Simpozij z mednarodno udeležbo

V o d n i

d n e v i

2 0 2 0

Rimske Toplice, 17.–18. september 2020

UPRAVLJANJE Z VODNIMI VIRI
V JUGOZAHODNI SLOVENIJI
dr. UROŠ KRAJNC1, doc. dr. ANDREJ KRYŽANOWSKI2

Povzetek
Območje slovenske Istre se že več desetletij sooča s pomanjkanjem pitne vode v poletnih
mesecih. Težavo z oskrbo s pitno vodo upravljavec vodooskrbnega sistema v regiji rešuje
predvsem z uvozom pitne vode iz Hrvaške. Ob pomanjkanju pitne vode v sezoni pa je tudi
prisotna potreba po vodnih virih v regiji za namakanje kmetijskih površin. Glede na hidrološke razmere je, predvsem z bilančnega vidika, vodnatost glavnih vodotokov, Rižane in
Dragonje, dovolj velika, le porazdelitev količin pretokov se med letom izrazito spreminja ter
doseže največji nižek poleti.
V prispevku so predstavljene možnosti izvedbe zadrževalnikov na območju slovenske Istre
in kraškega zaledja. Tako za vodnogospodarske namene kot tudi za potrebe kmetijstva v
regiji, ki so morda malo manj poznani, a hkrati izjemnega pomena za učinkovito upravljanje
z vodnimi količinami v najbolj deficitarni regiji v Sloveniji glede na oskrbo z vodo.

Vodne tehnologije

Ključne besede: namakanje, oskrba s pitno vodo, večnamenski zadrževalniki.

Podjetje Kolektor Sisteh je specializirano za razvoj in izvedbo naprednih tehnoloških rešitev in ponudbo
vrhunske tehnološke opreme za različne panoge industrije, energetiko in infrastrukturo. Na področju vodnih
tehnologij ponujamo rešitve in opremo za:
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The region of Slovenian Istria has been facing a shortage of drinking water in the summer
months for several decades. The problem of drinking water supply is solved by the operator
of the water supply system in the region mainly by importing drinking water from Croatia.
With the lack of drinking water in the season, there is also a need for water resources in the
region for irrigating agricultural land. Given the hydrological conditions, in terms of balance,
the water content of the main watercourses, Rižana and Dragonja, is large enough, only the
distribution of flow rates changes markedly during the year and reaches the highest low in
summer.

pripravo pitne in tehnološke vode,
čiščenje odpadnih voda,
optimizacijo delovanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov,
satelitsko radarsko odkrivanje in mikrolociranje puščanja vodovodnih sistemov,
daljinsko odčitavanje porabe vode (AMR/AMI),
telemetrijo.

Skupni imenovalec vseh področij našega delovanja je usmerjenost v povečevanje učinkovitosti, zanesljivosti
in stroškovno optimizacijo obratovanja, upravljanja in vzdrževanja vodooskrbnih (vodovodnih, kanalizacijskih,
namakalnih, protipožarnih, tehnoloških, ogrevalnih ipd.) sistemov.

The article presents the possibilities of constructing reservoirs in the area of Slovenian Istria
and the Karst hinterland. Both for water management purposes, as well as for the needs of
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agriculture in the region, which are perhaps a little less known, as well as extremely important for the efficient management of water quantities in the water most deficient region in
Slovenia.
Keywords: drinking water supply, irrigation, multipurpose reservoirs.
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1. UVOD
Območje slovenske Istre se že več desetletij sooča s pomanjkanjem pitne vode v poletnih mesecih. Težavo z oskrbo s pitno vodo upravljavec vodooskrbnega sistema v regiji rešuje predvsem
z uvozom pitne vode iz Hrvaške. Ob pomanjkanju pitne vode v sezoni pa je tudi prisotna potreba po vodnih virih v regiji za namakanje kmetijskih površin. Glede na hidrološke razmere je,
predvsem z bilančnega vidika, vodnatost glavnih vodotokov, Rižane in Dragonje, dovolj velika,
le porazdelitev količin pretokov se med letom izrazito spreminja ter doseže največji nižek poleti.
Po vseh klimatoloških scenarijih je predvideno, da se bo situacija v prihodnje še zaostrila z bolj
izrazitimi hidrološkimi ekstremi menjave sušnih in vodnatih obdobij. Zaradi tega pričakujemo,
da bosta otežena tako oskrba s pitno vodo v regiji kot tudi zagotavljanje vode za druge namene.
O omenjeni problematiki se je že govorilo v preteklosti. Vpublikaciji 50 let Rižanskega vodovoda
iz leta 1985 najdemo zanimiv pregled potrebnih zadrževalnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje. Na širšem območju Istre so prisotne pobude za zadrževalnike že 150 let (Tabela 1).
Tabela 1:

