
M. HOCURŠCAK 

Miljenko HOČURŠČAK * 

- 73 - STANJE IN PERSPEKTIVE DELOVANJA 
HIDROMELIORAC IJSKIH SISTEMOV 

HIDROMELIORACIJE SEJANSKE DOLINE 

UVOD 

Brez ustreznega vodnogospodarsko urejenega odvodnjavanja in ostvaritve pogojev za normalno 
življenje in kmetovanje ni bilo možno zagotoviti razvoj zaostalega področja Sejanske doline. Zaradi 
pogostih poplav so se naselja razvila na pobočjih obeh bregov, na zamočvirjenih kmetijskih površinah 
pa ni bilo možno kmetovati . PO izvedbi vodnogospodarskih ukrepov za ureditev odvodnje Sejanske 
doline, zgraditvi zadrževalnika Savci in izgradnji hidromelioracij v centralnem delu doline in severno od 
vasi Savci , so se bistveno izboljšale razmere za normalno kmetovanje. Do izvedbe melioracijskih 
ureditev so v Sejanski dolini v glavnem bili močvirni travniki , z eno do dvema košnjama nekvalitetne 
krme letno in njive slabe kvalitete. Melioracijska dela so bila izvedena z namenom spremembe 
ustreznega deleža travnikov v njive in za izboljšavo kvalitete krme na preostalih travnikih . Na območju 
osrednje in območju severnega dela Sejanske doline je bilo skupno izvedenih melioracijskih del na 
površini 502 ha. 

ODVODNJA SEJANSKE DOLINE 

Potreba za zagotovitev pogojev za ureditev vodozračnega režima, ki bi omogočala normalno kmetijsko 
proizvodnjo, zahteva ustrezno ureditev odvod nje doline in varovanje zemljišč pred poplavami. S tem 
namenom so bile izdelane študije in projekti za ureditev odvodnjavanja Sejanske doline z urejeno 
osnovno odvodnjo, ki obsega regulacijo Sejanskega potoka, izgradnjo zadrževalnika visokih vod in 
ureditev obrobnih jarkov, izgradnjo mreže melioracijskih jarkov kot sekundarne odvodnje ter ureditvijo 
detajlne odvodnje z drenažnimi cevmi iz kmetijskih površin kot terciaine odvodnje. 

Kot prvi poseg predvidene ureditve odvodnje Sejanske doline in pogoj za izgradnjo AK - Savci je bila v 
letu 1974 izvedena regulacija Sejanskega potoka v Savcih. Ureditev Sejanskega potoka je bila 
izvedena na odseku dolvodno od ceste Savci - Polenšak. V tako urejen Sejanski potok se izliva 
melioracijski jarek, ki poleg osnovne funkcije odvaja v Sejanski potok prelivajoče vode iz AK Savci. 
Prav tako je bila izvedena regulacija dela Rakovskega potoka, ki se izliva v Sejanski potok v območju 
izvedene regulacije. Nadalje je sledila izgradnja AK Savci , ki je v prvi fazi dejansko nudila 
kompenzacijo za izločene retenzijske površine, kot posledica izvedenih ureditev odvodnje v območju 
vasi Savci. Druga faza urejanja vodotokov v območju vasi Savci je obsegala ureditev vtoka 
Bodkovskega potoka in pritoka P2 v zadrževalnik Savci in izgradnjo melioracijskega jarka ob vznožju 
zaključnega nasipa zadrževalnika. Z izgradnjo nasipov Bodkovskega potoka, zadrževalnika in pritoka 
P-2 je nastala kaseta , ki jo je bilo potrebno odvodnjavati. V ta namen je izveden melioracijski jarek ob 
vznožju nasipa, ki obenem tudi služi dreniranju zemljišča . 

