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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 Rižanski vodovod 

rešuje predvsem z uvozom pitne vode iz Hrvaške in 

od Kraškega vodovoda Sežana. Osnovni lastni 

vodni vir Rižanskega vodovoda je reka Rižana. 

Ob pomanjkanju pitne vode v sezoni pa je tudi 

prisotna potreba po vodnih virih v regiji za 

namakanje kmetijskih površin



Hidrološke karakteristike reke 

Rižane
Rižana je tipična kraška reka z izrazitimi nihanji pretokov, 

dolgoletni srednji pretok znaša 4,08 m3/s. Izrazit 

maksimum pretokov dosega v jesenskem, času, bolj 

enakomerne pretoke v zimskem in spomladanskem času 

in izrazit nižek v poletnih mesecih, ko doseže minimum 

pretokov v juliju. 

Osnovni zajem vode za potrebe vodooskrbe se izvaja na 

izviru reke Rižane z gravitacijskim odvzemom iz zajetja 

Zvroček največ do 600 l/s, pogoj za zagotovitev 

ekološkega stanja pod izvirom v višini 176 l/s.

V času manjše izdatnosti zajetja se dodatno vključijo črpališča v Tonažih, kjer so vgrajene 3 

vodnjaške črpalke (ena z 250 l/s in dve po 50 l/s), ki zajemajo vodo iz kraško razpoklinskih

vodonosnikov reke Rižane v dovoljeni količini največ do 350 l/s. V obdobju nizkih pretokov 

Rižane je zahteva vzdrževati v reki Rižani ekološko sprejemljiv pretok in po potrebi vračati 

del načrpane vode nazaj v strugo reke za vzdrževanje »biološkega minimuma« v višini 

najmanj 110 l/s. 



Izvir Rižane



Možnost dodatnega koriščanja vode reke Rižane z 

izgradnjo zadrževalnikov

V publikaciji 50 let Rižanskega vodovoda iz leta 1985 najdemo zanimiv 

pregled potrebnih zadrževalnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje. 

Navedeni zadrževalniki so v povodjih Rižane in Dragonje in Brkinskih 

gričevjih (severno in južno od reke Reke)

Na širšem območju Istre so prisotne pobude za zadrževalnike že 150 let



Praksa v sosednji Hrvaški

Več člankov o akumulaciji 

Butoniga v dolini reke 

Mirne v Istri, ki služi za 

oskrbo s pitno vodo 

Buzetskega vodovoda v 

poletnih mesecih



Akumulacija Butoniga

Površina povodja 73 km2. Površina jezera 2,45 km2. Volumen akumulacije je 

19,7 mio m3, mrtvi prostor za usedline  2,2 mio m3. Voda za potrošnike v 

Pazinu, Poreču in Rovinju. Maksimalni odvzem 800  l/s.



VODNI ZADRŽEVALNIK SLOVENIJA 

Voda je edini naravni vir Slovenije v obilju!!

V povprečju pade 1.589 mm padavin na leto, to je  32,2 hkm3 vode. Odteče 18,7 

hm3 (58 %) in izhlapi 13,5 hm3 (42 %). Manjši del vode slabih 2 % letne količine, 

je namenjen za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, namakanje kmetijskih površin in 

industrijske potrebe. 

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 70 pregrad oz. zadrževalnikov– od tega 43 objektov, ki jih 

po določilih ICOLD prištevamo med velike pregrade. Prevladujejo pregrade, 

katerih primarni funkciji sta zagotavljanje poplavne varnosti (54 %, manjši 

zadrževalniki) in hidroenergetika (37 %, veliki zadrževalniki ). 

Skupna kapaciteta vseh zadrževalnikov predstavlja manj kot 1-% delež letnih 

razpoložljivih vodnih količin.



Svetovna raba vode: namakanje, industrijska 

raba, pitna voda  

• Kmetijstvo (vključno namakanje, živinoreja in 

vodne kulture) je daleč največji svetovni 

potrošnik 69% letne porabe vode. 

• Industrija porabi  19 %  (od tega 75 % za 

proizvodnje energije.   

• Oskrba z vodo prebivalcev 12 %. 

