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POTREBUJEMO 
PROSTOR!

Zgodovina človeških posegov v vode je dolga in 
pestra, njihov glavni namen pa je bil vedno prila-
gajanje vode potrebam človeka. Prvotno je voda 
predstavljala le vir pitne vode in hrane ter prome-
tno žilo. Kasneje je človek v vodni prostor vedno 
bolj posegal tudi zaradi ukrepov varovanja pred 
poplavami in erozijskimi procesi, zaradi izkori-
ščanja vodne sile za pogon mlinov, žag in v zad-
njem času hidroelektrarn, ali pa za ribogojstvo ali 
izboljšanje kmetijske pridelave z namakanjem v 
času pomanjkanja padavin ali z osuševanjem na 
območjih, ki so bila prenamočena. Žal človek po-
gosto zlorablja vodo tudi za odvajanje vseh vrst 
odplak in industrijskih odpadkov. 

V preteklosti se o vplivu teh posegov na življenj-
ske razmere živalskih in rastlinskih vrst nismo 
kaj dosti spraševali, še manj o vplivu na klimatske 
spremembe ožjega prostora ali globalno. Rezul-
tati teh posegov so bili sicer kratkoročno in eno-
stransko gledano za človeka v glavnem pozitivni, 
za ostala živa bitja, ki vodo in obvodni prostor na-
seljujejo skupaj z nami, pa precej manj. Na dolgi 
rok so bili rezultati teh posegov mnogokrat nega-
tivni tudi za človeka (povečanje konic visokovod-
nih valov zaradi zmanjševanja razlivnih površin, 
vedno večje škode ob poplavah in erozijskih pro-
cesih zaradi širitve naselij in industrijskih objek-
tov na poplavna področja, zmanjšanje biodiverzi-
tete, onesnaženja voda, klimatske spremembe,…). 
S stalnim večanjem števila prebivalcev in rastjo 
industrijske proizvodnje so postali vplivi človeka 
na vodno okolje marsikje uničujoči.

Iz izkušenj v preteklosti smo se na področju vo-
darstva naučili, da je, če hočemo negativne vplive 
človeka na vodno okolje zmanjšati na znosno ra-
ven, potrebno vsako izgubljeno poplavno površino 
na poseljenih območjih  nadomestiti z drugo na 
območju, kjer voda ne povzroča toliko škode. Pro-
blem pa je, da nam pri iskanju boljših rešitev za 
izboljšanje odvodnih razmer ter sonaravne uredi-
tve, primanjkuje prepotrebnega obvodnega pros-
tora. Zato je vsakršno dodatno širjenje poselitve 
ali industrializacije v poplavni in obvodni prostor 
povsem nedopustno. Posebej je to vprašanje pe-
reče ob prihajajočih podnebnih spremembah, ko 
bo zaradi povečanja pretokov visokih vod potreb-
no povečati tudi pretočne prereze vodotokov. 

Z leti so se razmere bistveno spremenile, na pro-
bleme smo začeli gledati širše in bolj kompleksno 
in skladno s tem tudi začeli urejati vodotoke z 
upoštevanjem širšega in bolj dolgoročnega vpli-
va, ne samo na poplavno varnost, temveč tudi na 
življenjske razmere vseh, s katerimi si delimo naš 
planet  Zemlja. Kjer koli je to mogoče zato danes 
ponovno vzpostavljamo nekdanje rokave, obliku-
jemo bolj razgibane struge, z več različnimi ži-
vljenjskimi prostori, z vzpostavitvijo avtohtone za-
rasti, z ohranjanjem razlivnih površin in podobno. 
Zavedati pa se moramo, da takšen način urejanja 
zahteva precej več zemljišč, kot v preteklosti uve-
ljavljen trapezni pretočni prerez in to je težava, s 
katero se v zadnjem času najpogosteje srečuje-
mo. Kot korak k zagotavljanju oz. vzpostavljanju 
potrebnih odtočnih razmer bo potrebno najprej 
urediti lastništvo zemljišč vsaj znotraj ožjih strug 
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vodotkov, pridobiti dodatna zemljišča ter posodo-
biti stanje v zemljiški knjigi, ki bi moralo zagota-
vljati zanesljive evidence aktualnih in razpoložlji-
vih vodnih zemljišč.

Zavedajoč se potrebe po vzdrževanju izgrajene 
vodne infrastrukture in zagotavljanju poplavne 
varnosti, se v zadnjem obdobju v povečanem ob-
segu zagotavljajo potrebna finančna sredstva. Vse 
to se izraža v povečanem obsegu del vseh vodar-
jev, kjer se ukvarjamo s to problematiko oz. de-
javnostjo v obliki študijskih, projektivnih kot tudi 
operativnih aktivnosti. Pri zagotavljanju vseh teh 
obveznosti pa prihaja do izraza kadrovska pod-
hranjenost naše panoge, ki se je v preteklih letih 
ob izrazitem pomanjkanju finančnih sredstev za 
dejavnost vodnega gospodarstva pokazala v ne-
zainteresiranosti mladih za tovrstni študij. Upaj-
mo, da se trend povečanega financiranja ohrani in 

ponovno vzbudi interes mladih za to dejavnost, ki 
nudi dodatno priložnost  za zaposlovanje.

Pri tem pa bi si vsi, ki se ukvarjamo z vodarstvom 
želeli, da se financiranje zagotavlja enakomerno 
in pravočasno tekom leta, saj je le tako možno delo 
ustrezno planirati, zagotoviti vse potrebne aktiv-
nosti pri iskanju in usklajevanju rešitev z vsemi 
deležniki na področja varovanja okolja in tudi dela 
izvesti znotraj dovoljenih časovnih okvirov. 

Zagotovo imamo dovolj znanja in izkušenj, da 
izboljšamo stanje naših voda ali vsaj ustavimo 
poslabševanje razmer. Potrebujemo pa dovolj fi-
nančnih sredstev in voljo za takšne spremembe 
na strani odločevalcev. Predvsem pa potrebujemo 
več prostora za izvedbo takšnih ureditev. Gre za 
prostor, ki ga moramo našim vodotokom, kjerkoli 
je to možno, spet vrniti.

