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1. Uvod 

 

V okviru projekta EU SI-MUR-AT (»Ökologisch nachhaltige Landwirtschaft im Einklang mit einer 

zeitgemäßen Wasserwirtschaft / Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem 

z vodami«) smo ustvarili utemeljene podlage za varovanje in izboljšanje kvalitativnega in 

kvantitativnega stanja podtalnice. Pri tem so Urad Štajerske deželne vlade, Oddelek 14 – Vodno 

gospodarstvo, viri in trajnost (vodilni partner) ter regionalni razvojni agenciji Regionalmanagement 

Südweststeiermark in Südoststeiermark (Steirisches Vulkanland) na avstrijski štajerski strani 

sodelovali z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Institutom za ekološki inženiring, 

Vodovodom sistema B in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na slovenski strani. Projekt 

SI-MUR-AT je bil sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

 

Z namenom zagotoviti oskrbo prebivalstva s podtalnico v zadostnih količinah in ustrezni kakovosti ter 

po dostopnih cenah, smo se osredotočili na naslednje točke: 

 

• Ukrepi za zmanjšanje onesnaženja podtalnice z nitrati in pesticidi. 

• Vzpostavitev kmetijskih poskusnih polj in skrb zanje. 

• Opredelitev tveganj, povezanih s kmetijstvom. 

• Praktična usposabljanja za kmetovalce in svetovalce, da bi se na projektnem območju v čim 

večji meri uporabljale metode kmetovanja, ki varujejo podtalnico. 

• Izdelava analiz ekonomične učinkovitosti, ki bodo pomagale uporabnikom. 

• Vzpostavitev platforme za upravljanje s hranili in s tem povezanega sistema dokumentiranja. 

 

 

2. Pravni okvirni pogoji 
 

Tako Avstrija kot tudi Slovenija sta članici Evropske unije. Zato morata obe državi upoštevati 

evropske direktive oz. jih prenesti v nacionalno zakonodajo. To dejstvo nam omogoča primerjavo 

vodnopravnih in vodnogospodarskih zadev. 

 

Kot najpomembnejšo evropsko direktivo v okviru projekta SI-MUR-AT je treba izpostaviti Direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju vodne politike (ODV).  

Na podlagi direktive so države članice EU obvezane, do najkasneje 2027 vzpostaviti oz. zagotoviti 

»dobro kakovostno« in »dobro kemijsko« stanje vseh teles podzemne vode. 
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Pravne okvirne pogoje za to predstavljata avstrijski zakon »Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959)« in 

slovenski »Zakon o vodah (ZV-1)«.  

 

Za obe državi in njuno celotno področje prav tako velja »Direktiva EU o nitratih«. Ta se v Avstriji 

izvaja na podlagi uredbe »Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft über das Aktionsprogramm zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch 

Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Uredba-Akcijski načrt nitrati oz. Nitrat Aktionsprogramm-

Verordnung – NAPV)« in v Sloveniji na podlagi »Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z 

nitrati iz kmetijskih virov«.  

Obe ureditvi predvidevata časovne in količinske omejitve uporabe gnojil, ki vsebujejo dušik, ter 

izgradnjo ustrezno velikih skladišč zanje. Poleg tega urejata gnojenje na nagnjenih površinah in 

opredeljujeta razdaljo obdelovalnih površin do voda. Nadalje predpisujeta različne obveznosti vodenja 

evidenc. 

 

 

3. Analiza problemov 

 

Celotno projektno območje je zelo pomembno za regionalno in nadregionalno oskrbo z vodo. Hkrati 

pa so to področja, ki se jih intenzivno uporablja v kmetijske namene in ki zagotavljajo oskrbo 

prebivalstva v mestnih območjih Gradca in Maribora z različnimi živili. 
 

