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PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE S 
TRAJNOSTNIM UPRAVLJANJEM VODA V SREDOZEMLJU 

POVZETEK 

Projekcije podnebnih sprememb kažejo na vedno večje pomanjkanje vode in pogostejša ter daljša 
sušna obdobja v Sredozemlju v prihodnosti. To bo lahko povzročilo socialne in ekonomske izgube ter 
pomembno vplivalo na okolje. Ob večanju števila prebivalstva je zlasti v južnem delu Sredozemlja 
pričakovati veliko pomanjkanje vode. Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostnega 
gospodarjenja z vodami in dolgoročno sodelovanje širše družbe ter interesnih skupin so bistvenega 
pomena za zagotovitev uspešnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam in za njihovo 
izvajanje. 
 
Na Inštitutu za vode Republike Slovenije se je v oktobru 2013 pričel izvajati projekt 7.OP BeWater 
financiran v okviru pobude Znanost v družbi, katerega namen je aktivno sodelovanje družbe pri 
prilagajanju na podnebne spremembe v Sredozemlju. V projekt je vključenih 12 organizacij iz 11 
evropskih in afriških držav. Projekt vodi Center za ekološke raziskave in gozdarstvo (CREAF) iz 
Španije. Cilj projekta BeWater je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na 
področju trajnostnega upravljanja z vodami in prilagajanja podnebnim spremembam v Sredozemlju. V 
okviru projekta ozaveščamo javnost o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, razvijamo inovativni 
proces medsebojnega učenja in s tem ustvarjamo večjo družbeno odgovornost na področju 
upravljanja voda. Ti trije dejavniki bodo ključnega pomena za opredeljevanje in izvajanje uspešnih 
strategij in politik prilagajanja podnebnim spremembam. Projektne aktivnosti se izvajajo v štirih pilotnih 
porečjih v Sredozemlju na območju Slovenije, Španije, Cipra in Tunizije. V Sloveniji se aktivnosti 
izvajajo na porečju reke Vipave, ki je bilo izbrano zaradi številnih hidroloških, morfoloških in bioloških 
obremenitev ter onesnaženja. V okviru projekta se bo za porečje reke Vipave na podlagi aktivnega 
vključevanja deležnikov opredelilo izzive podnebnih sprememb, zasnovalo izvedljive možnosti 
upravljanja voda in oblikovalo prilagoditveni načrt upravljanja voda.  
 
Projekt BeWater simbolizira prehod k novi viziji načrtovanja in upravljanja voda s strani deležnikov ter 
temelji na procesu prenosa znanja iz znanosti na družbo ter vzajemnega učenja 
 

PODNEBNE SPREMEMBE  

Ob hitri rasti prebivalstva in prekomerni porabi naravnih virov, je prišlo do izrazite spremenljivosti 
podnebja. Projekcije podnebnih sprememb v Sredozemlju kažejo na vse pogostejše ekstremne 
vremenske pojave, kot so suše in poplave. To bi lahko povzročilo socialno-ekonomske izgube in 
pomembno vplivalo na okolje. Ob večanju števila prebivalstva je zlasti v južnem delu Sredozemlja 
pričakovati veliko pomanjkanje vode. 
 
V Sloveniji se prepletajo številne podnebne značilnosti na zelo majhnem prostoru. Na tip podnebja 
pomembno vplivajo nadmorska višina, topografske posebnosti, oddaljenost od morja, relativna bližina 
Alp in bližina Panonske nižine na vzhodu. Tako v gorah prevladuje ostro alpsko podnebje, obala ima 
submediteransko in severovzhodne nižine celinsko podnebje. Ob hitri rasti prebivalstva v nekaterih 
delih sveta in prekomerni porabi naravnih virov, je prišlo do izrazite spremenljivosti podnebja tudi v 
Sloveniji. Tako se je na primer, v Sloveniji, temperatura zraka v obdobju 1951-2000 zvišala za 1,1 °C, 
v zadnjih 30 letih pa je ogrevanje preseglo mejo 1,5 °C. Dvig temperature zraka ob zemeljskem 
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površju povzroča spremembe v cirkulaciji ozračja, kar se odraža v spremenjeni količini in porazdelitvi 
padavin in spremenjeni količini vlage v ozračju (Kajfež Bogataj, 2006). Glede na hidrometeorološke 
raziskave, lahko celo manjše spremembe v prostorski in časovni porazdelitvi padavin v Sloveniji 
povzročijo velike lokalne probleme, kot so poplave, suše in pomanjkanje vode. Kratke, a intenzivne 
padavine povzročajo hudourniške poplave na nivoju porečij ali posameznih vodotokov. V Sloveniji ima 
večina vodotokov hudourniški značaj s kratkim odzivnim časom in močno erozijsko komponento. V 
zadnjih 40 letih so bila v Sloveniji prisotna številna sušna obdobja, večina med njimi v zadnjih 15 letih. 
Najbolj ranljiva so obalna območja in območja na severu-vzhodu Slovenije, kjer je skupna letna 
količina padavin najnižja (Ðurović in sod., 2008). 
 
