usklajevanjem odgovornosti, • 
pristojnosti, interesov, analiz, projektov in orodij.  
Vključevanje analiz in predlogov različnih evropskih projektov, ki vključujejo povodje • 
Soče (ASTIS, GEP, GOTRAWAMA, CAMIS, itd...), s ciljem integriranega upravljanja  
čezmejnega vodonosnika. 
Poenoteno in usklajeno načrtovanje rabe, porabe in zaščite vodnega vira tako s • 
strateškega kot tudi strukturnega in operativnega vidika; gre za ureditev vizij, scenarijev 
(analiza in načrtovanje), ukrepov in predpisov v poenoten sistem upravljanja v skupni 
čezmejni uporabi in za uporabo načela “zavezništva” s sektorskimi in/ali tistimi orodji, 
ki so specifična za različne ravni odločanja.  
Opredelitev aktivnosti in ukrepov, ki bodo ustrezno ovrednotili sinergijo razmerja med • 
varstvom, kakovostjo in razvojem.  
Zagotavljanje učinkovitejšega in razširjenega sistema monitoringa, ki bo dopolnjeval • 
in izkoristil obstoječe opazovalne mreže. 
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6. POGLAVJE 
Operativne smernice

Vodovarstena območja
V skladu z 94. členom italijanskega zakonodajnega odloka št. 152/06, so vodovarstvena 
območja razdeljena na ‘strogo zavarovana območja’, ‘območja z omejitvami’ ter ‘ 
zaščitena območja’. Merila za razmejitev vodovarstvenih območij in obseg različnih pasov 
znotraj njih se določajo glede na geološke, hidrogeološke, hidrološke in hidrokemične 
značilnosti izvirov, vodnjakov in zajetij s površinskih vodnih teles.
Posamezna območja se določajo po naslednjih merilih:

geometrijski kriterij: gre za razmejitev ozemlja v koncentrične kroge, ki se širijo od • 
zajetja navzven; praviloma se uporablja za razmejitev strogo zavarovanega območja 
od območja z omejitvami pri odvodih iz površinskih vodnih teles, pogojno pa tudi za 
razmejitev območij z omejitvami, če so prisotni vodnjaki in izviri;
časovni kriterij: temelji na t.i. varnostnem času, oziroma času, potrebnem za izvajanje • 
ustreznih ukrepov za zaščito zajetja. Uporablja se predvsem za dokončno razmejitev 
območja z omejitvami okoli vodnjakov, pogojno pa tudi okoli izvirov, kadar je tak 
kriterij mogoče uporabiti; 
hidrogeološki kriterij: opira se na specifične hidrogeološke lastnosti vodonosnika in • 
njegovih meja, običajno pa se uporablja na zaščitenih območjih zajetij iz izvirov ter na 
območjih z omejitvami v bližini vodnjakov, kjer posebej zahtevni hidrogeološki pogoji 
preprečujejo uporabo časovnega kriterija.

Pri razmejitvi je potrebno upoštevati geološke, hidrogeološke, hidrološke, hidrokemijske 
in mikrobiološke izsledke ter zgodovinske podatke o kakovostnem in količinskem stanju 
obravnavanega vodnega vira.
Med vsemi tremi kriteriji velja za najbolj učinkovitega časovni, za najmanj točnega pa 
geometrijski kriterij.

Razmejitev vodovarstvenih območij
Razmejitev vodovarstvenih območij predstavlja ukrep pasivne (statične) zaščite zajetij. 
Ker je na območjih z bolj ali manj strogimi omejitvami javna ali zasebna uporaba takšnega 
ozemlja brez dvoma ovirana, je potrebno zagotoviti, da bo tovrstna razmejitev območja 
čimbolj učinkovito varovala pred kontaminacijo, hkrati pa kar najmanj vplivala na lokalno 
gospodarstvo. 
Razmejitev vodovarstvenih območij se lahko opravi na različne načine.
V skladu z 94. členom zakonodajnega odloka št. 152/06 mora pri podzemnih vodah strogo 
zavarovano območje pokrivati površino s polmerom najmanj 10 m od točke zajetja.
Za razmejitev ožjega in širšega območja z omejitvami se običajno uporabita časovni in/
ali hidrogeološki kriterij; izbira kriterija je odvisna od poznavanja lokalne hidrogeološke 
situacije. 
Za razmejitev ožjega področja z omejitvami se običajno uporabi kriterij 60-dnevnega 
varnostnega časa, za razmejitev širšega področja z omejitvami pa kriterij 180- ali 
365-dnevnega varnostnega časa; izbira časa je odvisna od ocenjene nevarnosti kontaminacije 
in zaščite vodnega vira.