Za zagotovitev ustrezne odvod nje Sejanske doline ter možnosti izvedbe hidromelioracijskih ukrepov je 
bilo potrebno v celoti urediti osnovno odvod njo Sejanske doline do že izvedene ureditve v Savcih. 
Dolvodno od urejenega odseka v Savcih je sledila še regulacija Sejanskega potoka do vasi Sodinci . 
Kot končna ureditev odvodnega sistema centralne Sejanske doline je sledila ureditev odvodnih in 
obrobnih jarkov OJ-I, OJ-II in OJ-III ter odvodnih jarkov melioracijskega območja med Sodinci in Savci . 
Kot zadnje izvedeni posegi ureditve odvodnje Sejanske doline so bile izvedene regulacije v sklopu 
izgradnje melioracijskega območja Savci-Rucmanci-Trnovci . V smeri vasi Rakovci je izvedena 
regulacija Rakovskega potoka, prav tako je izvedena regulacija Sejanskega potoka v smeri vasi 
Rucmanci in v smeri vasi Mezgovci . 
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Na območju osrednje in območju severnega dela Sejanske doline je bilo skupno izvedenih 
melioracijskih del na površini 502 ha. 

Območje centralne doline Sejanskega potoka od Sodincev do akumulacije Savci ima izvedenih 
melioracij v skupni površini 260 ha . Do izvedbe melioracijskih ureditev so bili na tem območju močvirni 
travniki . Melioracijska dela so bila izvedena z namenom spremembe ustreznega deleža travnikov v 
njive in za izboljšavo kvalitete krme na preostalih travnikih . 

Osnovna ureditev odvod nje je bila izvedena v obsegu: 
regulacija Sejanskega potoka - glavnega odvodnika 
zaščita pred tujimi in zalednimi vodami - obrobni jarki in pritoki 
izgradnja melioracijskih jarkov. 

Sejanski potok je urejen v normalnem vkopanem profilu v trapezni obliki , širine dna b=3,0 m in naklona 
brežin 1 :2,5 do vasi Sejanci . Gorvodno od vasi Sejanci pa je Sejanski potok urejen v normalnem 
vkopanem profilu v trapezni obliki , širine dna b=2,0 m in naklo na brežin 1 :2,5. Vtoki jarkov in drenažnih 
zbiralcev so 20 - 50 cm nad dnom Sejanskega potoka. 

Za zaščito pred tujimi vodami so izvedeni obrobni jarek 1, obrobni jarek 2 in ureditev pritokov P4-P9, 
razen pritoka P7, ki je melioracijski jarek. 

Melioracijski jarki služijo za odvod njo drenirane vode in so izvedeni v trapeznih profilih širine dna b=0,8 
m in naklona brežin 1: 1 ,5. V zgornjem delu osrednje doline pri vasi Savci je izveden sistem kratkih 
jarkov v trapeznih profilih širine dna b=0,6 m in naklona brežin 1: 1,5. Skupno je izvedenih 9.170 m 
odvodnih jarkov 

V melioracijskem območju Savci - Rucmanci - Trnovci so glavni jarki izvedeni v trapezni obliki , širine 
dna 0,6 m in 1,0 m z naklonom brežin 1: 1,5 in 1 :2, globine 1,10 m do 1,60 m. Skupna dolžina 
vodotokov in primarnih jarkov znaša 22 .010 m. Obrobni jarki so izvedeni v širini dna 0,4 - 0,6 m ter 
globine od 0,5 m do 0,7 m. Skupna dolžina melioracijskih jarkov izvedenih v sklopu melioracij območja 
Savci - Rucmanci - Trnovci znaša 18.038 m. 

Območje izvedenih melioracij od vasi Sodinci do akumulacije Savci obsega 260 ha, ki je razdeljeno na 
osnovi hidropedoloških raziskav na 5 melioracijskih rajonov, z razmaki drenov »a<<: 
1. melioracijski rajon - a= 15 m 
2. melioracijski rajon - a= 12 m 
3. melioracijski rajon - a= 14 m (filter pri vsakem drugem) 
4. melioracijski rajon - a= 25-40 m (filter pri vsakem) 
5. melioracijski rajon - sistem odprtih jarkov. 