Člana organizacijskega odbora MVD

Agata Suhadolnik, udig
Borut Roškar, udig
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Načrtovanje in upravljanje s sedimenti v pretočni akumulaciji HE Boštanj na spodnji Savi

Uvod

Upravljavec pretočne akumulacije HE Boštanj 
pripravlja na področju upravljanja s sedimenti v 
pretočnih akumulacijah HE na spodnji Savi Pro-
gram upravljanja s sedimenti (v nadaljevanju Pro-
gram), pri katerem upošteva principe opredeljene 
v Protokolu za upravljanje s sedimenti v porečju 
reke Save, zahteve iz koncesijske pogodbe, ukre-
pe Načrta upravljanja voda in določbe Zakona o 
vodah ter zaključke, usmeritve in strateške cilje 
Mednarodne Savske komisije (International Sava 
River Basin Commission (ISRBC). Z Načrtom za 
upravljanje s sedimenti na spodnjesavskih elek-
trarnah se zajema vse aktivnosti od ugotavljanja 
trendov sedimentacije z namenom vzpostavi-
tve ravnovesja v strugi in obvodnem prostoru, 
opredelitve in spremljanja kvalitete sedimenta, 
varstva pred vnosom onesnaževal preko sedi-
mentov, vode do končnega Programa upravljanja 
s sedimenti, v katerem je opredeljeno izvajanje 
vseh potrebnih meritev, analiz do načina zmanj-
ševanja količin sedimenta v določeni akumulaciji, 
to je od možnosti premeščanja znotraj akumulaci-
je in izpiranja z upravljanjem zaporničnih objektov 
do odstranjevanja, deponiranja in obdelave sedi-
menta zaradi remediacije ali pridobivanja surovin.

NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE 
S SEDIMENTI V PRETOČNI AKUMULACIJI 
HE BOŠTANJ NA SPODNJI SAVI
mag. Luka Javornik, univ. dipl. inž. grad., Inštitut za vode Republike Slovenije, 

Einspielerjeva ul. 6, Ljubljana

dr. Sašo Šantl, univ. dipl. inž. grad., Inštitut za vode Republike Slovenije, 

Einspielerjeva ul. 6, Ljubljana

Davor Rozman, univ. dipl. inž. grad., Inštitut za vode Republike Slovenije, 

Einspielerjeva ul. 6, Ljubljana

Predmetna analiza je tako zajemala:

• Celovit pregled vseh procesov, ki se bodo ali se 
lahko izvedejo v postopku izdelave Programa;

• Preučitev ustreznosti in potrditev lokacij za 
odvzem vzorcev sedimentov;

• Načrt izvajanja monitoringa kalnosti za oceno 
soodvisnosti koncentracije lebdečih sedimentov 
od pretoka vode;

• Strokovna interpretacija rezultatov meritev kal-
nosti in zrnavostne sestave sedimentov;

• Uporaba podobnih primerov dobre prakse v 
mednarodnem prostoru.

Pregled procesov v postopku  
izdelave programa upravljanja  
s sedimenti

HE Boštanj z zadrževalnikom in pripadajočimi 
objekti je vodni objekt namenjen posebni rabi vo-
dnega dobra. Pregrada s pripadajočimi objekti je 
bila zgrajena s primarnim namenom energetske 
izrabe (posebna raba), vendar pa kot večnamenski 
opravlja tudi druge funkcije, in sicer protipoplavno 
zaščito, ureditev vodotokov, varstvo podzemnih 
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mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl, Davor Rozman

voda, dvig podtalnice in s tem ohranjanje zalog 
pitne vode, ureja pa tudi do tedaj degradirane 
površine. Za izrabo vode je bila koncesionarju 
podeljena vodna pravica do posebne rabe vodne-
ga dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča. 
Namen programa upravljanja s sedimenti je po-
nuditi podlago za izpolnjevanje zahtev 50. člena 
ZV-1E in opredeljuje ključne zahteve in potrebe za 
učinkovito izvajanje aktivnosti odvzema naplavin 
skladno z dolžnostmi opredeljenimi v pravilih rav-
nanja podanimi v omenjenem členu ter dolžnosti 
in obveznosti, ki izhajajo iz tega naslova in so na-
tančneje opredeljene v koncesijski pogodbi
V splošnem so značilnosti Programa sledeče:

• Program obravnava predvsem sedimente, ki se 
odlagajo v prekomernih količinah;

• Program upravljanja s sedimenti je dolgoročni 
plan, ki nudi podlago za prihodnje dejavnosti 
upravljanja sedimenta, potrebne za vzdrževanje 
HE Boštanj, akumulacijskega bazena in pripa-
dajočih objektov ter izpolnjevanje določil kon-
cesijske pogodbe in zahtev ZV-1E ter Zakona o 
pogojih koncesije;

• Program upravljanja s sedimenti ne predpisu-
je enega samega ukrepa temveč podaja nabor 
potencialnih okoljsko-sprejemljivih ukrepov za 
učinkovito reševanje problemov, ki so skladni 
s tehničnimi zahtevami in veljavno zakonodajo 
in jih je mogoče uporabiti, na mestih kjer se in 
ko se pojavlja prekomerno kopičenje odloženih 
naplavin, ki ovira določila podeljene vodne pra-
vice, zahtev Koncesijske pogodbe ter izpolnjeva-
nje ciljev iz 4. člena Zakona o pogojih koncesije;

• Program upravljanja s sedimenti je proaktiven, 
saj mora zagotavljati možnost adaptivnega 
upravljanja, ki se nanašajo zlasti na morebitne 
spremembe pogojev (klimatskih, urbanističnih 
ipd.) v prostoru v prihodnosti in mora učinkovito 
naslavljati potencialne težave, ki lahko izvirajo 
iz tega naslova. Adaptivno upravljanje je siste-
matičen proces, ki je zasnovan za nenehno iz-
boljševanje politike upravljanja s sedimenti ter 
temelji na učenju iz rezultatov izvedenih ukre-
pov ter stalnem prilagajanju praks in ukrepom 
stanju na objektu s praksami.

Implementacija Programa je pogojena tudi z ne-
katerimi omejitvami, kot so:

• Prostorski akti oz. ureditve;
• Naravovarstvene omejitve (Zavarovana obmo-

čja, Natura 2000, Naravne vrednote, Ekološko 
pomembna območja-EPO);

• Vodovarstvena območja (VVO);
• Območja zavarovane nepremične kulturne de-

diščine.

Na območju ureditve HE Boštanj so prisotna pred-
vsem nekatere naravovarstvene omejitve (EPO), 
VVO in območja zavarovane nepremične kulturne 
dediščine. Nosilci urejanja prostora iz omenjenih 
področij podajo omejitve in smernice ob morebi-
tnih posegih v tangirana območja.