Pregled potrebnih zadrževalnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje, 1985

Ime akumulacije

Izvir Rižane
Predloka 1
Predloka 2
Kubed (potok Rakovec)
Dragonja 1
Dragonja 2
Dragonja 3
Dragonja 4
Pinjevec
Drnica
Piševec
Brezovica
Odolina
Velike Loče
Jezerina II
Jezerina II
Male Loče
Padež
Ostrovica
Potok Sušica

prispevna
površina

srednji letni
pretok

prostornina
akumulacije

gladina vode

višina
pregrade

[km2]

[m3/s]

[m3]

[ha]

[m]

164

6
70
35
20

2,31

porečje Rižane
4,49
32.000.000
28.000.000

100
5,5

360.000

porečje doline Dragonje
64,4
0,686
5.200.000
52,2
0,682
1.550.000
29,2
0,387
1.500.000
23,75
0,35
1.680.000
12,71
0,169
2.210.000
19,2
0,207
1.280.000
6,66
0,072
665.000
Brkinsko gričevje južno pobočje
3,58
0,062
30.000
3,61
0,062
1.027.000
1,22
0,021
450.000
5,38
0,093
2.500.000
6,85
0,118
5.200.000
9,44
0,163
15.030.000
Brkinsko gričevje severno pobočje
33,36
0,557
50.500.000
8,44
0,145
6.800.000
2,81
0,048

60
28
20
20,1
31,2
23
8,7

20
15,5
20
20,2
22,5
13,8
8,7

1
8
5
20
48
108,5

7
37
5
17
25
27

200
30

73
55

(Vir: Lastni)

24

25

Simpozij z mednarodno udeležbo

V o d n i

2.	OSKRBA S PITNO VODO

getika (37 %). Več kot polovica vseh zadrževalnikov v Sloveniji je manjša od povprečja, ki
znaša 6 hm3 (Slika 3). Manjši zadrževalniki so prevladujoči za vodnogospodarske namene,
medtem ko so veliki večinoma namenjeni za hidroenergetsko rabo (Slika 4). Skupna kapaciteta vseh zadrževalnikov znaša okoli 280 hm3, kar predstavlja manj kot 1-% delež letnih
razpoložljivih vodnih količin.