V Sloveniji potekajo aktivnosti povezane s projektom BeWater na porečju reke Vipave, ki je tako eno 
izmed štirih pilotnih porečjih v projektu. Vipavska dolina ima svojevrstno podnebje, ki ga oblikujejo 
zlasti lega doline na prehodu iz Furlanske nižine v osrednjo Slovenijo. Vipavska dolina je odprta proti 
zahodu, kar omogoča močan vpliv sredozemskega podnebja in njegovo prepletanje s celinskim tipom. 
Tudi okoliški relief je pomemben, zlasti za vetrovne razmere, saj je dolina obdana s planotami Nanosa, 
Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa jo od Krasa ločijo Vipavska brda. Vremenske razmere v 
Vipavski dolini kažejo veliko medletno spremenljivost, v zadnjih desetletjih pa se podnebje tudi v 
Vipavski dolini značilno spreminja (Kajfež Bogataj, 2013). Glede na podatke Agencije RS za okolje se 
bo na območju porečja Vipave (Bilje) povprečna letna temperatura do leta 2030 dvignila za 1,3°C, kar 
bo imelo za posledico spremembe v padavinskem režimu v obliki manjših količin padavin poleti ter 
večjih količin padavin pozimi. Tako naj bi se na območju porečja reke Vipave (Bilje) do konca leta 
2030 povprečna količina padavin v topli polovici leta zmanjšala za približno 5 %, medtem ko se bo 
povprečna količina padavin v hladni polovici leta povečala za približno 2 % (Bergant, 2010). 

VKLJUČENOST PODNEBNIH SPREMEMB V NAČRT UPRAVLJANJA VODA  

Slovenija je razdeljena na dve vodni območji: vodno območje Donave in vodno območje Jadranskega 
morja. Nacionalni organ, odgovoren za izvajanje Okvirne direktive o vodah (Direktiva 2000/60/ES) in 
za pripravo Načrta upravljanja voda (NUV) za obe vodni območji je Ministrstvo za okolje in prostor. 
Strukturo in vsebino NUV-a opredeljuje nacionalna zakonodaja z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 
67/02). Oba NUV-a (kot en dokument) sta bila sprejeta z Uredbo o načrtu upravljanja voda za vodni 
območji Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS, št. 61/11, in št. 49/12). V Sloveniji NUV sledi vsebini 
in strukturi določeni v Okvirni direktivi o vodah z nekaterimi izjemami in tako predstavlja osnovo za 
upravljanje voda.  
 
Podnebne spremembe so vključene v NUV v okviru posebnega poglavja, ki povzema ugotovitve 
različnih mednarodnih poročil o scenarijih trendov podnebnih sprememb (večinoma IPCC in EEA 
poročila) in identificira glavne probleme, povezane z upravljanjem voda. Poleg tega so podnebne 
spremembe vključene tudi v nekaterih drugih poglavjih NUV-a, večinoma v povezavi z morebitnim 
tveganjem zaradi poplav in suš (prekomeren odvzem podzemne vode, itd.), spremembami morskih 
habitatov in negotovostjo napovedi vplivov podnebnih sprememb povezano tako z nezadostnim 
znanjem kot neustreznimi podatki. V Programu ukrepov, ki je del NUV-a, sta vključena dva posebna 
ukrepa, povezana s prilagajanjem na podnebne spremembe: (i) priprava strategije in operativnega 
programa prilagajanja upravljanja voda na podnebne spremembe do leta 2027 in (ii) razvoj rabe vode 
z upoštevanjem podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2012). NUV omenja, da bodo v prihodnjih 
ciklih vključeni konkretni ukrepi za prilagoditev vodnega sektorja na podnebne spremembe na podlagi 
boljšega razumevanja prihodnjih hidroloških in hidro-geoloških razmer. Konkretne naloge predvidene v 
okviru drugega NUV-a, ki integrirajo podnebne probleme v upravljanje voda so: (i) priprava podlag za 
strategijo prilagajanja upravljanja voda na podnebne spremembe; (ii) priprava smernic za upoštevanje 
podnebnih sprememb v načrtovanju voda; (iii) oblikovanje postopka za verifikacijo sposobnosti 
prilagajanja Programa ukrepov; in (iv) identifikacija možnosti odziva vodnega sektorja na podnebne 
spremembe. 
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PROJEKT BEWATER  