V primeru zaščitenega vodonosnika lahko obseg ožjega območja z omejitvami sovpada 
s strogo zavarovanim območjem. V odprtih ali kraških vodnih sistemih se lahko določi 
tudi eno ali več območij z omejitvami, ki niso neposredno povezana z zajetjem (dodatna 
območja z omejitvami), na katerih prihaja do pojavov infiltracije s hitrim pretakanjem z 
zajetji vodnega vira (vodnjak ali izvir).

Zaščiteno območje sovpada z območjem napajanja tistega odseka vodonosnika, v katerem 
je podzemni vodni tok usmerjen proti mestu zajetja. Razmeji se na podlagi hidrogeoloških, 
hidrokemijskih in hidroloških študij, pri čemer se upošteva ranljivost vodonosnikov za 
onesnaženje. 

Postopki uporabe časovnega kriterija
Pri časovnem oziroma kronološkem kriteriju se območja z omejitvami določajo glede na 
dolžino poti, ki jo podzemna voda opravi v določenem času, imenovanem tudi varnostni 
čas. Med tem procesom se vsebnost onesnaževal v vodi zmanjša zaradi pojavov redčenja, 
disperzije, adsorbcije in biorazgradnje, zagotovi pa določen časovni interval, v katerem 
se lahko načrtujejo in izvedejo ustrezni ukrepi za čiščenje in odpravljanje onesnaženja ter 
zagotavljanje alternativne oskrbe z vodo.

Po analizi hidrogeološke sestave podtalja se območja z omejitvami razmejijo na naslednje 
načine:

piezometrična meritev statičnega tlaka in ovrednotenje odstopanj, do katerih prihaja • 
zaradi dovoljenega pretoka v vodnjakih po principu zakonov hidrodinamike podtalja, 
prilagojenih vrsti analiziranega vodnjaka ali vodonosnika:
zaris linij pretoka in njihova delitev na časovne intervale z enakim časom pretoka;• 
zaris izohronih linij.• 

Postopek se po možnosti izvede z uporabo ustreznih številčnih kod. Podatke o vrsti 
uporabljene kode, o vrednosti številčnih parametrov in o predpostavkah, uporabljenih 
pri izdelavi projekta, je potrebno navesti in opisati v študijah in raziskavah, ki so se 
opravile za določanje obsega območja z omejitvami.  Prednost mora imeti numerična koda 
s priznano zanesljivostjo, uporabiti pa se morajo standardne postopke.
Po opravljeni rekonstrukciji se za razmejitev območij in za določanje različnih stopenj 
zaščite izberejo izohrone linije, ki ustrezajo različnim vrednostim upoštevanega varnostnega 
časa. Pri obdelavi podatkov je treba dosledno upoštevati vpliv hidrogeološke sestave tal na 
piezometrične meritve in na mrežo pretoka v dinamičnih pogojih, ter omejitve, odstopanja 
od hidravlične prevodnosti in transmisivnosti, ter hidravlične lastnosti vodonosnikov in 
polprepustnih slojev. 