Problematika oskrbe s pitno vodo v regiji se rešuje bolj ali manj uspešno zgolj z zagotavljanjem vodnih količin iz sosednjih vodooskrbnih sistemov. Zato je tudi v prihodnje pričakovati, da se bo ta politika nadaljevala. V prvem kohezijskem obdobju je bil sicer začet projekt
načrtovanja zadrževalnika Padež/Suhorice v kraškem zaledju, katerega primarna funkcija
je bila zagotavljanje rezervnih vodnih količin za celotno regijo, vendar zaradi najrazličnejših
razlogov ni bil izveden. Po projektu je za novi vodni vir za oskrbo slovenske Istre in kraškega
zaledja predvidena izgradnja zadrževalnika na pritoku reke Reke z zajezitvijo potokov Padeža in/ali Suhorice. V projektnih zasnovah predstavlja akumulacija stično točko vseh treh
vodooskrbnih sistemov v regiji: Rižanski in Kraški vodovod, ki sta že povezana na vodohranu
Rodik in Ilirskobistriški vodovod, za katerega je predvideno, da se pozneje poveže s povezovanim cevovodom na vodohran Rodik (Slika 1).
Po projektu je predvideno stopenjsko povečevanje kapacitet glede na naraščajočo porabo
vode. Končna predvidena zmogljivost sistema znaša 840 l/s, kar pomeni, da lahko z akumulacijo Padež/Suhorka v izjemnih razmerah v celoti pokrijemo naraščajoče potrebe po vodi.
Prednost tega sistema se je izkazala v vseh ozirih in je trenutno edina možnost izvedbe
dolgoročne rešitev varne oskrbe s pitno vodo v regiji. V poznejših analizah se je kot optimalna izkazala različica z izgradnjo akumulacije Suhorka z možnostjo sočasnega akumuliranja
vode s prečrpanjem iz potoka Padež v obdobju visokih voda, s čimer se poveča zanesljivost
zagotavljanja dovolj velikih količin vode za oskrbo s pitno vodo v regiji. Projekt je bil predviden za financiranje iz sredstev Kohezijskega sklada EU v finančnem obdobju 2007-2013,
vendar je bil s strani pristojnega ministrstva brez utemeljenih razlogov ustavljen v fazi potrditve ustreznosti Okoljskega poročila pred javno razgrnitvijo osnutka plana.
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Glede na pričakovane klimatske spremembe bomo morali spremeniti tudi politiko gospodarjenja z vodami v Sloveniji. Zaradi povečanja frekventnosti izmenjave sušnih in vodnih
obdobij bomo prisiljeni vodo zadrževati, kajti le tako bo mogoča nemotena raba vode skozi
vse leto. Slovenija je po vodnem bogastvu sicer na vrhu evropskih držav, po zadrževanju
vodnih količin pa trdno na začelju. To je bila tudi ena od ključnih ugotovitev posveta na temo
potrebnosti gradnje vodnih zadrževalnikov, ki je potekal 30. januarja 2020 pod pokroviteljstvom Državnega sveta. Če bomo hoteli v prihodnje uspešno upravljati z vodotoki, postaja
vloga vodnih zadrževalnikov v procesu prilagajanja na podnebne spremembe vse pomembnejša, saj ti predstavljajo najučinkovitejši način, s katerim lahko uravnavamo hidrološka
nihanja in zmanjšujemo vsakoletno škodo zaradi sprememb režima odtoka; to je tudi eno od
ključnih priporočil posveta, ki so bila naslovljena na Vlado Republike Slovenije.

3. VODNI ZADRŽEVALNIKI
Voda je edini naravni vir, ki ga, v sicer surovinski osiromašeni Sloveniji, premoremo v obilju.
Skupna dolžina vseh vodotokov znaša 26.000 km, kar predstavlja skoraj 1.300 m vodotokov
na 1 km2 ozemlja. V povprečju pade 1.589 mm padavin na leto, kar znaša v celotni letni
količini 32,2 km3 vode. Od letne količine vode jo odteče 18,7 km3 (58 %) in izhlapi 13,5 km3
(42 %). Manjši del vode, količine 350 hm3, kar predstavlja slabih 2 % letne količine, je namenjen za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, namakanje kmetijskih površin in industrijske
potrebe. Celotno zbirno območje vseh vodotokov, ki prečkajo državne meje in tečejo skozi
Slovenijo, obsega površino 43.274 km2. Letna količina vode iz celotnega vodozbirnega območja znaša 33,9 km3, od tega ima količina 15,2 km3 izvor zunaj državnih meja. Upoštevajoč podatek o celotni letni količini vode, ki se pretoči v vodotokih, znaša srednji letni pretok
1.072 m3/s, pri čemer obsega t. i. tranzit 480 m3/s. Primerjano na število prebivalcev znaša
letna količina 17.000 m3 vode na prebivalca, kar uvršča Slovenijo po vodnem bogastvu v
sam vrh v Evropi, takoj za Švico in Norveško.
Trenutno je v Sloveniji registriranih 70 pregrad oz. zadrževalnikov– od tega 43 objektov, ki
jih po določilih ICOLD prištevamo med velike pregrade (Slika 2). Po namenu prevladujejo
pregrade, katerih primarni funkciji sta zagotavljanje poplavne varnosti (54 %) in hidroener26

Slika 1: Načrtovana akumulacija Padež/Suhorka
(IEI, 2002)

Slika 2: Lokacije velikih pregrad v Sloveniji
(Humar, 2019)

Dinamika gradnje zadrževalnikov 		
z razvrstitvijo po volumnu 			
(Kryžanowski, 2018)				