Na Inštitutu za vode RS smo v oktobru 2013 pričeli z izvajanjem 3 in pol letnega projekta s polnim 
naslovom »Aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju upravljanja voda v povezavi z globalnimi  
spremembami« in akronimom BeWater (www.bewaterproject.eu) financiranega v sklopu 7. Okvirnega 
programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi. Vrednost celotnega projekta je 3.6 mil. € 
(EU prispevek: 2.9 mil. €). Projekt vodi Center za ekološke raziskave in gozdarstvo (CREAF) iz 
Španije. V projekt je vključenih 12 organizacij iz 11 evropskih držav in Tunizije vključno z 
raziskovalnimi inštituti, podjetji, nevladnimi organizacijami in evropskimi institucijami ter platformami. 
Inštitut za vode RS je ena izmed štirih raziskovalnih organizacij vključenih v projekt in odgovorna za 
izvajanje projektnih aktivnosti v Sloveniji. V okviru projekta se bo za porečje reke Vipave na podlagi 
aktivnega vključevanja deležnikov opredelilo izzive podnebnih sprememb, zasnovalo izvedljive 
možnosti upravljanja voda in oblikovalo prilagoditveni načrt upravljanja voda.  

KLJUČNA SPOROČILA PROJEKTA 

Upravljanje voda 
Za namene odzivanja na podnebne spremembe je bistveno, da razvijemo novo vizijo upravljanja naših 
porečij, v katero je nujno vključiti tako tehnološki kot tudi sociološki vidik. Upravljanje voda v 21. 
stoletju mora biti neposredno povezano z zaščito ljudi in njihovega okolja, zato projekt BeWater temelji 
na tesni povezavi med znanostjo in družbo z interdisciplinarnim pristopom, ki usklajuje okoljske, 
politične in socialno-ekonomske dejavnike.   
 
Prilagoditev  
Cilj projekta BeWater je uvedba inovativnega procesa prehoda družbe na bolj trajnostno, prožno in 
prilagodljivo upravljanje porečij s poudarkom na Sredozemlju. Prilagoditev na neugodne okoljske 
pogoje, ki so lahko posledica podnebnih sprememb, zahteva prakse, ki bodo evropskim državljanom 
omogočile aktivno udeležbo pri procesih odločanja. Poudarjena je potreba po spreminjanju družbe 
skupaj z okoljem ter potreba po učenju skozi prakso. V okviru projekta BeWater bodo za štiri izbrana 
pilotna porečja pripravljeni predlogi prilagoditvenih načrtov. Namen projekta je skozi izmenjavo 
izkušenj vključiti poleg izbranih štirih tudi druga pilotna porečja, ki se soočajo s podobnimi izzivi.  
 
Lokalni odziv na globalne izzive 
Pri projektu BeWater uporabljamo pristop »od spodaj navzgor« (bottom up) pri katerem so ključni vidiki 
soočanja z izzivi podnebnih sprememb: (i) družbena ozaveščenost, (ii) krepitev vloge družbe ter (iii) 
skupna odgovornost. Sredozemlje je izjemno občutljivo na podnebne spremembe, ki že predstavljajo 
del resnične sedanjosti in katere posledice njeni prebivalci že občutijo. Projekt BeWater sproža proces 
prehajanja s tehnološko usmerjenega pristopa upravljanja voda na s strani deležnikov podprt proces 
načrtovanja in upravljanja voda, ki omogoča proaktivno odzivanje na pojav podnebnih sprememb ter z 
njimi povezanih vplivov.  
 
