Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov
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Uvod in predstavitev ciljev projekta
Podzemna voda predstavlja največjo zalogo pitne vode na svetu in pomeni skriti vir, ki je
količinsko mnogo pomembnejši od površinskih voda. Poleg izrednega pomena za oskrbo s
pitno vodo, ima pomembno vlogo tudi v industriji in kmetijstvu. Hkrati pa ima tudi veliko
okoljsko vrednost, saj je del vodnega kroga in vzdržuje temeljni dotok v sisteme površinskih voda. Vodni viri niso neomejeni, zato moramo z njimi upravljati skrbno, celovito in
trajnostno. Zaradi nedostopnosti je preprečevanje onesnaževanja, spremljanje stanja in
sanacija stanja podzemnih voda mnogo težja kot za površinske vode. Poleg tega so procesi
v vodonosnikih počasni, zato se lahko učinki človekovega poseganja, onesnaževanja in prevelikega izkoriščanja izražajo z zakasnitvijo, dolgotrajen pa je tudi proces regeneracije.
Voda se v tleh in podzemlju nahaja med zrni sedimenta ali v razpokah kamnin, zato je njeno pretakanje v podzemlju najpogosteje očem skrito. Prostorska porazdelitev podzemne
vode je odvisna od hidrogeološke zgradbe, torej od lastnosti kamnin, predvsem poroznosti
oziroma prepustnosti. Porozno kamninsko telo, ki ima sposobnost akumuliranja in prevajanja pomembnejših količin podzemne vode imenujemo vodonosnik.
Z vidika celostnega upravljanja s podzemnimi vodnimi viri je potrebno posebno skrb posvetiti upravljanju čezmejnih vodonosnikov, saj vodni tok, tako površinski kot tudi podzemni,
ne upošteva političnih meja. Zato upravljanje čezmejnih vodonosnikov zahteva mednarodno koordinirane aktivnosti.
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Glavni cilj projekta ASTIS je priprava strokovnih podlag za pomembna vprašanja slovensko-italijanske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče.
Poudarek je na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem v povezavi z izboljšanjem kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite
in rabe čezmejnih vodonosnikov.
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
Soške ravnice. Ti dve območji predstavljata vrsti vodonosnikov, ki sta značilni za povodje
reke Soče.
Kaninsko pogorje predstavlja kraški vodonosnik, v katerem lahko različno veliki kanali in
razpoke vsebujejo izredno velike količine podzemne vode. Zaradi visoke stopnje topnosti
karbonatnih kamnin nastajajo v kraškem vodonosniku ob prisotnosti razpok značilni sistemi
podzemnih kanalov, ki vplivajo na posebnost pretakanja vode v podzemlju. Kraški vodonosnik se od drugih vrst razlikuje predvsem po veliki prepustnosti in visoki hitrosti pretakanja
vode v podzemlju.
Na prehodu iz ozke rečne doline na širšo ravnico so gorske reke Ter, Idrija, Versa in Soča
odložile velike količine dobro prepustnih sedimentov, ki tvorijo tako imenovan medzrnski
vodonosnik v katerem se voda pretaka v porah med zrni sedimenta. Vodonosnik zgornje
Soške ravnice predstavlja precejšen rezervoar podzemne vode, ki se napaja s pronicanjem
površinske vode (iz rek, potokov, padavin) v naplavinske sloje.
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Testno območje kraško-razpoklinskega vodonosnika
Kaninskega pogorja
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 obsta6

jajo 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.
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 definiranih 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.

Vzorčna mreža
Vzorčna mreža na območju Kaninskega
pogorja je zajemala 6 izvirov na slovenski in 4 izvire na italijanski strani ter 3
lokacije dežemerov (Bovec, Nevejski
preval/Sella Nevea, Rifugio Gilberti).
Mreži vzorčnih mest, ki je bila določena tudi na osnovi predhodnih študij, je
bila na italijanski strani pilotnega območja dodana lokacija novo odkritega izvira. Na pilotnem območju so se sezonsko
izvajala vzorčenja izvirov za določitev
osnovnih fizikalno – kemijskih parametrov, kemijske in izotopske sestave vode
ter vsebnosti slednih prvin. Občasno so
bile izvedene tudi meritve pretokov izvirov za določanje pretoka vode v obravnavanem kraškem sistemu.