Implementacija programa 
upravljanjas sedimenti
 

Ukrepi za obvladovanje sedimentacije 
in erozije

S stališča pretočne akumulacije HE Boštanj so ak-
tualni sledeči ukrepi:

• Ukrepi s katerimi vplivamo na količino odlože-
nega sedimenta – izpiranje oziroma prepušča-
nje sedimenta v času povečanih pretokov, po-
speševanje toka z namenom prevajanja kalnih 
oziroma plavinskih tokov, objekti za prestreza-
nje sedimenta;

• Hidravlično čiščenje – koncentracija sedimenta 
pri izpiranju, prečrpavanje sedimenta, izpiranje 
s perforiranimi cevnimi sistemi, bagranje oz. iz-
kop.

Raziskave in analize sedimentov

V sklopu aktivnosti monitoringa sedimentacije v 
pretočni akumulaciji HE Boštanj so bile predvide-
ne sledeče aktivnosti:

• Količina in prostorski razpored plavin v akumu-
laciji – analiza rednih/periodičnih in izrednih 
batimetričnih meritev v akumulaciji; 

• Vrsta in fizikalno-kemijske lastnosti plavin – iz-
vedba geološko-geotehničnih vrtin v akumulaciji 
skupaj z odvzemom vzorcev za presejno analizo 
ter analizo fizikalno-kemijskih in saprobioloških 
oz. bioloških analiz;

• Priprava načrta meritev kalnosti.

Izmere batimetrije ter analiza  
premeščanja sedimentov v pretočni 
akumulaciji HE Boštanj

HE Boštanj je bila v obratovanje predana leta 
2006, naslednje leto pa so se že izvajale prve me-
ritve dna/batimetrije v akumulaciji, ki se izvaja-
jo na 2 leti, v primeru izrednega dogodka, kot je 
predvsem nastop visokih voda pa tudi pogosteje. 
Meritve batimetrij so bile tako izvedene v letih 
2007, 2011, 2013, 2016 in v letu 2017. Dinamiko 
odlaganja oz. izpiranja sedimentov v akumulaci-
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ji smo analizirali s pomočjo primerjav batimetrij 
(DMR). Na podlagi teh primerjav smo identificirali 
4 vzorčna mesta za kasnejšo izvedbo vrtin za ge-
omehanske in fizikalno-kemijske analize. Vzorčna 
mesta znotraj akumulacije smo razporedili enako-
merno z namenom pridobitve informacij o sestavi 
dna v akumulaciji. Sestava dna v akumulaciji, tj. 
globine posameznih plasti in njihove lastnosti, kot 
so zrnavostna sestava in ostale geofizikalne last-
nosti, nam ilustrirajo osnovno sliko o časovni raz-
poreditvi posameznih plasti v vertikali vzorčnega 
mesta. Lokacije vzorčnih mest smo postavili na 
mesta najbolj intenzivnih odlaganj sedimentov 
znotraj obdobja meritev (2007-2017) ne le zaradi 
problematike presežka sedimentov in s tem po-
stopnega zmanjšanja volumna akumulacije tem-
več torej tudi pridobitve informacij o dinamiki re-
centnih nanosov v obdobju delovanja HE Boštanj 
(od l. 2006 naprej). Nobenemu od štirih vzorčnih 
mest nismo postavili paralelnega mesta v prečni 
smeri akumulacije saj že hidravlične razmere po-
vedo, da se paralelno, v prečni smeri vrši erozija 
dna akumulacije, ki pa je veliko manj intenzivna 
od nanosov s tem pa tudi manj reprezentativna, 
poleg tega pa predpostavljamo, da je geološka se-
stava dna akumulacije (vključno z recentnimi na-
nosi) v prečni smeri bolj homogena kot v vzdolžni 
smeri.

Spodnja slika prikazuje tendenco odlaganja sedi-
mentov na lokacijah predvidenih vzorčnih mestih 
po posameznih letih v katerem so bile izvedene 
meritve. Iz grafa je razvidno, da imajo izbrane toč-
ke vzorčnih mest v povprečju pozitiven trend od-
laganja sedimentov.

Slika 3: Zaplavljanje na lokacijah predvidenih vzorčnih mest od leta 
2007 do 2017

Analize parametrov odvzetih vzorcev

Glavni cilj vrtalnih del in geološke spremljave v 
strugi reke Save je bil pridobiti ustrezne vzorce 
za geološko-geomehanske in fizikalno-kemijske 
analize. V ta namen se je uporabilo več načinov 

Slika 2: Lokacije vseh predvidenih vzorčnih mest s prikazom premeščanja sedimentov v obdobju  2007-2017
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jedrovanja in odvzema vzorcev in ga prilagajalo 
posamezni lokaciji. Poleg klasičnega geomehan-
skega rotacijskega jedrovanja z enojnim jedrni-
kom se je uporabilo tudi PVC vzorčevalnike, ter 
specializirane krone z loputo in z lovilcem jedra 
(glej sledeče slike).

                               

Slika 4: Prikaz uporabljenih načinov jedrovanja in odvzema vzorcev

Za pridobitev ustrezne količine vzorcev, so se po-
samezni odseki vrtali večkrat. V primeru lokacij 
Bo2018_3 in Bo2018_4 se je po vrtanju na začetni 
lokaciji ponton nekoliko premaknilo v prečni sme-
ri na vodni tok in ponovno zavrtalo v vrhnjo plast 
sedimentov. 

Geološko-geomehanske lastnosti 
odvzetih vzorcev ter možnosti 
ravnanja z odvzetim sedimentom

Granulometrijsko-geološke lastnosti sedimenta 
pridobljene z izvedbo vrtin na reprezentativnih 
lokacijah v pretočni akumulaciji pokažejo sesta-
vo dna, s povezavo posameznih frakcijsko enakih 
oz. podobnih plasti pa skupaj z implementacijo 
matematičnega modela dinamike sedimentov 
pridobimo možnosti za okvirno ilustracijo kako je 
izgradnja pretočne hidroelektrarne s spremembo 
hidravličnih razmer v vodotoku vplivala na dinami-

ko odlaganja in odnašanja sedimentov, predvsem 
pa nam omenjene terenske raziskave podajajo 
osnovo za pripravo napovednega matematične-
ga modela, tj. modela premeščanja sedimentov v 
obratovalni dobi hidroelektrarne. Upravljavec hi-
droelektrarne lahko na podlagi teh analiz prilago-
di/optimizira način obratovanja s čimer se skuša 
izogniti škodljivim vplivom premeščanja plavin na 
strojno opremo hidroelektrarne, poplavno varnost 
in nekatere druge ekosistemske storitve.
Po drugi strani pa nam fizikalno-kemijske in druge 
kvantitativne ter predvsem kvalitativne lastnosti 
premeščenega sedimenta v bazenu podajo vpog-
led v možnosti ravnanja z odvzetim sedimentom v 
pretočni akumulaciji  (možnost sekundarne rabe 
v kmetijstvu, gradbeništvu in drugi industriji), po-
dajo npr. izhodišča za razvrstitev v nenevarne oz. 
nevarne odpadke, ipd.