Slika 4:

Slika 3:

Dinamika gradnje zadrževalnikov
z razvrstitvijo po namenu in volumnu
(Kryžanowski, 2018)
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4.	NAMEN GRADNJE ZADRŽEVALNIKOV

Akumulacija Padež (1988/1990): Projekt Regionalega primorskega vodovoda 1988/1990
je upošteval kot dodatni vodni vir vode Notranjske Reke z izgradnjo večjega zajetja (verjetno
pod vasjo Cerkvenikov mlin), iz katerega bi se črpala voda 300 m visoko do Rodika in od tam
bi težnostno odtekala proti obali po že zakoličeni trasi regionalnega vodovoda. Predvideni so
bili glavni objekti: pregrada, talni izpust, preliv za visoke vode, odvzemni objekt, dostopni
most, črpališče za dvig vode, cevovod Barka-Rodik in priključni objekt Rodik.

4.1	Oskrba s pitno vodo
Naraščajoče potrebe po pitni vodi, predvsem v poletnih mesecih, ki jo oskrbuje Rižanski
vodovod, so pokazale, da zaradi nizkih pretokov Rižane v poletnih mesecih Rižana ne zadostuje, čeprav ima v ostalih mesecih dovolj vode. Predlog rešitve so lahko zadrževalniki.
Dosedanje predloge lahko razdelimo na:
• zadrževalnike za vodo reke Rižane,
• zadrževalnike za vodo pritokov reke Reke.
Podajamo opis projektov, ki so obravnavali zadrževalnike. Tehnične podrobnosti podajamo
v tabeli 2.
Akumulacija Predloka (1964): Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so nastajali
projekti za zadrževalnike vode Rižane. Leta 1964 je bila v sklopu dolgoročnega programa vodne oskrbe obale obdelana akumulacija Predloka z možnostjo do 28 hm3 bruto prostornine.
Akumulacija Kubed (1998): Projekt iz leta 1998 je predvideval gradnjo akumulacije Kubed
v bližini izvira Rižane. V času večjih pretokov nad 1 m3/s bi se vode iz izvira Rižana črpale
v akumulacijo (maksimalno 800 l/s), ta pa bi se praznila v času nizkih voda Rižane. Najpomembnejši objekti bi bili: pregrada in objekti na pregradi, črpališče ob Rižani ter povezovalni
cevovod med črpališčem in pregrado. Koristni volumen 4,08 hm3 naj bi zagotavljal potrebe
po pitni vodi do leta 2015. Na podlagi preverbe te različice iz leta 2002 je bilo ugotovljenih
več pomanjkljivosti, med njimi težava zagotavljanja tesnosti dna – kraško območje, potreba
po popolnem praznjenju zaradi čiščenja, sprememba habitatov in dodatno siromašenje vode
Rižane (Qes takrat še ni bil določen).
Akumulacija Izvir (1989): Lokacija pregrade je bila predvidena pred Mostičjem ob zaselku
Žgani. Izvir Rižane bi prišel na sredino akumulacije. Med Loko in Loškim brdom je bila predvidena pregrada, v njej trasa železnice, fekalni kolektor vaške kanalizacije, zaščitna kanalizacija
železnice in ceste ter vodovod za dolinske vasi. Akumulacija bi bila pretočne narave ter ugodna
za izmenjavo in vzdrževanje boljše kakovosti kraške vode.
Akumulacija Predloka (1989): Lokacija pregrade bi bila med Brdom in Loškim brdom ter pregrado Kanelico med Brdom in Kanelico. Volumen 10,8 hm3 se polni s prelivom iz akumulacije Izvir. Za morebitno polnjenje nad 110 m.n.m. bi bilo potrebno dočrpavanje. Akumulacija Predloka
lahko igra dvojno vlogo: kot sestavni del prve akumulacije ali kot ločena akumulacija. Ni vezana
s kraškim zaledjem in je lahko namenjena kot varnostna akumulacija v primeru okužbe akumulacije Izvir. Proti temu predlogu so bili pomisleki, da bi z izvedbo te rešitve bil izgubljen regionalni značaj vodovoda, ostal bi le skupinski Rižanski vodovod, vezan le na en vodni vir. Dolina od