Da se zagotovijo uporabni številčni parametri, je treba opraviti hidrodinamične in/ali 
hidrokemijske poskuse, ki ustrezajo preučevanemu primeru. Hidravlični poskusi, opravljeni 
po možnosti z uporabo testne vrtine in piezometrov, se lahko opravijo samo na vodonosniku, 
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ki ga  želimo analizirati. Poskusne krivulje se razlagajo z ustreznimi popravki. Morebitne 
sočasne meritve na v vodonosniku, ki niso predmet poskusne raziskave, se lahko uporabijo 
za študijo morebitnega pretakanja voda iz različnih vodonosnikov. V sledilnih poskusih se 
morajo uporabiti neškodljiva, okolju varna in zdravstveno neoporečna sledila.  
Hkrati z razmejitvijo območij z omejitvami, je potrebno določiti tudi morebitne vire 
onesnaževanja, ki naj bi bili zaradi potencialne nevarnosti kontaminacije pod rednim 
nadzorom. V ta namen se lahko tam, kjer še ne obstajajo, izdelajo vodnjaki in/ali 
piezometri.

Praktični primer na dveh poskusnih lokacijah 
Za bolj nazorno predstavo navajamo opis postopka, uporabljenega v okviru projekta ASTIS 
za razmejitev območji z omejitvami na dveh območjih, kjer se nahajata dve pomembni 
vodni zajetji za potrebe vodovoda IrisAcqua. Obe območji ležita v zgornjem delu Soške 
ravnice, prvo v kraju Majnica (Mainizza), drugo pa v kraju Fara (Farra d’Isonzo).  
Umetno zajetje v Majnici sestavlja 12 vodnjakov z izmeničnim delovanjem, katerih 
povprečni delovni pretok je skupno 250 l/s; zajetje v Fari sestavlja 6 vodnjakov z izmeničnim 
delovanjem in povprečnim delovnim pretokom skupno 170 l/s. Obe zajetji se napajata iz 
freatičnega dela vodonosnika.
Za opredelitev področja z omejitvami se je uporabil časovni kriterij, saj ga metoda 
analitičnih elementov ocenjuje kot najučinkovitejšega. 
Seznam programov namenjenih modeliranju hidrodinamične dinamike vodonosnikov, 
iz katerih se črpa voda v zajetje, je precejšen. Med različno razpoložljivo programsko 
opremo smo izbrali program WhAEM2000 (Wellhead Analytic Element Model). Razvila ga je 
Ameriška agencija za zaščito okolja (EPA ZDA), uporablja pa priznano zanesljivo računsko 
kodo WHPA (Wellhead Protection Area).
Program je namenjen določanju vplivnega območja pri enostavnih metodah črpanja (kriterij 
fiksnega polmera) ali v bolj kompleksnih sistemih (vodnjak z enakomernim pretokom 
podtalnice). Hidrogeološko modeliranje se lahko dopolni še z drugimi analitičnimi elementi, 
kot so hidrogeološke meje (reke, jezera, območja napajanja), geološke prekinitve in 
lokalno neenakomerna prepustnost.
Poglavitni vhodni parametri, ki jih zahteva program za modeliranje enakomernega pretoka 
podzemne vode v gibanju, so tisti, ki se nanašajo na:

vodnjak: koordinate, nadmorska višina, globina, postavitev filtrov, polmer (r) in pretok • 
(Q) izčrpane vode;
vodonosnik: kote krovnega sloja in dna ter debelina vodonosnega sloja, smer pretoka • 
(α) in naravni padec vode (i) v neokrnjenih pogojih na mestu vodnjaka;
hidrogeološki parametri vodonosnika: hidravlična prepustnost (K), prepustnost • 
(transmisivnost, T) in učinkovita poroznost (ne). 