Za celotno akumulacijo velja, da se grobe frakcije 
pojavljajo le na območju vrtin Bo-1 in Bo-3 (konve-
ksni odseki akumulacije, kjer se načeloma pojav-
ljajo višje hitrosti vodnega toka) pri čemer delež 
teh frakcij ne dosega niti 1 %. Vzorčno mesto Bo-4 
je najbolj gorvodno ležeče in kaže pričakovano sli-
ko odlaganja bolj grobih frakcij v višjih plasteh, tj. 
do tega odseka so se premestile bolj grobe frak-
cije in sicer kot recentni nanosi kot posledica vi-
sokovodnih dogodkov. Na tem vzorčnem mestu je 
zanimiv pojav finih frakcij (melji s finim peskom) 
med 2 in 4 m globine. Najverjetneje se je ta plast 
v preteklosti (pred izgradnjo HE Vrhovo, še toliko 
manj pred izgradnjo HE Boštanj in začetkom obra-
tovanja v letu 2006) nahajala bližje vrhu, potem 
pa so zgornjo plast prekrili bolj grobe frakcije kot 
posledica visokovodnih dogodkov v času obrato-
vanja HE.

Slika 5: Prikaz presejne krivulje na mestu vrtine Bo-1

Slika 6: Prikaz presejne krivulje na mestu vrtine Bo-2
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HE Vrhovo in HE Boštanj vplivata na transport se-
dimentov dolvodno. Reka Sava do profila vtoka 
Savinje v Savo pri Zidanem Mostu prenaša zmanj-
šane količine grobozrnatih sedimentov (pregrade 
na območju zgornjesavskega odseka (do HE Med-
vode) pretežno zadržijo transport grobozrnatih 
sedimentov, v srednje savskem odseku pa prihaja 
tudi do odvzemov proda v povprečni letni količi-
ni 20.000-25.000 m3). Od profila vtoka Savinje v 
Savo se tako prenašajo pretežno le grobozrnati 
sedimenti iz Savinje, ki pa se zadržijo v večinski 
meri že v zgornji polovici akumulacije HE Vrhovo. 
Ob srednjih pretokih Save se vzdolž struge pre-
našajo le lebdeči delci, ki se jim s povečevanjem 
pretoka na visoke vode z enoletno povratno dobo 
pridružijo še drobnozrnate frakcije. Ob tem velja 
poudariti, da so visokovodni dogodki relativno 
redki, vendar pa se lahko z enim takim dogodkom 
prenese tudi do 90 % letnega priliva sedimentov 
v akumulacijo. Vzdrževalec pretočne akumulaci-
je HE Boštanj mora v 1. koraku preučiti variante 
vzdrževanja akumulacijskega bazena, da ne pri-
de do dviga dna in s tem povečane poplavne ne-
varnosti, do težav s hidromehansko opremo na 
pregradi in konec koncev tudi slabših razmer za 
ekosistem ter pripadajoče ekosistemske storitve. 
V praksi je sicer najbolj zanimiva kombinacija iz-
kopov usedlih sedimentov in spiranja sedimentov 
preko optimalne manipulacije z zapornicami na 
pregradi. Ob tem velja preučiti tudi možnost bolj 
dinamične prilagoditve obratovalnega pravilnika 
HE, kjer se optimizira delovanje zapornic (priča-
kovanemu) dotoku sedimentov z uporabo mate-

Slika 7: Prikaz presejne krivulje na mestu vrtine Bo-3

Slika 8: Prikaz presejne krivulje na mestu vrtine Bo-4

matičnega modela transporta sedimentov, ki poda 
sedimentološke razmere v akumulaciji (frakcijska 
sestava prenesenega sedimenta, lokacije z odla-
ganjem/odnašanjem, itd.) v prihodnosti glede na 
izbrane hidrološke razmere za različno dolga ča-
sovna obdobja. 

V 2. koraku mora upravljavec izbrati možnosti rav-
nanja z odvzetim sedimentom s stališča klasifika-
cije sedimenta kot nevarni/nenevarni odpadek oz. 
možnost uporabe sedimenta v sekundarne name-
ne.

Na območju pretočne akumulacije HE Boštanj se 
v mobiliziranem delu dna (to je debelina plasti 
dna, ki se mobilizira ob pretokih večjih od preto-
kov prodnega premika, tj. v velikosti vsakoletnih 
pretokov – Q

1
) nahajajo pretežno drobnozrnate 

frakcije kot so melji in glinasti peski z organskimi 
vključki. Takšni sedimenti so za nadaljnjo uporabo 
praktično neuporabni, saj so nenosilni, erozijsko 
neodporni poleg tega pa je za nadaljnjo uporabo, 
kjer se ne zahteva ustrezna strižna odpornost ali 
nosilnost (npr. zasipavanje depresij, izvajanje ne-
katerih pre(d)obremenitev temeljnih tal, ipd.) pot-
rebno raziskati stopnje vsebnosti toksičnih ele-
mentov (klasifikacija sedimenta kot nevarnega oz. 
nenevarnega odpadka), kar pod vprašaj postavlja 
ekonomičnost uporabe (stroški fizikalno-kemij-
skih raziskav, logistika, itd.). Takšni drobnozrna-
ti rečni sedimenti na dnu pretočnih akumulacij v 
svoji strukturi vsebujejo tudi organske vključke, ki 
slabšajo geomehanske lastnosti materiala. V slu-
čaju pretočne akumulacije HE Boštanj se to zgodi 
v dolvodni polovici, kjer se zaradi bližine pregrade, 
kjer prihaja do povečanega vpliva na hidravlične 
lastnosti v pretočni akumulaciji, odlaga povečani 
delež meljasto-glinenih frakcij z organsko snovjo.