Drenažne cevi so priključene na odprte jarke ali zbiralce. Direkten priključek na odprte jarke je izveden, 
koder je to mogoče , v primeru prečnega dreniranja. Drenaža je speljana v Sejanski potok po sistemu 
zbiralcev in sesalcev, ker je v Sejanski potok dovoljeno dovajati samo zbiralce z betonsko izlivko. 
Skupno je na 260 ha izvedenih 126.337 m drenažnih cevi. Drenaže so izbrane po kriteriju max. iztoka 
od 10 mm/dan . 

V sklopu izvedenih melioracijskih del je bilo urejenih 5760 m gramozirane poti širine 4 m, zgrajeni so 
prepusti C 80 in C 100 cm pri prečkanju z melioracijski jarki in pravokotni prepusti širine 3,0 m pri 
prečkanju MJ1 . 

Zadnja izvedena melioracija v Sejanski dolini obsega melioracijsko območje Savci - Rucmanci -
Trnovci, severno od ceste Tomaž - Ormož, oz. nad vasjo Savci in poteka: 

desna veja ob cesti za Rakovce do vasi Rakovci ; 
leva veja ob cesti za Rucmance in spodnjem delu Sejanskega potoka proti vasi Senček in pri 
Juršincih 
desno od ceste za Rucmance ob cesti za Trnovce in zgornjim delom Sejanskega potoka do vasi 
Mezgovci . 
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Območje izvedenih melioracij severno od vasi Savci znaša skupno 250 ha (brutto) , od tega odpade 8 
ha na Sejanski potok, melioracijske jarke in poti , tako da je netto melioriranih 242 ha , ki je razdeljeno 
na osnovi hidropedoloških raziskav na talno enoto 1-I-A, 2-1-8 in 3-11. 

Na talni enoti 1-I-A je drenaža položena na globini 0,9 do 1,0 m v razmaku 20-35 m, s tem da je filter 
na vsakem drenu višine 0,5 m. Na talni enoti 3-11 je drenaža na globini 1,0 m v razmaku 25 m, kjer je 
gramozni filter na vsakemu drenu višine 0,5 m. Na talni enoti 2-1-8 je bilo predvideno agronomsko 
podrahljanje na globini 0,6 m in razmaku 0,75 m. Drenaža je dimenzionirana na hidromodul1 ,7 l/s/ha. 

V sklopu izvedenih melioracijskih del je bilo urejenih 5.370 m gramozirane poti širine 4 m, ter zgrajenih 
37 prepustov C 40 do C 120 cm pri prečkanju z melioracijski jarki. 

UPRAVLJANJE 

Za upravljanje z vodotoki je med RS MOPE in VGP Drava Ptuj sklenjena letna pogodba o izvajanju VG 
javne službe na vodnem območju Drave (nižinski del) . 
Po pogodbi je določeno , da bo izvajalec v okviru plana vodnogospodarske javne službe izvajal 
naslednje naloge: 

Izvajanje: 

urejanje vodnega režima, da se zagotovi obramba pred poplavami in erozijo; 
vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih naravnih zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih 
objektov in naprav v splošni rabi ; 

Strokovne na/age: 

spremljanje stanja vodnega režima; 
zbiranje in obdelava za vodnogospodarstvo pomembnih podatkov. 

Prav tako je za upravljanje z delom melioracijskega območja Sodinci - Savci v izmeri 108 ha sklenjena 
letna pogodba o najemu med najemnikom »Jeruzalem Ormož SAT« , d.d.« in lastnikom - Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

Za ostali del melioracijskega območja Sodinci - Savci v izmeri 1 03 ha in melioracijsko območje Savci 
- Rucmanci -Trnovci pa je pristojna Kmetijska zadruga Ormož, kot delni lastnik, z zasebnimi lastniki pa 
so sklenjene pogodbe o upravljanju. 