Avstrijska Štajerska Slovenija 

Podjetje za oskrbo z vodo [l/s] Podjetje za oskrbo z vodo [l/s] 

Vodna skupnost Wasserverband 
Leibnitzerfeld Wasserversorgung 
GesmbH 

200 EKO-PARK d.o.o.  
(Vodovod sistema A) 

70 

Vodna skupnost Wasserverband 
Wasserversorgung Grenzland Südost 

95 VODOVOD SISTEMA B d.o.o.  
(Vodovod sistema B) 

130 

Vodna skupnost Wasserverband 
Leibnitzerfeld-Süd 

71 Javno podjetje Prlekija d.o.o.  
(Vodovod sistema C) 

120 

Trška občina Lebring-St. Margarethen 31  
Mestna občina Gornja Radgona 36 
Občina Ragnitz 13 
Trška občina Halbenrain 9 
Trška občina Wildon 8 

 

Tab. 1: ključna javna podjetja za oskrbo v projektni regiji in odobrene količine odvzete vode v litrih 
na sekundo. 
Javna podjetja za oskrbo z vodo v projektni regiji letno načrpajo približno 800 litrov na sekundo oz. 25 

milijonov kubičnih metrov podtalnice, ki ima kakovost pitne vode (glej tabelo 1). Ta količina v skladu 

s standardi zadostuje za oskrbo približno 530.000 oseb. Temu nasproti pa je približno 5.000 kmetijskih 

obratov, za katere je kmetijstvo ključna gospodarska dejavnost. 
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Slika 1: lokacija teles podzemne vode GK100098 Lipniško polje oz. Leibnitzer Feld in GK100102 
Spodnja dolina Mure oz. Unteres Murtal (prenos s strani: https://gis.stmk.gv.at). 
 
Kljub zgoraj opisanim zakonsko določenim ureditvam za varovanje podtalnice pred vnosi, predvsem 

iz kmetijstva, kljub dolgo obstoječim ali pred kratkim adaptiranim zaščitenim območjem (avstrijska 

Štajerska) oz. vodovarstvenim območjem na občinski ali državni ravni (Slovenija) in kljub programom 

financiranja EU v okviru skupne kmetijske politike (SKP) nam ni uspelo in nam ne uspe preprečiti, da 

ne bi, med drugim ob neugodnih hidroloških pogojih, ploskovno presegli mejnih vrednosti za nitrate, 

zaradi previsokih ali ob nepravem času uporabljenih količin gnojil, ali mejnih vrednosti za pesticide, 

zaradi intenzivne kmetijske rabe tal. Poleg tega nam v preteklih letih ni uspelo dodatno in jasno 

razvidno znižati vrednosti parametrov, ki so na nekaterih področjih visoki. 

 
 

 

Območje projekta SI-MUR-AT na avstrijskem Štajerskem v bistvu obsega telesi podzemne vode 

GK100098 Lipniško polje oz. Leibnitzer Feld in GK100102 Spodnjo dolino Mure oz. Unteres Murtal 

(glej sliko 1). V skladu z ODV sta trenutno obe telesi podzemen vode v dobrem kemijskem stanju. 

Vendar sta bili telesi podzemne vode veliko let pod tveganjem, da zahtev iz ODV o vzpostavitvi in 

ohranjanju »dobrega kemijskega stanja« ne bosta izpolnili. Nedavno določen Program za varovanje 

podtalnice Gradec do Gornja Radgona oz. Grundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg 
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(glej sliko 3) je prvi korak v pravo smer. Če želimo stanje stabilizirati, pa je treba izvesti tudi druga 

priporočila (glej poglavje 4). 

 

Območje projekta SI-MUR-AT v Sloveniji v bistvu obsega tri telesa podzemne vode, in sicer 3015 

Zahodne Slovenske gorice, 4017 Vzhodne Slovenske gorice in 4016 Murska kotlina (glej sliko 2). 

Čeprav je bilo že pred leti na državni ravni opredeljeno vodovarstveno območje za vodno telo 

vodonosnika Apaškega polja ter stalno posodobljeno (glej sliko 4), je nadrejeno telo podzemne vode 

4016 Murska kotlina v skladu z ODV trenutno v slabem kemijskem stanju. Zato je treba kar najhitreje 

izvesti ustrezne ukrepe (glej poglavje 4), da bi preprečili postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga lahko 

uvede EU. 
 