Podatke, ki se nanašajo na lastnosti vodnjaka, je posredoval upravitelj naprav. Uporabili 
smo koncept “enakovrednega vodnjaka”, pri čemer smo upoštevali en sam fiktivni vodnjak, 
katerega količina izčrpane vode in obseg sta enaka skupni količini vode in površini celotnega 
sistema vodnjakov.  
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Podatke o podzemni vodi smo pridobili iz karte nivojev podzemne vode, izdelanega v 
pogojih največjega pretoka, torej takrat, ko je hitrost odtekanja najvišja.  
Hidrogeološke parametre smo zbrali s poskusom črpanja, opravljenem 4. aprila 2014 na 
poskusni lokaciji v Fari, kjer je poskus črpanja iz enega od vodnjakov zajetja trajal 7 ur s 
pretokom 85 litrov na sekundo. Podatke o znižanju, zbrane med poskusom v kontrolnem 
piezometru, smo razložili po metodi identifikacije. Ta metoda omogoča prehodno (začasno) 
analizo s prekrivanjem krivulj znižanje-čas, izmerjenih s standardnimi krivuljami. Konkretno 
so bile uporabljene standardne krivulje tipa Neuman, ki veljajo za odprt vodonosnik. 
Izračunali smo prepustnost (T) 1,41 x∙10-1 m2/s, hidravlično prevodnost (K)  7,83 x∙10-3 
m/s, količnik skladiščenja (S) 2,50 x∙10-1 in učinkovito poroznost (ne), ki je znašala 0,25.

Za obdelavo poti posameznih delcev proti vodnjaku in izo-piezometričnih nivojev smo se 
odločili, da bomo poudarili izohrone linije (ki povezujejo točke z enakim časom pretoka) 
pri 60, 180 in 365 dnevih, ki predstavljajo varnostne čase, uporabljene za razmejitev 
ožjega in širšega območja z omejitvami.  S spreminjanjem vrednosti vhodnih parametrov, 
značilnih za konkretni model, smo na osnovi pridobljenega znanja ustvarili tudi drugačne 
scenarije.

Ožja (60 dni, rdeče barve) in širša območja z omejitvami (180 dni, oranžne barve, in 365 dni, rumene barve) za 
poskusne lokacije v Majnici in Fari. Svetlo modre točke predstavljajo vodnjake vodovodnega omrežja
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Na ta način razmejena območja z omejitvami se kažejo v obliki podolgovatega ovala z 
največjim polmerom v smeri pobočja dolžine približno 1,3 km v 60-tih dneh in dolžine 
2,5 km v 180-tih dneh za lokacijo v Majnici, ter dolžine 500 m v 60-tih dneh, 1,2 km v 
180-tih dneh in približno 2,2 km v 365-tih dneh za lokacijo v Fari. Območja z omejitvami 
se v majhni meri raztezajo tudi dolvodno od zajetij, čemur botruje vračanje vode kot 
posledica črpanja.  
Dolžina pretečene poti vode v enakem času je v Fari krajša predvsem zaradi manjšega 
pretoka na črpalki in manjšega padca vode. 
Hkrati z razmejitvijo območij z omejitvami so se določile morebitni viri onesnaževanja, ki 
morajo biti zaradi potencialne nevarnosti kontaminacije pod rednim nadzorom. Razmejitev 
območij z omejitvami predstavlja namreč ukrep pasivne (statične) zaščite zajetij, ki jo 
je potrebno izpopolniti še z aktivno (dinamično) zaščito: reden nadzor predobstoječih 
vodnjakov ali temu namenjenih vrtin s piezometri.  Dinamična zaščita je še posebej 
učinkovita v primeru stalnega onesnaževanja z dovolj dolgimi izpusti onesnaževal.  Funkcija 
namestitve kontrolnih točk je, čim učinkoviteje in v predhodno določenem času prestreči 
onesnaženi podzemni vodni tok, še preden lahko slednji doseže vodnjake, tako da je 
mogoče ukrepati, preden pride do onesnaženja zajetja pitne vode. 
V tem smislu bi bilo dobro vzpostaviti mrežo monitoringa, v kateri se določijo ali realizirajo 
piezometri, nameščeni vzdolž 180-dnevne izohrone linije, ki se preverijo vsaj enkrat na 
vsakih šest mesecev, ter vzdolž 365-dnevne izohrone linije, kjer se preverjanje opravi 
enkrat na vsaka dva meseca. 
Potreba po čimprejšnji vzpostavitvi aktivne zaščite je še toliko bolj pomembna v tem 
kontekstu, če upoštevamo, da razmejena območja z omejitvami sovpadajo s predeli, za 
katere je že sama po sebi značilna zelo visoka ali celo izjemno visoka stopnja ranljivosti. 