Projekt BeWater in iterativni proces 
Pri projektu se uporablja ponavljajoč proces izmenjave informacij, kar pomeni, da se informacije skozi 
ves čas trajanja projekta izmenjujejo med znanstveno skupnostjo ter širšo javnostjo. Na tak način 
spodbujamo skupno razumevanje zbranih podatkov o porečjih in znanstvenih rezultatov na področju 
podnebnih sprememb ter lokalnega znanja, dojemanja in potreb ter skrbi ljudi, ki živijo v posameznih 
porečjih. Takšen pristop (slika 1) omogoča vrednotenje, obogatitev ter potrditev ugotovitev v okviru 
projekta. 
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Slika 1: BeWater metodologija. Vir: BeWater projekt.  
 

BeWater pilotna porečja 

V okviru projekta BeWater so bila izbrana štiri Sredozemska porečja z različnimi podnebnimi, 
topografskimi, okoljskimi, družbeno-ekonomskimi in političnimi pogoji, različno rabo zemljišč ter 
različnimi potrebami po vodi. Študije, ki bodo izvedene v teh porečjih, se bodo lahko prenesle na 
druga območja v Sredozemlju in tudi širše. Pilotna porečja se nahajajo na štirih temeljnih točkah v 
Sredozemlju (slika 2): Španija na zahodu, Slovenija na severu, Ciper na vzhodu in Tunizija na jugu. 
Vsa izbrana pilotna porečja so majhna, kar omogoča lažje razumevanje njihove dinamike. Majhna, 
intenzivno nadzorovana in znanstveno raziskana območja omogočajo lažji razvoj metodologije, ki se 
lahko kasneje razširi in prenese na večje, kompleksnejše sisteme. Povezave med družbo in ozemljem 
so na majhnih območjih veliko tesnejše kot na večjih območjih.  

 
Slika 2: Geografsko območje in lokacija štirih pilotnih porečij v okviru projekta BeWater (reka Tordera v 

Španiji, Pedieos na Cipru, Vipava v Sloveniji in Rmel v Tuniziji). Vir: BeWater projekt. 
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Ključni cilji projekta 

1. Razvoj inovativne, s strani deležnikov podprte metode družbenega prehoda k bolj 
sonaravnemu, prožnemu in prilagodljivemu upravljanju voda;  

2. promocija prenosa rezultatov projekta na zakonodajno raven; 
3. promocija vzajemnega in večsmernega učenja med znanostjo in širšo javnostjo; 
4. okrepiti sodelovanje družbe pri upravljanju voda in s tem povečati družbeno prožnost. 

 

Pričakovani rezultati projekta  

1. Dolgotrajno partnerstvo med civilno družbo, znanostjo in javno upravo;  
2. nabor realnih možnosti upravljanja voda in prilagoditvenih načrtov za vsako pilotno porečje; 
3. predstavitev prilagoditvenih načrtov na ravni države;    
4. aktivno vključevanje v procese oblikovanja politik s pomočjo pogovora in posvetovanja na 

ravni države; 
5. okvir za trajnostno sodelovanje med znanostjo in družbo za upravljanje z vodnimi viri; 
6. metodologija se lahko prilagodi in uporabi v drugih porečjih v Sredozemlju. 

 

POREČJE REKE VIPAVE   

V Sloveniji se projektne aktivnosti v okviru projekta BeWater izvajajo na porečju reke Vipave, ki je bilo 
izbrano zaradi številnih hidroloških, morfoloških in bioloških obremenitev ter onesnaženja. Porečje 
reke Vipave se nahaja na območju zahodne Slovenije in predstavlja del porečja reke Soče. Velikost 
porečja znaša 589 km2, na območju pa živi okoli 52.000 prebivalcev. Porečje reke Vipave obsega 
celotno regijo Vipavska dolina, v majhnem robnem delu pa tudi regijo Kras (SV rob, kjer teče vodotok 
Raša) ter regijo Trnovski gozd, Nanos in Hrušica (JZ rob, kjer teče vodotok Bela) (Perko in Orožen 
Adamič, 1998). Hidrografija in hidrologija porečja sta rezultat prepleta odtoka vode iz flišnih relativno 
slabo prepustnih kamnin na ravninskem delu Vipavske doline in odtoka iz zelo dobro prepustnih 
zakraselih karbonatnih kamnin na obrobju doline. Dvojnost kamnin je pomembna tako iz vidika 
napajanja reke, kot tudi iz vidika njenega odtekanja. Voda iz Vipavske doline odteka površinsko in tudi 
podzemno (Brenčič, 2013). Glavni vodotok porečja reke Vipave je reka Vipava, ki izvira tik nad 
naseljem Vipava na vzhodu Vipavske doline, na nadmorski višini približno 130 metrov nad morjem.  
 