Približno 80 % polj je namakanih, proizvedejo 60 % 

svetovne proizvodnje hrane 



Evropska raba vode 
letno kvartalno

Podzemna voda

Reke

Akumulacije

jezera



Obstoječe akumulacije v Sloveniji in nova strategija

Pričakovane klimatske: povečanja frekventnosti izmenjave sušnih in vodnih obdobij 

bomo prisiljeni vodo zadrževati, kajti le tako bo mogoča nemotena raba vode skozi vse 

leto. Posvet na temo potrebnosti gradnje vodnih zadrževalnikov, 30. januar 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, najučinkovitejši način, s katerim lahko uravnavamo 

hidrološka nihanja in zmanjšujemo vsakoletno škodo zaradi sprememb režima odtoka; 

eno od ključnih priporočil posveta, ki so bila naslovljena na Vlado Republike Slovenije.



Obstoječe akumulacije v JZ Sloveniji

vir vode
lokacija 

pregrade Namen 
leto 

izvedbe

celotna 
prostornina 

[m3]

višina 
pregrade 

[m]
Potok
Klivnik Klivnik

Bogatenje nizkih pretokov, 
protipoplavna varnost 1987 4.300.000   28

Potok Mola Mola
Bogatenje nizkih pretokov, 

protipoplavna varnost 1979 4.300.000   24
Potok 

Vogršček Vogršček Namakanje 1989 6.800.000   35
Bavški 
potok Vanganel Namakanje 1964 232.000   18



Obstoječe akumulacije v JZ Sloveniji
Klivnik,  Mola



Obstoječe akumulacije v JZ Sloveniji
Vogršček Vanganel



Namakanje v Sloveniji

V letu 2019 je znašal  delež voda za namakanje večinoma se koristi 

iz akumulacij in jezer 79,3 %. 



Namakanje v JZ Sloveniji

Strategija namakanja iz

leta 1995 je identificirala

projekte v jugozahodni

Sloveniji

Aktualna 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«.



Namakanje v JZ Sloveniji



Namakanje v JZ Sloveniji RDS Zgornja Primorska

Akumulacija Košivec in NS Brje- NS Šempasko polje   279 ha

Žablje   600 ha



Namakanje v JZ Sloveniji RDS Spodnja  Primorska
Akumulaciji Draga 1 in 2 in Akumulacije Trmun, Montekalvo, Jernejska

Čuke – 51 ha dolina in Ribila – 133 ha 



Zadrževalniki za oskrbo s pitno vodo
Obdobje načrtov: 1985 -2020

Lokacije: 

reka Rižana (Kubed, Predloka,Izvir), 

reka Reka (Klivnik, Mola), 

pritoki reke Reke (Padež, Suhorica), 

reka Dragonja

Velikost akumulacij (za oskrbo s pitno vodo): 4,6 do 27 mio m3.

Najbolj pripravljeni načrti: 

Akumulacija Padež 1988

Akumulacija Kubed 1989

Akumulacije Padež, Suhorca, Veliki Padež 2006 



Strokovna izhodišča MOP za dolgoročno 

oskrbo s pitno vodo Obale in kraškega zaledja

• vodni vir na območju Republike Slovenije

• prispevno območje vodnega vira na območju

Republike Slovenije,

• vodni vir v povodju Jadranskega morja, 

• razpoložljive količine vode za 50 letno obdobje, 

• vodni vir zmogljivosti za vse tri oskrbovalne

sisteme Rižanski, Kraški in Ilirsko-bistriški

vodovod.



Razpis Vodne direkcije dokumentacija  za dolgoročno 

oskrbo s pitno vodo Obale in kraškega zaledja julij 2020
Akumulacija Suhorca (možna varianta zajem vode iz Padeža)



V ČEM JE GLAVNI PROBLEM OSKRBE OBALE ?
Preveč možnosti, lastnik: država – MOP - Vodna direkcija do sedaj  

ni zmogla sprejeti odločitve.

Filozofski problem Buridanov osliček 

Nespametni bodo žejni! (Komat)

Suhorica

Brestovica

Razsoljevanje 

……….

Padež

Malni

Klivnik – Mola

……



Slika spomenik v Kopru za vodovod
DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT ZA UREDITEV OSKRBE S PITNO VODO 

SLOVENSKE ISTRE IN ZALEDNEGA KRAŠKEGA OBMOČJA

PRVA PROSTORSKA KONFERENCA MOPE Ljubljana 29.1.2004

Da Pontejev vodnjak na Prešernovem trgu v Kopru, zgrajen leta 1666 v čast 

novega vodovoda iz obale (lesene cevi). Vodnjak uporabljali do leta 1898.

BOMO SPOSOBNI V 21. STOLETJU ZGRADITI NOV VODNJAK –

SPOMENIK, DA SMO KONČNO REŠILI PROBLEM?