Viri onesnaževanja  z vplivom na območja z omejitvami na testni lokaciji Majnica. 60-dnevne izohrone linje v rdeči, 
180-dnevne v oranžni barvi.

1 Zunanji zbiralnik
2 Polnilna postaja
3 Avtocesta, državna cesta, obvoznica
4 Regionalna in občinska cesta
5 Parkirišče
6 Železniška proga
7 Raztovorna postaja
8 Železniška postaja
9 Odkrito športno igrišče
10 Pokopališče
11 Vojaški objekti
12 Elektromehanska industrija
13 Živilska industrija
14 Industrija za predelavo in obdelavo kovin
15 Industrija papirja in celuloze
16 Predelava jekla in železa
17 Živinoreja
18 Zbiranje in skladiščenje odpadkov
19 Odtok neprečiščenih odpadnih voda 
20 Izolirane hiše brez zbirnega sistema 
     za odpadne vode
21 Naselje s kanalizacijskim omrežjem 
     in zbirnim sistemom
22 Naselje brez zbirnega sistema 
23 Zbirni center za odpadke
24 Odtok s tlakovanih površin
25 Sanitarije
26 Drugi trajni nasadi
27 Lesnopridelovalni nasadi
28 Pšenica
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Viri onesnaževanja z vplivom na območja z omejitvami na testni lokaciji Fara. 60-dnevne izohrone linje v rdeči, 
180-dnevne v oranžni, 365-dnevne v rumeni barvi.

1 Zunanji zbiralnik
2 Bencinska črpalka
3 Avtocesta, državna cesta, obvoznica
4 Regionalna in občinska cesta
5 Parkirišče
6 Železniška proga
7 Odkrito športno igrišče
8 Vojaški objekti
9 Predelava jekla in železa
10 Živinoreja
11 Zbiranje in skladiščenje odpadkov
12 Izolirane hiše brez zbirnega sistema za odpadne vode
13 Odtok s tlakovanih površin
14 Naselje s kanalizacijskim omrežjem in zbirnim sistemom
15 Naselje brez zbirnega sistema 

16 Zbirni center za odpadke
17 Drugi trajni nasadi
18 Lesnopridelovalni nasadi
19 Pšenica
20 Izmenično pšenica in soja
21 Sadovnjak
22 Koruza
23 Oljčni nasad
24 Travnik
25 Travnik z drevjem
26 Topla greda
27 Soja
28 Vinograd
29 Območje z gostim rastjem
30 Območje z redkim rastjem ali brez njega

Strategije in zaščitni ukrepi
Varstvene strategije in ukrepi V nadaljevanju je naveden pregled strategij in ukrepov na 
področju zaščite vodnih virov, ki so se pokazali v izmenjavi izkušenj deležnikov in so jih 
slednji prepoznali kot specifične in inovativne predloge. 
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Strategija Preprečevanje tveganja
Cilj Izpostavitev ekološkega, • 

družbenega, kulturnega 
in gospodarskega pomena 
vodovarstvenih območij 
(storitev ekosistemov). 

Usposobitev kmetijstva • 
kot orodje za varstvo 
vodonosnika in tal 
kot naravnega vira 
(prepustnost).

Spodbujanje zaščite • 
in ohranjanja vodnega 
vira z integriranimi in 
nagrajujočimi vladnimi 
politikami.

Ukrepi Postavitev, na zaščitenih • 
vodovarstvenih območjih, 
struktur za “posebne 
namene”: športne in 
rekreativne strukture, 
rekreativne poti, 
didaktične učilnice na 
prostem, urejeni parki 
za čebelarstvo, gozdove, 
ponovno vzgojo starodavnih 
rastlinskih kultur, skupne 
vrtove, sisteme za zbiranje 
deževnice. 
Preizkus metode • 
prerazporejanje vode za 
dodatno zaščito vodnega 
vira z upravljanjem tal kot 
vira: odkup/odškodnina 
za zemljišča, premestitev 
nevarnih odlagališč in/
ali naselij, preusmeritev v 
druge kmetijske kulture, 
oživljanje in rekvalifikacija 
okolja. 