Mostičja do Hrastovelj bi bila potopljena, z njo vred pa: 25 hiš, cerkev Marijinega vnebovzetja,
motel Rižana, vsa stara in nova vodna zajetja Rižanskega vodovoda s skupno kapaciteto 850 l/s,
železniška proga, magistralna cesta Rižana-Kubed, lokalna cesta za Hrastovlje, kmetijske površine ipd. Največje vprašanje pa je bila hidrogeološka reakcija, ki bi jo sprožil tak poseg.
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Akumulacija Padež (2002): V sklopu študije »Vodooskrba slovenske obale in zalednega
kraškega območja – preveritve možnih vodnih virov s ciljem dolgoročne in regionalno zasnovane rešitve« je bila izvedena novelacija akumulacije Padež. Koristni volumen akumulacije bi
zagotavljal potrebe po pitni vodi do leta 2030. Zgornja plast vode v jezeru poleti je epilimnij.
Ta voda, ki je v poletnem času zelo topla (več kot 20 oC), ni primerna za oskrbo s pitno vodo.
Zato je lahko koristni volumen za vodooskrbo le 60-%.
Akumulacija Padež (2006): V projektu »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja« so bile preučene tri različice lokacije pregradnega
objekta: (1) akumulacija Padež s pregrado na potoku Padež, (2) akumulacija Suhorica s pregrado na potoku Suhorica, (3) akumulacija Veliki Padež s pregrado pod sotočjem Padeža in
Suhorke. Za zagotavljanje dodatnih kapacitet je bilo predvideno še črpanje vode reke Reke v
akumulacijo pri vseh treh različicah.
Akumulacija Padež (2008): Novelacija študije iz leta 2002 je predlagala namesto dodatnega
črpanja vode reke Reke v akumulacijo črpanje vode potoka Padež v akumulacijo Suhorica.
Akumulacija Dragonja (2013): Prof. Marko Breznik je predlagal izgradnjo Istérskega jezera
na Dragonji s črpanjem Rižane 120 m visoko po vodnem rovu med Rižano in jezerom, ki bi zagotavljala vodo za naslednjih 100 let. S povečanjem pregrade in jezera ter dodatnim dotokom iz
bližnje Notranjske Reke bo pitne vode dovolj še za daljše časovno obdobje. Predlagal je gradnjo
v treh stopnjah. Prva stopnja obsega gradnjo pregrade Dragonja z akumulacijo Istérsko jezero,
čistilne naprave in 15 km dolgega površinskega cevovoda do Sečovelj. Zadržali bi samo vode
Dragonje. Druga stopnja vsebuje povečanje pregrade, črpališča ob izviru Rižane, cevovoda dolžine 3 do 4 km, čez sedlo pod Kubedom, zgornji tok Dragonje. Tretja pa predvideva povečanje
pregrade Dragonja na 70 m s prostornino vode Istérskega jezera, ki je 27 hm3. Z izgradnjo
skupno 8 km dolgega dotoka vode s podzemnim vodnim rovom in z okoli 1 km dolgim dvojnim
cevovodom premera naj bi povezali črpališče ob izviru Rižane z Istérskim jezerom.
Obstoječi akumulaciji Klivnik in Mola: Klivnik je akumulacijsko jezero v Občini Ilirska
Bistrica in zgrajeno leta 1987 za jezom na potoku Klivnik. V jezeru vzrejajo ribe, dovoljen je
tudi športni ribolov. Jezero Mola (tudi Molja) je umetno jezero na potoku Molja, nastalo leta
1979. Služi še kot ribji rezervat, bogato je s ščukami, krapi in postrvmi. Prvotna funkcija obeh
akumulacij je bila povečanje nizkih pretokov reke Reke zaradi onesnaženja v Reki iz Tovarne
organskih kislin. Danes imata akumulaciji nalogi zagotavljanja ekološko sprejemljivega pretoka Reke in obrambo pred poplavami.