S stališča pretočne akumulacije HE Boštanj so 
pogojno uporabni le bolj grobozrnati sedimen-
ti peščeno-prodnih frakcij, ki bi se ob ustreznih 
geomehanskih preiskavah (vlažnost, gostota po 
Proctorju, vsebnost organskih snovi, itd.) lahko 
uporabili za vgrajevanje v nasipe, izdelavo drenaž, 
ipd.; kot agregat za vgradnjo v betone (oz. izdelavo 
cementa) pa je mogoč v primeru ustreznosti osta-
lih kriterijev kot je npr. trdnostni razred betona 
v odvisnosti od velikosti prodnega zrna in same 
kamnine (predvsem apnenec). Ob vsem tem pa je 
bistveni kriterij za nadaljnjo uporabo tudi sama 
količina prodnega materiala, saj se tak material 
(velja načeloma za vse pretočne akumulacije pri 
nas) pojavlja v zgornjih plasteh le v gorvodnih cca. 
30 % delih pretočne akumulacije, količine pa se 
slabo »obnavljajo«, saj dotoka grobih frakcij iz 
gorvodnih odsekov ni oz. se zgodi le ob ekstre-
mnih hidroloških razmerah.
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Ocena kakovosti sedimenta v pretočni 
akumulaciji

Ocena kakovosti sedimentov v pretočni akumula-
ciji HE Boštanj je bila izvedena na podlagi upošte-
vanja aktualnih predpisov, ki urejajo monitoring 
in obremenjevanje tal v Sloveniji: Pravilnik o obra-
tovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 
66/17 z vsemi veljavnimi spremembami), Pravilnik 
o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19 
z vsemi veljavnimi spremembami), Uredba o obre-
menjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list 
RS, št. 34/08 z vsemi veljavnimi spremembami).

Skladno z laboratorijskimi analizami odvzetih 
vzorcev je bilo ugotovljeno, da pri obravnavi re-
zultatov skladno s standardi za sedimente nobe-
na lokacija zaradi preseganja mejnih vrednosti ne 
ustreza zahtevam za vnos izkopanega sedimenta 
v namene rekultivacije tal, nasipavanja stavbnih 
zemljišč in nasipavanja območij mineralnih suro-
vin za zapolnitev tal po izkopu brez predhodnega 
očiščenja. Obravnavani zemeljski izkop bi lahko 
na določenih lokacijah in globinah ustrezal zahte-
vam, če bi se ga obravnavalo kot izkopanega ter 
tako zadostilo zahtevam Uredbe o obremenjeva-
nju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 
34/08 in 61/11) ter s tem povezanim standardom 
SIST EN 14899 za vzorčenje odpadkov, SIST EN 
15002 za pripravo odpadkov ter standardom SIST 
EN 12457/4 za enostopenjsko izluževanje s stre-
sanjem in razmerjem med tekočo in trdno fazo 
L/S = 10 l/kg. 

Za oceno kakovosti sedimenta in ugotavljanju 
sprejemljivih mejnih vrednosti sedimenta iz pre-
točne akumulacije HE Boštanj bi se, zaradi ugoto-
vitev trendov, potrebovalo več meritev v daljšem 
časovnem obdobju, kot je to določeno za parame-
tre, ki se spremljajo z vzorčenjem sedimentov v 
Uredbi o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 
št. 14/09 z vsemi veljavnimi spremembami). Iz-
vedli smo primerjavo rezultatov meritev kemij-
skih parametrov, ki so bili analizirani v odvzetih 
sedimentih iz pretočne akumulacije HE Boštanj 
z meritvijo parametrov iz vzorca, ki je bil odvzet 
dolvodno na VT Sava mejni odsek leta 2016. Prav 
tako smo rezultate meritev preverili z meritvami 
merodajnih težkih kovin vzorca, ki je bil odvzet v 
odseku MPVT Sava Vrhovo – Boštanj, prav tako 
leta 2016.  Vrednosti parametrov težke kovine (ni-
kelj, svinec in živo srebro) so nekoliko višji  v vzor-
cih iz zadevnih vrtin od vrednosti v prostotekočem 
odseku VT Sava mejni odsek in tudi od vrednosti 
vzorca, ki je bil odvzet leta 2016 v odseku MPVT 
Sava Vrhovo – Boštanj, v katerem se nahaja tudi 
pretočna akumulacija HE Boštanj. Vrednost kad-
mija je bila pri zadevni analizi pod vrednostjo 
kvantifikacije.

Monitoring kalnosti v  
akumulacijskem bazenu  
HE Boštanj

Lokacije predlaganih merilnih mest v 
bazenu

Za potrebe monitoringa kalnosti smo predvideli 
dve merilni mesti, s katerimi bo možno v priho-
dnosti ovrednotiti količine premeščenih sedimen-
tov ter nakazati dinamiko strugo tvornih procesov 
v akumulacijskem bazenu HE Boštanj.

Merilna mesta morajo zadostiti naslednjim pogo-
jem, da je zagotovljen ustrezen in kvaliteten za-
jem podatkov:

• čim bolj stabilen rečni odsek;
• zadostna oddaljenost od podslapja pregradnega 

objekta HE, pragov, mostnih opornikov (možnost 
ne reprezentativnih meritev zaradi točkovno po-
večanih koncentracij sedimentov);

• med merilnimi mesti se v obravnavani rečni od-
sek ne smejo stekati večji pritoki, s katerimi bi 
se povečal pretok sedimentov v odseku akumu-
lacije;

• brežine obravnavanega rečnega odseka morajo 
biti ustrezno utrjene tako, da je stopnja bočne 
erozije minimalna;

• enostaven dostop ob visokih vodah;
• bližina premostitve za zagotavljanje periodič-

nih/izrednih meritev.

Za potrebe zajema podatkov o količini suspen-
diranega materiala, ki priteče v akumulacijski 
bazen HE Boštanj smo predlagali dve lokaciji, ki 
ustrezata zgornjim pogojem in sicer v neposre-
dni bližini mostov Šmarčna-Breg (GKX,GKY_D48: 
522802, 96665) in Boštanj-Sevnica (GKX,GKY_
D48: 522866, 96703).

