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Čezmejne podzemne vode med 
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Območje projekta ISTRA-HIDRO 
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Usklajena geološka in hidrogeološka karta, 
potek razvodnic preko državne meje in 
skupni monitoringa stanja kakovosti podzemnih vod 
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Konceptualni geološki in 

hidrogeološki modeli 



3.4.2015 

3 

5 

Konceptualni geološki in 

hidrogeološki modeli 

• Ko pretok izvira Rižane preseže 20 m3/s, pride 

do prelivanja kraških podzemnih vod iz 

sistema Rižane proti Osapski reki in 

Kvarnerskem zalivu.  

 

• Gladina kraške vode se v kraškem masivu 

Slavnika takrat dvigne do kote 285 m in 

doseže značilen prag prelivanja.  
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Spremenljivost tokov kraške podzemne vode 
preko državne meje 
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Nihanja gladine kraške podzemne vode globoko 
pod površjem tal v razpokah in kraških kanalih 
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Tveganja za onesnaženje kraške podzemne vode in 
nevarnosti za zajetja pitne vode 
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Analiza zakraselosti čezmejnih kraških 
vodonosnikov in ranljivost kraške podzemne vode 
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Čezmejna  
vodovarstvena območja 
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• Partnerstvo: Geološki zavod Slovenije, Hrvatske 

vode, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano 

• Trajanje: 18.12.2013 - 17.6.2015  -  18 mesecev 

• Proračun: 310.348,50 € 
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http://www.istra-hidro.eu/ 

INSTRUMENT PREDPRISTOPNE POMOČI (IPA) 

IN EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE 
• Instrument predpristopne pomoči (IPA) je nov 

pravni in finančni instrument Evropske unije, ki je 
nadomestil vrsto programov in finančnih 
instrumentov Skupnosti, namenjenih predpristopni 
pomoči državam kandidatkam ali potencialnim 
kandidatkam. IPA zajema pet področij: 
 
1. pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;  
2. čezmejno sodelovanje (z državami članicami 
EU in drugimi državami, ki izpolnjujejo pogoje IPA);  
3. regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski 
razvoj);  
4. človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj 
proti izključenosti);  
5. razvoj podeželja.  

 

• Cilj Evropsko teritorialno sodelovanje za 
programsko obdobje 2007-2013 preko 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 
svojo pomoč osredotoča na tri glavna področja 
sodelovanja: 
• razvoj čezmejnih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnosti s pomočjo skupnih strategij za 
trajnostni teritorialni razvoj; 
• krepitev transnacionalnega sodelovanja s 
pomočjo dejavnosti na področju prednostnih 
nalog Skupnosti in spodbujanje integriranega 
teritorialnega razvoja; 
• povečanje učinkovitosti regionalnih politik s 
spodbujanjem medregionalnega sodelovanja z 
izmenjavo izkušenj na ustreznem teritorialnem 
nivoju. 
 
Čezmejnemu sodelovanju med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško je namenjen 
Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013. 

12 http://www.si-hr.eu/start_sl/ 

http://www.adriaticipacbc.org/ 
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Rezultati projekta ISTRA-HIDRO 

Hvala za pozornost in 
vaša vprašanja! 

 

 

Joerg.Prestor@geo-zs.si 

Tel. (01) 28 09 793 

M. 041 605 832 

 

Geološki zavod Slovenije 

Dimičeva ulica 14 

p.p. 2552 

SI – 1001 Ljubljana 
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http://silviaparreira.tumblr.com/