Ovrednotenje in podpora • 
vitalnih kmetijsko-okoljskih 
infrastruktur, ki so koristne 
za vzdrževanje ekoloških 
pogojev (razvoj dobrih 
praks).
Dogovor s kmeti o • 
poljedelskih kulturah in 
tehnikah, ki v največji meri 
ustrezajo vodovarstvenim 
zahtevkom, s finančno 
podporo (npr.  Načrt 
za razvoj podeželja, 
strukturni skladi EU),  
nadomeščanje neustreznih 
poljščin/tehnik s 
takimi, ki so združljive z 
vodovarstvenimi zahtevki 
in ekonomsko primerljive, 
oziroma pretvorba 
obdelovalne površine v 
renaturalizirana območja.

Zagotavljanje finančne • 
podpore občinam glede na 
velikost zaščitenih območij 
znotraj upravnih meja 
(torej ne več glede na 
število prebivalcev). 
Dodeljevanje finančnih • 
spodbud vsem, ki uvajajo 
ukrepe za najstrožje 
varstvo vodnega vira ter za 
zaščito vodonosnika.

Merila
Okoljska trajnost

Kapital in kulturno zaznavanje
Učinkovitost razmerja stroški - koristi

Opredelitev območja  

Hidrogeološka analiza
Analiza tveganja onesnaževanja
ranljivost

vodnih teles
nevarnost

človeških posegov
Kombinacija in povezovanje • 
različnih metod določanja 
zaščitenega/vodovarstvenega 
območja z upoštevanjem 
hidro-geo-morfoloških analiz 
ter dinamike visoko- in 
nizkovodnega staja glavnega 
vodotoka.
Realizacija “dinamičnega” • 
sistema georeferenciranja 
podatkov za vodonosnik, ki 
bodo predstavljali kvalitativno 
stanje in nihanje količine vode v 
določenem časovnem obdobju. 

Definicija največje dopustne • 
vsebnosti nitratov in fosfatov 
v površinskih vodnih telesih, 
z izpostavitvijo morebitne 
občutljivosti območja. 
Določitev ranljivih območij za • 
pesticide (ta bi lahko v prvi 
približni oceni sovpadala z 
območji, določenimi na podlagi 
dopustne vsebnosti nitratov).
Raziskovanje vplivov • 
onesnaženja potoka Koren 
(prehajanje enterovirusa v pitno 
vodo).

Izdelava poenotenega • 
zemljevida, na katerem so 
označeni: objekti in točke 
zajetja, vodnjaki (za zasebno 
rabo in za oskrbo vodovodnega 
omrežja), osnovna infrastruktura 
(vodovodna, kanalizacijska, 
električna omrežja, železniške 
proge itd.), mestne, obrtne in 
industrijske cone s pripadajočim 
kanalizacijskim omrežjem, 
kmetijske in živinorejske 
površine, čistilne naprave, 
odlagališča, podzemni rezervoarji 
nafte, območja z omejitvami, 
pasovi in področja naravnih 
izvirov, merilne postaje 
padavinskih voda.
Seznam in prostorska umestitev • 
dejavnosti, ki uporabljajo vodo, z 
razdelitvijo na pitno, namakalno, 
higiensko, industrijsko, ribogojno 
vodo itd.. 
Natančna opredelitev prisotnih • 
virov onesnaževanja (na primer: 
stanovanjski objekti brez 
kanalizacije, odsotnost čistilne 
naprave, opuščene lokacije ali 
industrijski obrati itd.). 



Strategija Obveščanje
Cilj Priprava poenotenega • 

okvira znanja o vodnih 
virih povodja Soče.

Podpora izvajanja zaščitnih • 
ukrepov z dejavnostmi 
obveščanja.

Poudarek na principu • 
zaščite “javnega vodnega 
dobra” s pomočjo ustreznih 
orodij za načrtovanje.