Meritve kalnosti se večinoma izvajajo s sledečimi 
metodami:

• Stekleničenje (Prednosti - najbolj preverjena, 
omogoča določitev zrnavosti in koncentracije, 
možna je točkovna meritev ali integracija po 
vertikali. Pomanjkljivosti - slaba časovna ločlji-
vost, metoda je invazivna, potrebna je uporaba 
laboratorija);

• Optična metoda (Prednosti - zagotavlja dobro 
prostorsko in časovno ločljivost, omogoča upo-
rabo in zajemanje podatkov na daljavo ter je re-
lativno poceni. Pomanjkljivosti - močno odvisna 
od zrnavostne sestave sedimenta, metoda je in-
vazivna);

• Akustična metoda (ADCP) (Prednosti - neinva-
zivna, zagotavlja dobro prostorsko in časovno 
ločljivost, podatke je možno zajemati tudi na 
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večjih globinah, kjer so koncentracije po navadi 
najvišje. Pomanjkljivosti - slabo prevajanje od-
bitega zvočnega signala in slabljenje signala ob 
visokih koncentracijah sedimentov).

S kontinuirno meritvijo z brežine pridobimo zvezne 
podatke o koncentracijah sedimentov le v diskret-
ni točki, zato so potrebne periodične nadomestne 
meritve s katerimi pridobimo dejansko vrednost 
masnega toka skozi prečni profil. Primerjava re-
zultatov nadomestnih meritev in kontinuiranih 
meritev nam poda odvisnost v obliki korekcijske 
odvisnosti. Korekcijsko odvisnost nato uporabimo 
za določitev dejanskega masnega toka na podlagi 
kontinuirnih meritev z brežine vodotoka.

Slika 9: Postopek določitve celotne koncentracije suspendiranih 
sedimentov oz. pretoka sedimentov v merskem profilu

Za izvedbo kontinuirnih meritev smo predlagali 
uporabo optične metode, merilec je stalno name-
ščen ob brežini vodotoka. Za potrebe periodičnih/
kalibracijskih meritev in meritev, ki se izvajajo ob 
povišanih pretokih (izredne meritve) smo predla-
gali uporabo akustične metode v kombinaciji s 
stekleničenjem. 

Časovni potek in pogostost meritev

Kontinuirane meritve oz. stalni monitoring kal-
nosti naj bi se na obeh lokacijah na začetku izvajal 
v testnem obdobju 5 let. V tem obdobju pričakuje-
mo zadostno število podatkov za oceno dinamike 
premeščanja sedimentov znotraj akumulacije HE 
Boštanj. 
Po izteku tega obdobja so možni naslednji koraki:

• vgradnja dodatnih stalnih merilnikov,
• ukinitev enega izmed stalnih merskih mest,
• brez sprememb.

Periodične/kalibracijske meritve naj bi se izvaja-
le vsake 3 mesece.

Izredne VV meritve ob nastopu visokovodnega 
vala naj bi se izvajale ob pretokih, ki so višji od 
700 m3/s, če kontinuirne obratovalni monitoring 
kalnosti ni vzpostavljen; v nasprotnem primeru 
izredne VV meritve delno nadomeščajo periodič-
ne/kalibracijske meritve, tj. meritve se izvedejo z 
nastopom Q2 (~ 1650 m3/s).  

(Periodične) izmere batimetrije akumulacijskega 
bazena se vezano na NOV HEBO izvajajo na vsaki 
2 leti. Predlog izrednih izmer batimetrije pretočne 
akumulacije HE Boštanj izhaja iz obstoječih ana-
liz na spodnjesavski verigi elektrarn (HE Vrhovo; 
Javornik, 2015) – pogoj za izvedbo izrednih izmer 
batimetrije je visokovodni val reda velikosti Q5 – 
Q10, ki traja najmanj 36 ur, če pa je velikost viso-
kovodnega vala Q20 in več, se izmere batimetrije 
ob ponovni vzpostavitvi normalnih pretočnih raz-
mer izvedejo ne glede na trajanje takega visoko-
vodnega vala. 

Zaključki

Predmetna naloga je zajemala pregled vseh pro-
cesov v postopku priprave Programa upravljanja 
s sedimenti, pregled obstoječega stanja tehnike 
in praks, vzorčevanje na reprezentativnih mestih 
znotraj pretočne akumulacije HE Boštanj vključno 
z laboratorijskimi raziskavami in vpogledi v pri-
mernost akumuliranih frakcij za sekundarno upo-
rabo. Pripravili smo tudi predlog stalnega in izre-
dnega monitoringa kalnosti za potrebe določitve 
soodvisnosti koncentracije sedimentov in hidro-
loških količin, medtem ko se dejanski monitoring 
(še) ni izvedel zato tudi interpretacija rezultatov 
(iz)rednega monitoringa kalnosti še ni mogoča. 
Rezultati izvedenih raziskav so pretežno pričako-
vani za tovrstni tip spremenjenega rečnega odse-
ka oz. pretočne akumulacije; v zgornjem delu pre-
točne akumulacije se kot recentni nanosi nahajajo 
plasti večjih frakcij (fini prod oz. grobi pesek), ki pa 
dolvodno v debelini upadajo oz. v spodnji polovici 
pretočne akumulacije izginejo. Tam kot recentni 
nanosi prevladujejo fine frakcije (srednji melji). 

V pretočni akumulaciji HE Boštanj se tako prete-
žno nahajajo drobnozrnati sedimenti, ki pa v na-
ravnem stanju zaradi slabe nosilnosti in stabil-
nosti niso uporabni za sekundarno uporabo ter 
peščeno-prodnati sedimenti, ki so ob predhodnih 
raziskavah (optimalne) vlažnosti in največje go-
stote ter vsebnosti humoznih in organskih snovi 
pogojno uporabni za izvedbo nasipov in nekaterih 
betonov nižje trdnosti.

Načrtovanje in upravljanje s sedimenti v pretočni akumulaciji HE Boštanj na spodnji Savi
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Povzetek

Lebdeče plavine (suspendirani sedimenti) v vodo-
tokih predstavljajo večino vsega materiala, ki se 
premešča vzdolž struge in pomembno vplivajo 
na zamuljevanje rečnih profilov, poplavnih obmo-
čij ter površinskih voda (jezera, morska obrežja), 
kamor se izlivajo. Količina materiala v preme-
ščanju močno zavisi od trenutnega pretoka, saj 
večji pretok pomeni tudi večje turbulentne sile na 
trdne delce in posledično večje količine le-teh v 
vodnem telesu, ki se premeščajo naprej, obratno 
pa v območju z nižjimi vrednostmi pretoka pride 
do zmanjšanja transportne sposobnosti in tako 
do odlaganja materiala na rečno dno oziroma 
brežine. Odlaganje plavin je zlasti problematično 
ob poplavnih dogodkih, saj se le-te zadržijo na 
poplavnih ravnicah oziroma uporabnih površinah.
V prispevku so predstavljeni rezultati meritev 
vsebnosti lebdečih plavin v času visokovodnega 
dogodka na reki Dravi v letu 2018. Prikazana bo 
povezava med koncentracijo lebdečih plavin v od-
visnosti od pretoka – slednja se v obravnavanem 

primeru visokovodnega vala izraža v obliki t. i. an-
ti-histerezne zanke, kjer se glavnina plavin pre-
mešča v času upadanja visokovodnega vala. Na 
podlagi ugotovljene odvisnosti lahko s podrobnej-
šo analizo in upoštevanjem ostalih parametrov – 
energijske razmere, vrsta tal, intenziteta padavin, 
zarast poplavnih površin,… – vzpostavimo model 
dinamike plavin v vodotoku.