Gladina reke Vipave zaradi kraških pritokov močno niha in je pred regulacijo in melioracijami, ki so se 
odvijala v drugi polovici 70 let dvajsetega stoletja, večkrat poplavljala. Regulacije so bile takrat 
izvedene tudi na pritokih reke Vipave (Hubelj, Lijak, Branica in drugi manjši vodotoki). Odtočni režim 
reke Vipave in njenih pritokov se je z regulacijami spremenil. Namreč z gradbenimi posegi so med 
drugim meandre reke Vipave v zgornjem in srednjem toku izravnali in povečali njihovo pretočnost. 
Dolžino reke Vipave so skrajšali iz takratnih 50 na 47,7 kilometra. Reki so ostali le še meandri med 
Prvačino in Biljami (Smolar-Žvanut in sod., 2011). Ob hitrejšem odtekanju vode proti spodnjemu delu 
struge ter zaplavljanja spodnjega dela struge na območju Sovodja, kjer se Vipava izliva v reko Sočo, 
voda prične zastajati ter poplavljati (Brenčič, 2013). Intenzivne poplave v zadnjem desetletju na 
območju spodnje Vipavske doline so poleg omenjenih regulacij lahko tudi posledica spreminjajočega 
se padavinskega režima, ki je ena od dokazanih posledic podnebnih sprememb. Ob tem je potrebno 
omeniti, da je bilo na območju Mirna v letu 2012 v okviru izvajanja poplavne direktive določeno 
območje pomembnega vpliva poplav, ki je eno od petih takih območij na celotnem območju porečja 
Vipave (slika 3) (ARSO, 2014). 
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Slika 3: Poplavna in erozijska območja na območju porečja reke Vipave. Vir podatkov: GURS, 2014, 

ARSO, 2014, NUV, 2010. 
 
Porečje reke Vipave ima dežno – snežni rečni režim s submediteranskim vplivom. Kot je bilo že 
omenjeno so odločilnega pomena močni kraški izviri, ki s snežnimi vplivi blažijo ekstremne razmere 
sredozemskega dežnega rečnega režima. Na območju Vipavske doline je prvi višek padavin 
novembra, drugi višek padavin pa marca. Pozimi je značilen dvomesečni snežni zadržek, ko vodna 
gladina naraste šele precej po višku padavin (Perko in Orožen Adamič, 1998). V Vipavski dolini so 
poleg poplav značilne tudi suše, ki se pojavljajo predvsem v topli polovici leta. V zadnjem času se 
pojavijo tako poplave kot suše v enem letu. 
 
V Vipavski dolini naravnih jezer z izjemo jezerca nad Vitovljami ni (Perko in Orožen Adamič, 1998). 
Zadrževalnik Vogršček, ki je bil zgrajen v letih 1985 – 1898, je večnamenski zadrževalnik, ki je v prvi 
vrsti namenjen zagotavljanju potreb kmetijstva po vodi za namakanje. Po podatkih, ki jih v svojem delu 
navaja Brenčič (2013) predstavlja zadrževalnik Vogršček skupaj s pripadajočo infrastrukturo največji 
namakalni sistem v državi. Hkrati naj bi bila zelo pomembna vloga Vogrščka pri zaščiti pred 
poplavami. Sekundarna vloga zadrževalnika je tudi za ribištvo, šport, rekreacijo in turizem. 
Zadrževalnik Vogršček predstavlja velik poseg v vodni krog Vipavske doline, a kot tak zaradi 
neustreznega delovanja in nedoseganja željenih rezultatov predstavlja vzrok za nesoglasja med 
politiko in stroko (Brenčič, 2013). Neopredeljeno lastništvo med vlado in zasebnim sektorjem, ki je 
glavni problem zadrževalnika Vogršček in pripadajoče infrastrukture, je v zadnji 20 letih povzročilo 
njegovo slabo upravljanje,  nepravilno delovanje ter pomanjkanje finančnih sredstev za delovanje in 
vzdrževanje. Na območjih, kjer ni razvitega in delujočega namakalnega sistema, se za namakanje 
kmetijskih zemljišč uporablja predvsem voda neposredno iz vodotokov, kar predstavlja problem 
predvsem v obdobju nizkih pretokov.  
 