 
 

Slika 2: lokacija treh teles podzemne vode 3015 Zahodne Slovenske gorice, 4017 Vzhodne Slovenske 
gorice in 4016 Murska kotlina (prenos s strani: http://gis.arso.gov.si, spremenjen). 
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Slika 3: območje veljavnosti Programa za varovanje podtalnice Gradec do Gornja Radgona in 
razdelitev namembnih območij 1 in 2. 
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Slika 4: vodovarstveno območje vodonosnika Apaškega polja (prenos s strani: http://gis.arso.gov.si). 
 

 

4. Priporočila za oblikovanje politik 

 

V projektu SI-MUR-AT smo oblikovali strategije za soobstoj kmetijstva in varovanja podtalnice na 

obeh straneh Mure. Obsežni dokumenti, ki smo jih skupaj izdelali in o njih večkrat razpravljali ter jih 

predstavili, so na voljo javnosti. Ključno spoznanje iz preteklih treh let skupnega dela je, da lahko 

»dobro kemično« stanje vseh teles podzemne vode učinkovito in trajnostno vzpostavimo oz. ohranimo 

samo s kombinacijo ukrepov in sodelovanjem vseh glavnih deležnikov v okviru ekološkega 

trajnostnega kmetijstva v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami.  

 

Poleg morebitnih potrebnih pravnih predpisov, političnim nosilcem oblasti predlagamo naslednja 

priporočila za nadaljnjo izvedbo:  

 

 Nadaljevanje stalnega ozaveščanja. Informacije, dobre primere, možnosti svetovanja in uspehe 

je treba sporočiti javnosti, tudi preko regionalnih medijev.  

 Strokovno okoljsko svetovanje naj tudi v prihodnje podpira kmetijstvo, ki varuje podtalnico. 

 Ponudba rednih usposabljanj in tečajev za posredovanje znanja o tleh, zdravju tal in varovanju 

podtalnice. Uporablja naj se kompetenčni center Boden (slov. tla) kmetijske zbornice. 
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 Preveri naj se vzpostavitev »vzorčnih kmetij podtalnica«. Te bi lahko služile kot vzor 

kmetijstva, ki varuje podtalnico, ter kmetovalcem posredovale znanje, izkušnje in spretnosti. 

 Uspešne metode za kmetijstvo, ki varuje podtalnico, naj se zbere, ovrednoti in v primerni 

obliki da na voljo za izmenjavo izkušenj. 

 Občine, ki so odgovorne za oskrbo s pitno vodo, naj redno komunicirajo s kmetovalci in 

spodbujajo ukrepe, ki varujejo podtalnico (npr. programi usposabljanja in svetovanja na kraju 

samem, podpiranje pilotnih projektov in aktivno komuniciranje teh tem preko občinskih 

medijev).  

 Regionalne razvojne agencije naj podpirajo občine in regionalne nosilce projektov oz. 

prevzamejo koordinacijske dejavnosti. 

 Kooperativne projekte za porazdelitev hranil iz hlevskega gnoja je treba ciljno spremljati. 

Podpirati je treba vzpostavitev medobrtnih skladišč za gnojevko, sodobne tehnike raztrosa, 

zagotavljanje kakovosti, aplikacije programske opreme in sisteme dokumentiranja za 

hranjenje dokazov ter informiranje o ponudbi.  

 Vsaki 2 leti naj se razpiše in podeli »nagrado za varovanje voda«, in sicer pobudam, ukrepom 

oz. projektom, ki varujejo podtalnico. 

 Znanje javnih nadzornih organov naj se upošteva pri vseh pobudah in projektih za varovanje 

podtalnice. 

 Znanje in izkušnje naj se v prihodnje še bolj izmenjujejo v okviru čezmejnega sodelovanja. 

Projekti, kot je SI-MUR-AT, koristijo kmetovalcem in vodnemu gospodarstvu v Sloveniji in 

Avstriji.  
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