Uvod

Problematika premeščanja lebdečih plavin na reki 
Dravi je večplastna in ima pomemben vpliv tako iz 
vidika hidroenergetske izrabe vodotoka, kot tudi 
na dolgoročno načrtovanje ureditvenih ukrepov 
poplavne varnosti in upravljanja z reko. Izvor pla-
vin v vodotokih je vezan na procese preperevanja 
zgornje plasti zemeljske skorje in vzajemnega 
delovanja erozijskih sil, ki material premeščajo v 
vodno telo in nato naprej vzdolž svoje struge. Ko-
ličina plavin v premeščanju je odvisna od trenu-
tnega pretoka, kot tudi od klimatskih sprememb, 
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saj se v zadnjem času z vse večjim taljenjem le-
denikov in vsled intenzivnejših erozivnih proce-
sov v vodotokih, pojavljajo večje količine le-teh. 
Na dinamiko transporta plavin, kot tudi na njihovo 
količino in sestavo ključno vplivajo razni človeš-
ki ukrepi in posegi na vodotokih, kot npr. gradnja 
hidroelektrarn in drugih hidrotehničnih objektov. 
Posledica premeščanja materiala vzdolž vodoto-
ka ob spreminjajočih se pogojih, je zapolnjevanje 
akumulacijskih bazenov, zablatenje rečnega dna 
in otežen naravni ciklus kroženja vode zaradi 
slabšega dreniranja v vodonosnike. [1]

Ob poplavnih dogodkih, se ob prelivanju vode iz-
ven območja struge plavine zadržijo na poplavnih 
ravnicah oziroma uporabnih površinah. Na pla-
vinah so pogosto adsorbirani organski kot tudi 
anorganski delci, kar lahko v prvi vrsti pomeni 
kemijsko onesnaženje poplavljenih površin. Poleg 
tega je dokazano, da je škoda zaradi poplav v pri-
meru velike koncentracije plavin v vodi veliko več-
ja, kot če je voda čista, saj se zaradi zamuljevanja 
poplavnih površin zmanjša zmogljivost povratka 
visokovodnega vala, kar povzroči še večjo škodo.

Državni hidrološki monitoring površinskih voda, 
ki je opredeljen s strani Evropske unije v okviru 
vodne direktive (Vodna direktiva 2000/60/ES) za-
jema meritve višin vodnih gladin, hitrosti vode, 
pretokov, geometrijo prerezov, temperature vode 
ter vsebnost suspendiranega materiala (lebde-
čih plavin) v vodi. Obseg le-tega je opredeljen s 
programom monitoringa, ki ga izdela Agencija 
Republike Slovenije za okolje (ARSO) in natančno 
predpisuje merjene prametre, postopke in tudi 
pogostost meritev. Parametra državnega hidrolo-
škega monitoringa sta tudi vsebnost in transport 
lebdečih plavin, pri čemer ARSO izvaja monitoring 
slednjih le na večjih vodotokih. [1]

Izkazalo se je, da se v primerih visokovodnih do-
godkov odvisnost med koncentracijo lebdečih pla-
vin in pretokom pojavlja v obliki histereznih zank 
ki v splošnem nakazujejo tudi izvor plavin v pre-
meščanju. Le-te lahko potekajo v smeri (pozitivne) 
oziroma v nasprotni smeri (negativne) vrtenja uri-
nega kazalca. V primeru pozitivne histerezne zan-
ke je koncentracija plavin v fazi naraščanja viso-
kovodnega vala večja, kot je v fazi upadanja vala 
pri enaki vrednosti pretoka. Takšen trend nakazu-
je, da je glavnina izvora plavin v neposredni bliži-
ni struge – dno oziroma brežine. Po drugi strani 
se negativna histerezna zanka pojavi v primeru 
poškodovanih brežin, kjer je vodni sili izpostav-
ljenega več materiala za premeščanje oziroma v 
primerih, kjer se material izpira iz bolj oddaljenih 
izvorov. [2,3]

Za učinkovito upravljanje s plavinami je treba iz-
vajati ustrezne meritve in pridobiti realne podatke 

o plavinah v premeščanju v odvisnosti od spre-
minjajočih se hidravličnih pogojev. Podatki prido-
bljeni na terenu služijo kot izhodišče za vzposta-
vljanje modela premeščanja, ki bo uporaben za 
dolgoročni načrt premeščanja, kot tudi kalibracijo 
numeričnih modelov. Meritve lebdečih plavin slu-
žijo za preračun količin plavin, ki se premestijo 
skozi izbrani prečni prerez vodotoka v določeni 
časovni enoti.

V prispevku je predstavljen primer meritve lebde-
čih plavin med visokovodnim valov na reki Dravi 
v oktobru leta 2018. Odvisnost med pretokom in 
izmerjeno koncentracijo lebdečih plavin nakazuje 
negativno histerezno zanko, na osnovi česar lah-
ko sklepamo, da so se plavine izpirale z zamikom 
iz bolj oddaljenih območij.

Meritve lebdečih plavin na  
reki Dravi

Reka Drava je ena najbolj izkoriščenih rek na sve-
tu iz vidika hidroenergetske izrabe. V Sloveniji je 
na njej osem hidroelektrarn, ki močno vplivajo na 
dinamiko premeščanja plavin vzdolž celotne stru-
ge.