Pomanjkanje vode za namakanje kmetijskih zemljišč, družbeno-politični problemi, kot so spremembe 
lastništva živilsko-predelovalne industrije ter posledično znižane cene odkupa v Vipavski dolini 
pridelanega sadja, je povzročilo, da mnogi kmetje opuščajo kmetijsko dejavnost. Če prištejemo še 
vedno bolj intenzivne poplave v zadnjem desetletju je jasno, da je prilagoditev upravljanja voda v 
porečju reke Vipave nujna.  

VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV 

Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostnega gospodarjenja z vodami in dolgoročno 
sodelovanje širše družbe ter interesnih skupin so bistvenega pomena za zagotovitev uspešnih strategij 
za prilagajanje podnebnim spremembam in za njihovo izvajanje. Cilj projekta BeWater je na podlagi 
aktivnega vključevanja deležnikov oblikovanje prilagoditvenega načrta upravljanja voda za porečje 
reke Vipave. V okviru projekta BeWater aktivno sodelujemo z deležniki tako na območju porečja 
Vipave kot tudi na območju ostalih treh pilotnih porečij (Španija, Ciper, Tunizija). Preko različnih 
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procesov posvetovanja in soodločanja vključujemo zainteresirano javnost v pogovore o rabi vode v 
porečju Vipave ter o oblikovanju načrta upravljanja voda v luči prilagajanja na podnebne spremembe. 
 
Junija 2014 je v Ajdovščini potekala prva delavnica (slika 4), ki se je je udeležilo več kot 30 deležnikov 
iz različnih sektorjev s skupnim interesom najti primerne rešitve za upravljanje voda v porečju Vipave. 
Udeleženci so kot ključne težave izpostavili suše in njihov vpliv na kmetijstvo, slabo upravljanje z 
akumulacijo Vogršček in posledično neučinkovito namakanje kmetijskih površin, katastrofalne poplave 
v spodnjem delu doline, neustrezno in pomanjkljivo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 
negativen vpliv burje na kmetijstvo, pomanjkanje sredstev za vzdrževanje obstoječe infrastrukture, 
pomanjkanje dialoga med različnimi uporabniki prostora in vode, nedorečena zakonodaja in nejasna 
delitev pristojnosti med občinami in državo. Čeprav so bila izpostavljena nekatera skupna izhodišča, 
razlike med sektorji ostajajo. Medtem ko v zgornjem delu doline izpostavljajo nujnost gradnje 
zadrževalnikov vode, v spodnjem delu izpostavljajo ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. 
Kmetijci opozarjajo na nujnost namakalnih sistemov in drugih podpornih ukrepov za razvoj kmetijstva,  
naravovarstveniki izpostavljajo zahteve ekosistema, lokalne skupnosti vidijo v reki možnosti za 
trajnostni razvoj turizma. Vse našteto bodo tudi ključne naloge, ki se jih bomo lotili v projektu BeWater 
in s katerim želimo tekom trajanja projekta izdelati prilagoditveni načrt upravljanja voda na območju 
porečja Vipave ter ukrepe poskušati vključiti tudi v zakonodajo. To pa bo lahko osnova tudi za 
konkretne posege in, nenazadnje, za pridobivanje potrebnega denarja za njihovo izvedbo iz proračuna 
EU.    
 

 
Slika 4: Prva delavnica za deležnike v okviru projekta BeWater je potekala junija 2014 v Ajdovščini. 

Foto: Sabina Blumauer. 
Večina udeležencev je izpostavila pomembnost vključevanja deležnikov v načrtovanje upravljanja 
voda, saj je sodelovanje prebivalcev na območju porečja ter lokalnih, regionalnih in državnih inštitucij 
ključnega pomena za uspešno reševanje problemov. Delavnica je prva v sklopu treh delavnic 
organiziranih v okviru projekta BeWater in predstavlja prvi korak k izdelavi prilagoditvenega načrta 
upravljanja voda, katerega namen je ustrezno upravljanje vode v porečju Vipave ob upoštevanju 
izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe. 

ZAHVALA 

Aktivnosti potekajo v sklopu projekta 7. OP BeWater (Making society an active participant in water 
adaptation to global change/Aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju upravljanja voda v povezavi s 
podnebnimi spremembami) financiranega s strani Evropske komisije v okviru pobude Znanost v 
družbi. Posamezni deli besedila in nekatere slike so nastali v sodelovanju z ostalimi projektnimi 
partnerji. 
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