4.2	Namakanje
Vogršček: Akumulacija Vogršček je bila zgrajena leta 1989 z namenom zadrževanja vode za
potrebe namakanja kmetijskih površin (85 % kapacitete zadrževalnika) v Vipavski dolini in
zadrževanja poplavnih valov (15 % kapacitete zadrževalnika). Od načrtovanih 3.500 ha povr29
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šin za namakanje je trenutno izvedenih le okoli 1.000 ha. Za namakanje je na voljo 6,8 hm3
zadrževalnega prostora, dejansko pa je doslej izkoriščeno največ do 3,35 hm3 vode iz akumulacije na leto. Trenutno je v teku obsežen sanacijski program evakuacijskih objektov, zaradi
katerih pregrada ni v celoti delujoča. Predvideva se tudi razširitev območja namakanja, in
sicer z namenom v celoti izkoristiti kapacitete akumulacije, ki so bile do zdaj največ polovično
izkoriščene.
Vanganel: Zadrževalnik Vanganel na Bavškem potoku je bil zgrajen leta 1964 in je naša najstarejša vodnogospodarska pregrada. Kapaciteta zadrževalnika omogoča namakanje do 250 ha
kmetijskih površin v dolini Badaševice, kar je primarni namen izgradnje pregrade. Pregrada
omogoča tudi zmanjševanje visokovodnih valov Badaševice in varovanje pred poplavami. Pri
gradnji nujnega zadrževalnika dajemo prednost gradnji zadrževalniku, ki ga polnijo pritoki reke
Reke, saj gre v tem primeru za drug neodvisen vodni vir. Gradnja takega zadrževalnika, ki ima
zgornjo plast (epilimnij) toplo vodo, omogoča uporabo te vode tudi za namakanje.
Tabeka 2:

Akumulaciji Klivnik in Mola
(Ivanuša, 2019)

Slika 5:

Obseg skupnega volumna v akumulacijah Klivnik in Mola po letih [m3]
(Ivanuša, 2019)
Slika 6:

Tehnični podatki o pregradah

vir vode

lokacija pregrade

leto načrta oz.
izvedbe

Rižana
Rižana
Rižana
Predloka
Predloka
Reka
Padež
Padež
Suhorica
Padež in Suhorica
Dragonja
Rižana
Rižana

Predloka
Kubed
Izvir
Predloka
Predloka s črpanjem
Padež
Padež
Padež
Suhorica
Padež
Dragonja 1. stopnja
Dragonja 1. stopnja
Dragonja 1. stopnja

1964
1988
1989
1989
1989
1988
2002
2006
2006
2006

Klivnik
Mola
Vogršček
Bavški potok

Klivnik
Mola
Vogršček
Vanganel

1987
1979
1989
1964

koristna
prostornina

celotna
prostornina

višina gradine
vode

višina pregrade

[m3]

[m3]

[m n. m]

[m]

Projektirane
28.000
4.060.000
32.300.000
10.800.000
28.000.000
11.400.000
4.700.000

Izvedene
4.000.000
4.000.000
6.800.000
232.000

4.600.000

14.300.000
9.830.000
12.100.000
13.100.000
14.900.000
6.000.000
12.700.000
27.000.000
4.300.000
4.300.000
8.050.000
244.000

150,7
110
110
130
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5.	NAMAKANJE
Porabo vode za namakanje povzemamo po Statističnem uradu Republike Slovenije. Iz grafikona 1 je razvidno, da se voda za namakanje večinoma koristi iz akumulacij in jezer. V
letu 2019 znaša ta delež kar 79,3 %. Strategija namakanja iz leta 1995 je bila preverjena
po kriterijih Svetovne banke, na podlagi katere so bili identificirani projekti v jugozahodni
Sloveniji (Tabela 3).
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422
431
417

48
57
43
45
55
70

471,5
435,5
100,5
61,3

28,6
23,5
37
19

(Vir: Lastni)

Grafikon 1:
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Poraba vode za namakanje po virih (SURS)
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Simpozij z mednarodno udeležbo

Tabela 3:

V o d n i

d n e v i

2 0 2 0

Rimske Toplice, 17.–18. september 2020

Identificirani projekti namakanja po kriterijih WB (1995)

Namakalna regija

površine
podprojekti
Strategija 1995
[ha]

Vipavska dolina

1.700

Obala

970

Skupaj

2.670

Šempaske
Rimci
Lepenje
Brje-Ţabje
Renče
Vanganel
Dragonja
Sermin

neto površine
[ha]