VZDRŽEVANJE 

Vzdrževanje vodotokov Sejanske doline se izvaja na osnovi »Letnega plana vzdrževalnih del« , ki je 
izdelan na podlagi »Plana vzdrževalnih del« , pripravljenega s strani upravljalca vodotoka. 

Vzdrževalna dela primarnega sistema odvodnje Sejanske doline zajemajo Sejanski potok, Rakovski 
potok, MJ v Savcih , AK Savci , OJI , OJ II , OJ III, P4, P5, P6, P8 in P9. Vzdrževalna dela v glavnem 
obsegajo 1 x letno košnjo brežin vodotokov v skupni dolžini 23,44 km . 

Vzdrževanje dela melioracijskega območja Sodinci - Savci v izmeri 157 ha opravlja najemnik 
»Jeruzalem Ormož SAT«. Vzdrževanje dela obsegajo 1x letno košnjo melioracijskih jarkov, čiščenje 
in poglabljanje jarkov, čiščenje iztokov drenov, izpiranje drenov in gramoziranje dovoznih poti in drugo 
v skladu s pet-letnim programom. Zaradi nerednega vzdrževanja in zastarelosti drenov se je izpiranje 
v zadnjih letih opustilo, kajti prihajalo je do še večjih poškodb na drenih , oz. do prebijanja drenov na 
poškodovanih mestih. V okviru pet-letnega programa so v letu 1997 bili očiščeni in poglobljeni 
melioracijski jarki sekundarnega sistema odvodnje, v letu 2000 so bile urejene in gramozirane dovozne 
poti. 

Vzdrževanje ostalega dela melioracijskega območja Sodinci - Savci v izmeri 103 ha in vzdrževanje 
melioracijskega območja Savci - Rucmanci - Trnovci opravlja upravljalec »Kmetijska zadruga Ormož« . 
Vzdrževanje dela tega območja se v zadnjih letih praktično ne izvaja. Košnje melioracijskih jarkov, ki bi 
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se morale izvajati vsaj 1 x letno so bile nazadnje v letu 1999, kajti proračunskih sredstev za te namene 
v letu 2000, 2001 in 2002 ni bilo. Leta 1999 so bili v sklopu vzdrževalnih del očiščeni in poglobljeni 
melioracijski jarki v dolžini 621 m, kar je približno 1/3 melioracijskega območja Sodinci - Savci ter 
opravljeni izkopi iztokov drenov na delu melioracijskih jarkov, ki niso bili očiščeni . Na melioracijskem 
območju Savci - Rucmanci - Trnovci so zadnja vzdrževalna dela opravljena v letu 1999 in so obsegala 
košnjo 1 x letno na melioracijskih jarkih v skupni dolžini 18.039 m, čiščenje in poglabljanje 
melioracijskih jarkov v dolžini 2.707 m, izpiranje drenažnih jarkov pa se ne izvaja. 

STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 

Stroški vzdrževanja in upravljanja so podani po vzdrževalnih delih upravljalcev, oz. najemnikov. 

2001 2002 

VODNO GOSPODARSKO Košnje 2.096.000,00 2.183.260,00 

PODJETJE DRAVA PTUJ Vzdrževanje in urejanje 0,00 3.978.307,00 

tzvajanje skupaj 2.096.000,00 6.161 .567,00 

Spremljanje vodnega režima 294.290,00 336.315,00 

Študijske naloge 0,00 0,00 

Strokovne naloge skupaj 294.290,00 336.315,00 

SKUPAJ 2.390.290,00 6.497.882,00 

1999 2000-2002 

»Kmetijska zadruga Košnje 432.350,00 0,00 

Ormož« Vzdrževanje in urejanje jarkov 750.000,00 

pramoziranje cest 

Skupno izvedeno 1.182.350,00 0,00 

otrebno (fazno S-letni program) 5.000.000,00 5000000,00 

1997 1999 2000 2001 

»Jeruzalem Ormož Košnje 1.420.713,00 1.496.504,00 1.700.396,00 2.149.666,00 

SAT, d.d.« Vzdrževanje in urejanje jarkov 1.333.390,00 

pramoziranje cest 2.371 .000,00 

Skupno izvedeno 2.754.103,00 1.496.504,00 4.074.396,00 2.149.666,00 

Potrebno (fazno S-letni program) 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 