Geološka karta testnega območja Kaninskega pogorja
s prikazano opazovalno mrežo.
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Kakovostno in količinsko stanje izvirov
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.
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.
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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.

Velik pretok vode na izviru Tamaroz.

Vzorčenje pri Boki.
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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 injici10

rala 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.
Do 15. oktobra 2014 smo z analizami vzorcev vode sledilo zaznali v Reklanski dolini med izviroma Tamaroz
in Goriuda (s koncentracijo do 4,7 ppb zabeleženo 31.
avgusta).

Vzorčenje vode.

Fluorimeter na vzorčnem mestu Gljun.

Injiciranje fluoresceina.
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Ranljivost Kaninskega pogorja
Za učinkovito varovanje najbolj občutljivih območij
kraškega vodonosnika se pri določevanju vodovarstvenih območij uporablja koncept kartiranja ranljivosti. Pri
načrtovanju rabe prostora na krasu v ospredje vse bolj
stopa ocenjevanje tveganja za onesnaženja. Ocenjevanje naravne ranljivosti kraških vodonosnikov upošteva
naravne značilnosti vodonosnika in je neodvisno od lastnosti in obnašanja posameznih onesnaževal.
Za ugotavljanje ranljivosti vodnih virov na Kaninskem
območju je najprimernejša Slovenska metoda, ki temelji na oceni osnovnih dejavnikov, ki nadzorujejo infiltracijo vode in onesnaževal iz površja do podzemne
vode, kot so Krovne plasti (O), Koncentracija toka (C)
in Padavinski režim (P), poleg tega pa upošteva še značilnosti podzemnega toka vode v zasičeni coni (K-faktor). Prikazana karta ranljivosti podzemne vode zajema faktorje C, O in P.
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Obravnavano območje Kanina smo razdelili na celice velikosti 50 x 50 m. Vsaki celici smo podali oceno zaščite
oziroma zmanjšanja zaščite. Končne vrednosti so razdeljene v pet razredov ranljivosti in se jih lahko uporabi za
določitev vodovarstvenih območij.
Iz produkta vseh parametrov je ugotovljena ranljivost
najvišja na območju visokogorja Kanin - izjemno zakraselo območje sestavljeno večinoma iz dachsteinskega
apnenca. Manjša ranljivost pripada nekoliko nižje ležečim gozdovom in travnikom, najmanj ranljive pa so nižinske kmetijske in urbane površine.

Karta ranljivosti vodonosnika Kaninskega pogorja.
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Testno območje medzrnskega vodonosnika
Soške ravnice
Testno območje Soške ravnice na severu in vzhodu
omejujeta flišno gričevje Brd ter Vrtojba, na jugu
Kras in t.i. »pas izvirov« ter na zahodu reka Ter. Soško
ravnico gradijo kvartarni aluvialni nanosi rek Ter, Idrije, Verse, Soče in Vipave. Reke so odložile prodnate
in peščene sedimente na stiku z ravnico in bolj drobnozrnate sedimente v njenem distalnem delu, kar je
privedlo do oblikovanja dveh različnih območij – Visoke
in Nizke ravnice, ki ju ločuje pas izvirov v smeri SZ-JV.
Kamninska podlaga, ki jo na severu gradijo flišni sedimenti (peščenjaki, laporji) ter na jugu apnenci kredne
in paleogenske starosti, ima kompleksno strukturo, ki
so jo preoblikovali erozijski in tektonski procesi. Kvartarne prodne naplavine so zelo porozne in prepustne ter predstavljajo dokaj velik rezervoar podzemne
vode, ki se v glavnem napaja iz Soče, delne iz Vipave
ter potokov iz flišnega zaledja, del vode pa prispevajo
tudi padavine.
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Vzorčna mreža
Na osnovi pregleda obstoječe baze razpoložljivih
objektov na pilotnem območju je bila za določitev
osnovnih geokemijskih značilnosti voda ter kakovostnega in količinskega stanja le-teh izbrana mreža
vzorčenja površinskih in podzemnih vod ter padavin,
ki bi kar najbolj reprezentativno podala vpogled v kemijske in hidrodinamske razmere obravnavanega območja. Pridobljeni podatki so bili dodatno dopolnjeni
s podatki monitoringa podzemnih in površinskih vod, ki
ga na obravnavanem območju izvajajo za to pristojne
institucije (ARPA, ARSO) ter geološke službe. Kakovostno stanje vod smo spremljali sezonsko in ga določili
na podlagi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov ter
rezultatov kemijskih analiz ter analize mikroelementov. Poleg omenjenih analiz so bili v okviru vzorčenj
odvzeti tudi vzorci vode za izotopske analize. Površinske vode smo vzorčili na sedmih lokacijah (4 na slovenski ter 3 na italijanski strani) ter podzemne vode
na 66 vodnjakih in piezometrih (9 na slovenski ter 57
na italijanski strani). Na dveh lokacijah na italijanski