Ukrepi Vzpostavitev večnamenske • 
redakcijske platforme (s 
skupnim posodabljanjem), 
na kateri bo mogoče 
izmenjati izkušnje, ki so 
jih v letih pridobili različni 
pristojni subjekti (javni in 
zasebni). 
Smiselna organizacija • 
analiz in predlogov 
evropskih projektov za 
Soško ravnico (ASTIS, 
GEP, GOTRAWAMA, CAMIS, 
Hydrokarst).

Izvajanje javnih pobud • 
za širjenje znanja in 
izkušenj ter za osveščanje 
o varovanju naravnega 
vira, ki bi neposredno 
vključevale šole, sektorska 
združenja, prostovoljce in 
kmete. 
Uporaba položnic za • 
gospodinjstva kot orodje 
za osveščanje uporabnikov 
o kulturi zaščite naravnega 
vira. 

Uporaba prevladujočih • 
načrtov (načrt za varstvo 
okolja, načrt za razvoj 
podeželja, načrt za 
urejanje krajine itd.) 
ter občinskih prostorskih 
načrtov kot “kulturnih 
orodij”, s pomočjo 
katerih se izpostavijo (ter 
medsebojno povežejo) 
elementi, ki jim je 
potrebno posvetiti posebno 
pozornost, potrebni 
združljivi elementi, dobre 
prakse, ki jih je potrebno 
spodbujati, ter priložnosti, 
ki jih ponujajo zaščitni 
ukrepi. 
Celostna obravnava ukrepov • 
in njihovo preoblikovanje 
tako, da ne predstavljajo 
omejitev, pač pa orodje 
za kvalitativni razvoj 
teritorija: poudarjanje 
“prednosti varstvenih 
ukrepov”, opredelitev 
dovoljenih načinov rabe, 
predstavitev spodbud 
in mehanizmov,  ki 
nagrajujejo obnovo in 
varstvo okolja. 

Merila
Kultura zavedanja
Kolektivno učenje

Varstvo, kakovost, razvoj

Strategija Zaščita vodnega vira
Cilj Opredelitev celotnega • 

povodja reke Soče kot  
“širše vodovarstveno 
območje”  (ohranjanje in 
zaščita) 

Zagotavljanje • 
učinkovitejšega in bolj 
celostnega sistema 
monitoringa.

Razširitev mreže • 
monitoringa.

Ukrepi Vzpostavitev delovanja • 
vodnogospodarske 
komisije, s čemer se 
zagotovi mednarodna 
mreža znanj, v kateri se 
lahko združujejo posegi in 
pristojnosti. 
Priprava operativnih • 
protokolov med Italijo in 
Slovenijo na temo vidikov, 
ki vplivajo na vodonosnike 
(obnavljanje podzemne 
vode, enakomerno 
odvodnjavanje povodij, 
vzdrževanje minimalnega 
vitalnega odtoka, 
omejevanje nihanja 
pretoka, zajetja).

Združevanje v skupno • 
uporabo italijanskih 
in slovenskih metod in 
tehnik kvalitativnega 
in kvantitativnega 
monitoringa in prilagoditev 
namembnosti trenutno 
delujočih mrež. 
Priprava in objava občasnih • 
čezmejnih poročil s 
podatki, izmerjenimi na 
opazovalnih postajah in 
na avtomatskih kontrolnih 
točkah na stalnih merilnih 
postajah. 

Postavitev opazovalnih • 
točk nad samim izvirom 
pitne vode tako, da lahko 
preventivno in pravočasno 
zaznajo morebitne 
nevarnosti. 
Izdelava kontrolnih • 
vodnjakov na 
vodovarstvenem območju 
za specifični monitoring.
Obvezati lastnike • 
samostojnih vodnjakov na 
vodovarstvenem območju 
k rednim kemijskim in 
bakteriološkim analizam ali 
jim povišati odjemno ceno. 

Merila
Delitev in usklajevanje
Čezmejna kontinuiteta

Priznanje teritorialnih posebnosti
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