ZAKLJUČEK 

V območju osrednje doline in na območju severnega dela Sejanske doline je bilo skupno izvedenih 
melioracijskih del na površini 502 ha, kar predstavlja 11,8% celotne površine povodja centralne doline. 
V primerjavi s klasično ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo, ki je ob manjšem pridelku ohranjalo 
neonesnaženo okolje in pestrost rastlinskih in živalskih vrst, je intenzivna kmetijska proizvodnja 
povzročila številne spremembe. Z velikim vlaganji energije (umetna gnojila in zaščitna sredstva) se 
produktivnost kmetijske proizvodnje bistveno povečala , ob tem se je poslabšala kakovost voda, seveda 
so se zgodile tudi spremembe ekosistema. Odvisnost kmetijske pridelave je vezana na vodo oz. talno 
vodo, kar pomeni bolj ali manj regulirano strugo, praviloma ravnih linij z zasipavanjem meandrov in 
krajšanjem struge, kar pa vpliva na odtočne razmere . Povečani koncentraciji odtoka predstavlja 
zadrževalnik Savci delno kompenzacijo. 

Za normalno funkcioniranje odvodnega sistema od terciaine odvodnje kmetijskih površin z izvedenimi 
melioracijskimi ukrepi (sistem drenažnih cevi) preko sistema melioracijskih jarkov kot sekundarne 
odvodnje do primaranih odvodnikov , bi bilo potrebno izvajati vsaj nujno potrebna vzdrževalna dela v 
skladu z zastavljenim programom vzdrževanja . Zadnja vzdrževalna dela na melioracijskem območju 
Savci - Rucmanci - Trnovci , ki so bila opravljena v letu 1999 in so obsegala le košnje melioracijskih 
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zasebnih lastnikov, kar se tudi odraža na slabem vzdrževanju sistema. Danes se praktično na tem 
območju vzdrževalna dela ne izvajajo, kar zmanjšuje stopnjo stanja odvodnje in stanja vodno -
zračnega režima tal. Pri tako obsežnem sistemu terciaine in sekundarne odvod ne in zahtevnosti 
vzdrževalnih del ter neurejenega razmerja pri sofinanciranju vzdrževanja obstoječega sistema so 
vložena sredstva postala praktično »polmrtvi kapital «. 

V osrednjem delu doline je stanje nekoliko boljše. Učinek izvedenih melioracij na tem območju je 
vidnejši . Tudi vzdrževalna dela se izvajajo po programu (1 x košnje primarnih odvodnikov - VGP, in 
vzdrževanje melioracijskega območja kot obveza iz najemne pogodbe - Jeruzalem Ormož SAT) , kar 
se bistveno odraža skozi kvaliteto in kvantiteto pridelka. 

V obeh primerih se pojavlja vprašanje zagotovitve vira financiranja za redno vzdrževanje 
hidromelioracijskega območja , ki bi ga bilo potrebno zagotoviti kot nadomestilo za izvedene pozidave 
kvalitetnih kmetijskih površin in potrebe pridobitve novih kmetijskih površin , na prvotno manj kvalitetnih 
zemljiŠČih z različnimi agro-melioracijskimi ukrepi . V vsakem primeru lahko ugotovimo, da je obstoječe 
stanje hidromelioracijskega sistema veren odraz današnjega stanja politike do voda in kmetijstva . 
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