strani (Gorica, Trbiž) smo beležili količino padavin ter mesečno odvzemali vzorci padavin za izotopske analize.
Monitoring količinskega stanja se je izvajal tedensko na 58 vodnjakih (na 12 vodnjakih na slovenski ter 46 na
italijanski strani), na katerih se je spremljalo nihanje nivoja podzemne vode. S spremljanjem nihanja nivoja
podzemne vode se nadaljuje na sedmih vodnjakih.

Vzorčna mreža na Soški
ravnici. Modro so obarvane
točke opazovanja površinskih
voda, rdeče točke predstavljajo točke opazovanja
nivoja podzemne vode,
rumene točke pa vodnjake, v
katerih smo vzorčili vodo za
kemijske analize.
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Kakovostno in količinsko stanje
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. Prostorsko spreminjanje vrednosti razmerij izotopov kisika in
vodika potrjuje, da prihaja na območju vodonosnika ob
reki Soči do infiltracije površinske vode. V neposredni
okolici reke Soče je namreč izotopska sestava podzemne vode podobna vodam višje ležečih predelov, medtem ko dlje od rečnega toka izotopska sestava odraža
sestavo lokalnih padavin.
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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 tok podzemne vode
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.

Karta porazdelitve povprečne koncentracije nitratov (mg/L). Rdeče točke predstavljajo opazovane vodnjake.
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Geofizikalne raziskave
Integrirane geofizikalne metode
Namen geofizikalnih raziskav je bil preučevanje vodonosnika z
namenom ugotavljanja prisotnosti povezave z zemeljskim površjem in podlago iz peščenjaka in apnenca. Pri določevanju
značilnosti hidrografskega bazena je vedno pomembno poznavanje njegove geometrije, globine posameznih plasti in geološke
zgradbe. Da bi zadovoljili te potrebe smo v projektu ASTIS združili rezultate več geofizikalnih metod in tako zmanjšali napake
in negotovosti posameznih tehnik. V ta namen smo uporabili
tehniko električne upornostne tomografije (ERT), ter večkanalno refleksijsko seizmično metodo z visoko penetracijo in visoko
ločljivostjo. Te metode so omogočile opredelitev različnih značilnosti na testnem območju Fare (Farra d’Isonzo) in na območju
letališča v Gorici, in sicer 1) globina posameznih plasti, trdne
kamninske podlage in njene morfološke značilnosti (seizmična
in geoelektrična metoda), 2) litostratigrafska opredelitev sedimentov in trdne podlage (seizmična in geoelektrična metoda),
4) določitev debeline sedimentnih plasti ter razširjenost vodonosnika (seizmična VHR metoda in geoelektrična metoda) ter
5) določitev globine vodonosnih plasti (geoelektrična metoda).
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Rezultati
Za izvajanje terenskih raziskav smo na vsakem
mestu opravili več profilov različnih dolžin do
skupne dolžine 10.000 m seizmičnih linij in 4.300
m geolelektričnih linij na obeh testnih območjih
(tudi z nadgradnjo, seizmična + ERT).
Rezultati pridobljeni z uporabo zgoraj opisanih
metod, so omogočili rekonstrukcijo podtalnega
vodnega sistema na območju Soške ravnice z vidika značilnosti in geometrije sedimentov preiskovanega območja (porozni sedimenti) ter z vidika
globine in morfoloških značilnosti trdne podlage.