105
35
40
374
19
80
242
33
928

(Vir: Lastni)

Potrebe po vodi za namakanje so natančno preučene v dokumentu »Ciljni raziskovalni program: Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi«. V poglavju »Stanje, obratovanje in perspektive obstoječih vodnih akumulacij z vidika
rabe vode v kmetijski pridelavi« povzemamo naslednje podatke: primerne površine za namakanje v jugozahodni Sloveniji so prikazane na sliki 7. Vendar so odvzemi iz vodotokov možni
samo na delu rek Reke in Vipave (Slika 8).

Slika 7:

Primerne površine za namakanje v jugozahodni Sloveniji

Slika 8:

Možni odvzemi vode za namakanje iz površinskih voda

Za izvajanje ustrezne politike namakanja bodo potrebne akumulacije. Kot ukrep za odpravo
in preprečevanje posledic vse pogostejših suš v zadnjem obdobju sta pripravljena naslednja
dokumenta: »Načrt razvoja namakanja in rabe vode v kmetijstvu« ter »Program ukrepov za
izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2023«. Srednjeročni plan (do leta 2023) za Zgornjo in Spodnjo Primorsko je razviden iz tabele 4. V prilogi »Načrta namakanja do leta 2023« so grafično prikazane akumulacije
s pripadajočimi namakalnimi površinami: Košivec in NS Brje-Žablje (600 ha), NS Šempasko
polje (279 ha), Draga 1 in 2 površine (51 ha) ter akumulacije Trmun, Montekalvo, Čuke Jernejska dolina in Ribila (133 ha). Pri akumulacijah za namakanje so poleg velikih zadrževalnikov (Vogršček, Vanganel) možni tudi manjši, locirani blizu namakalnih območij. O tehničnih
izvedbah majhnih zadrževalnikov obstaja precej podatkov in navodil.
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Simpozij z mednarodno udeležbo

Tabela 4:

V o d n i

Zg. Primorska

Sp. Primorska

2 0 2 0

Rimske Toplice, 17.–18. september 2020

SISTEMSKA UREDITEV ZAGOTAVLJANJA
VARNE PITNE VODE

Predlog območij za gradnjo namakalnih sistemov (NS) – predvidoma do 2023

Območje

d n e v i

Novi namakalni sistemi
Posodobitve
več uporabnikov
posamezni uporabniki
NS
površina [ha]
NS
površina [ha]
NS
površina [ha]
ostala območja (Brda,
Košivec (Brje - Ţablje)
600
Posočje in Idrijsko50
Akumulacija Vogršček
Cerkljanko
Šempasko
279
Kanal
8
887
50
3 x mehki jezovi na
Ostala območja
224
Brkini in Kras
30
Riţani

doc. dr. MOJCA JEVŠNIK1, IRENA SUŠELJ ŠAJN2, PIA LEBAN3

Povzetek

(Vir: Lastni)

Poznamo različne sisteme zagotavljanja zdravstveno ustrezne, varne pitne vode. Namen
prispevka je predstaviti sistemsko ureditev zagotavljanja varnosti pitne vode v Sloveniji in
širše ter na izbranem primeru ponazoriti razumevanje analize tveganj in plana HACCP. S
pregledom literature smo retrospektivno ponazorili sistemsko ureditev zagotavljanja varne
pitne vode. Za zbiranje podatkov smo uporabili znanstvene podatkovne baze in aktualne
predpise, ki regulirajo varnost pitne vode. Na podlagi analize zbranih podatkov smo ugotovili, da je sistem HACCP učinkovito orodje zagotavljanja varnosti pitne vode, hkrati pa omogoča individualen pristop k analizi tveganj. Primeri sodobnih pristopov zagotavljanja varne
oskrbe s pitno vodo so povzeti po avstralskem in ameriškem pristopu, ki v sistem varnosti
pitne vode vključuje še obvladovanje terorizma, različne oblike onesnaženja pitne vode ter
druge tehnične spremembe. Rezultati kažejo, da je z različnimi sistemskimi rešitvami mogoče zagotoviti učinkovito analizo tveganj in posledično varnost pitne vode.
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