Topografski profil—model upornosti

Seizmična linija - sezione stack

Medzrnski
vodonosnik

Skupna interpretacija geofizikalnih podatkov - Fara (Farra d’Isonzo)

Kras

S

0

1

2

3

km
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Eocenski fliš
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Mezozoiski apnenec

Območja kjer se flišna podlaga nahaja plitvo pod površjem so povezana s tektonskimi narivi. Fliš ponekod tudi
izdanja na površju, kot je
opazno južno od mest Fara in
Villanova. Te tektonske strukture lahko vplivajo tudi na
značilnosti sedimentnih plasti
in posledično na pretakanje
podzemnih voda.

Trdna kamninska podlaga

N
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Ranljivost zgornje Soške ravnice
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.
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).
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Obravnavano območje, ki obsega približno 147 km2, 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.
Na splošno je ranljivost največja na ravninskih delih
vzdolž toka reke Soče, kjer so značilne visoke vrednosti
hidravlične prepustnosti. Zelo visoka ranljivost je značilna za 40 % površine, visoka za 48 % površine, srednja
za 2 % in nizka za 1 % površine obravnavanega območja.

Karta ranljivosti zgornje Soške ravnice.
21

SMERNICE ZA ZAŠČITO VODONOSNIKOV
Eden izmed operativnih ciljev projekta ASTIS je tudi priprava smernic za zaščito in celostno upravljanje čezmejnih
vodonosnikov, hkrati pa tudi utemeljitev vprašanj o zaščiti pitne vode in oblikovanju obstoječe mreže monitoringa
slovensko-italijanskih podzemnih voda.

Smernice za zaščito vodonosnikov
Razvrstitev
Uvod

6. POGLAVJE
Izkušnje s testnega območja Kanin

1. POGLAVJE
Zaščita vodonosnikov

Predlog

2. POGLAVJE
Regulativni okvir
2.1 Evropska zakonodaja
2.2 Italijanska zakonodaja
2.3 Slovenska zakonodaja

7. POGLAVJE
Sodelovanje pri projektu
7.1 Oblike sodelovanja in primerjalne metode
7.2 Prispevek italijanskih interesnih skupin
7.3 Prispevek slovenskih interesnih skupin

3. POGLAVJE
Pristojnosti
3.1 Akterji in orodja
3.2 Medsebojni odnosi pri načrtovanju

8. POGLAVJE
Operativne smernice

Analiza
4. POGLAVJE
Značilnosti vodonosnikov na testnih območjih
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5. POGLAVJE
Izkušnje s testnega območja Soške ravnice

9. POGLAVJE
Kazalniki za vrednotenje in spremljanje
Slovarček

SMERNICE ZA ZAŠČITO VODONOSNIKOV
Metodološki pristop

vključevanje DELEŽNIKOV
KORAK 1: Stališča in predpostavke za razpravo
Zaščitena območja
so rezultat
zaščitnih tehnično-zakonodaljnih
ukrepov

Zaščitena območja
načrtujejo
vrednote in priložnosti socialnoekonomskih in okoljskih vidikov

Zaščitena območja
omejujejo
človeške aktivnosti z namenom
zmanjšanja tveganja

vključevanje DELEŽNIKOV
KORAK 2: Vprašanja in opredelitev ukrepov smernic, da bi zagotovili obstoj in razvoj vodovarstvenih območjih
Kateri kriteriji in cilji
morajo voditi načrtovanje
zaščite vodnih virov
(preventiva in zaščita)?

Katero inovativno
komponento bi lahko dodali
k zaščiti vodnih virov
(preventiva in zaščita)?

Kakšni so socialnoekonomski in okoljski vidiki,
ki jih lahko upoštevamo
pri ocenjevanju obsega
zaščite kot priložnosti za to
območje?

Kako bi lahko pospešili
izvajanje strategij za
ohranjanje integrirane
prostorske politike, ki
neposredno vključujejo
realno stanje območja?

vključevanje DELEŽNIKOV
KORAK 3: Področja glede na razvrstitev zbranih prispevkov, ki določajo proaktivni del smernic.
POROČILA //
udeleženci, pristojnosti,
orodja

DEJANJA //
Strateška, operativna,
vodstvena

VPLIVI//
Okoljski, gospodarski,
socialni

OCENJEVANJE //
Cilji, merila, kazalniki
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