V preteklosti se je monitoring lebdečih plavin na 
reki Dravi na merilnem mestu na Ptuju izvajal v 
obdobju od 1956 do 1975, sicer se meritve v okvi-
ru državnega hidrološkega monitoringa na Dra-
vi niso izvajale. V letu 2013 je bila vzpostavljena 
izmenjava podatkov o motnosti vode reke Drave 
za lokacije, na katerih izvajajo monitoring Dra-
vske elektrarne (DEM). Meritve motnosti so se na 
štirih merilnih mestih akumulacij hidroelektrarn 
pričele izvajati postopoma; v letu 2011 na enem 
mestu, v letu 2012 na dodatnih dveh mestih ter v 
letu 2013 še na četrtem mestu. ARSO je izvedel 
analizo motnosti na podlagi surovih urnih podat-
kov, ki so bili posredovani s strani DEM, kjer še ni 
podana relacija med motnostjo in vsebnostjo leb-
dečih snovi. [4]

Pri meritvah lebdečih plavin na vodotokih se sre-
čujemo s številnimi ovirami in omejitvami, ki so v 
večini primerov vezane na izbiro ustrezne merilne 
tehnike, pravilno uporabo merilnega instrumenta 
in na izbrano mesto meritve. Meritve se tako pra-
viloma izvajajo v bližini premostitvenih objektov 
ali pa se merilni instrumenti vlečejo z motornim 
čolnom. S tem smo omejeni glede izbire območja 
same meritve, kot tudi ne moremo dostopati v do-
ločena zavarovana območja, kjer je prepovedana 
uporaba motorjev na notranje izgorevanje.

Vzorci v času trajanja visokovodnega vala med 
29. 10. 2018 in 31. 10. 2018 so se odvzemali na 
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naravni strugi reke Drave na lokaciji v Zgornjem 
Dupleku, z Dupleškega mostu v sredini prečnega 
prereza (slika 1). Struga reke Drave je zajezena v 
Melju v Mariboru, kjer je zgrajen bočni nasip od 
koder se loči dovodni kanal za potrebe obratova-
nja hidroelektrarne Zlatoličje. Kapaciteta dovo-
dnega kanala je 500 m3/s, po zapolnitvi višek vode 
steče v naravno strugo. Ekološko sprejemljiv pre-
tok na naravni strugi reke Drave v zimsko – spo-
mladanskem obdobju (med 15. 10. in 15. 3.) je10 
m3/s, v poletno – jesenskem obdobju (med 15. 3. 
in 15. 10.) pa 15 m3/s.

Slika 1: Mesto odvzema vzorcev ob visokovodnem valu v Zgornjem 
Dupleku (Dupleški most)

Odvzem vzorcev

Za odvzem vzorcev vode z namenom določanja 
vsebnosti lebdečih plavin se je uporabila vzorče-
valna posoda kapacitete 1 l, z nameščenim ustni-
kom, s katerim se je omogočil izokinetični zajem 
vzorca (hitrost vtekanja vzorca v posodo je ena-
ka, kot hitrost vode v okolici, (slika 2). Za odvzem 
vzorca z Dupleškega mostu se je posoda names-
tila v ustrezen kalup, ki je omogočil, da se je poto-
pila do ustrezne globine. Način odvzema vzorca iz 
Dupleškega mostu je prikazan na sliki 3.

Slika 2: Vzorčevalnik za odvzem vzorca z mostu

Slika 3: Odvzem vzorca na odvzemnem mestu v Zgornjem Dupleku 
– Dupleški most (29. 10. 2018)

Odvzem vzorcev se je začel dne 29. 10. 2018 skla-
dno s spremljanjem hidrometeorološke napove-
di ob zaznanem povečevanju pretoka v naravni 
strugi, ko je bila kapaciteta derivacijskega kana-
la HE Zlatoličje že polno izkoriščena. Prvi vzorec 
se je odvzel ob 5.33 uri. V času naraščanja viso-
kovodnega vala so se vzorci odvzemali na vsako 
uro. Po odvzetih osmih vzorcih ob 12.30 uri, so se 
zaradi počasnega naraščanja pretokov, ki so se v 
popoldanskem času ustalili, vzorci pričeli jemati 
na dve uri. Ponoči iz 29. 10. na 30. 10. se je pre-
tok ponovno začel povečevati, zato so se pričeli 
vzorci ponovno jemati na eno uro. Konica viso-
kovodnega dogodka je bila dosežena v jutranjih 
urah dne 30.  10., ko je pretok na naravni strugi 
dosegel vrednost več kot 1300 m3/s in je bil bolj 
ali manj konstanten vse do jutranjih ur dne 31. 10. 
Občutnejši padec pretoka se je zaznal šele ob 
3.33 uri. Vzorci so se v daljših časovnih razdobjih 
odvzemali vse do 5. 11. 2018 (tabela 1).

Določanje vsebnosti lebdečih plavin

Vsi odvzeti vzorci so se analizirali v Laboratoriju 
za mehaniko tal, Fakultete za gradbeništvo, pro-
metno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Ma-
riboru. Količina trdnih snovi v vzorcih vode se je 
določala z metodo tehtanja suhe snovi po filtraciji 
v skladu s SIST EN 872:2005 (Kakovost vode – Do-
ločanje suspendiranih snovi – Metoda s filtracijo 
skozi filtre iz steklenih vlaken).

Rezultati in diskusija

Rezultati izmerjenih količin lebdečih plavin v 
obdobju trajanja visokovodnega vala na narav-
ni strugi reke Drave so podani v tabeli 1, slika 4 
pa jih prikazuje v grafični obliki. Razvidno je, da 
koncentracija lebdečih plavin s pretokom narašča, 
manjši zamik med obema vrednostma je opazen 
pri doseženem maksimalnem pretoku, saj v toč-
ki največjega pretoka koncentracija plavin ni naj-
višja, ampak še naprej narašča, tudi ko pretok že 
začne upadati.
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Povprečna koncentracija lebdečih plavin vseh šti-
ridesetih odvzetih vzorcev je 1125,11 mg/l. Kon-
centracija se je v obdobju odvzema vzorcev pove-
čevala od vrednosti 232,2 mg/l vse do 2450,2 mg/l, 
kar je tudi največja izmerjena vrednost, določena 
na prehodu iz 30. 10. 2018 na 31. 10. 2018, ko se 
je že zaznal trend upadanja pretoka.

Slika 5 prikazuje Q-C (pretok-koncentracija) odvi-
snost, ki nakazuje tipični t. i. histerezni efekt ni-
hanja koncentracije plavin v odvisnosti od pretoka 
med visokovodnim pojavom. Razvidno je, da gre 
za t. i. negativno histerezno oziroma anti-histe-
rezno zanko, saj koncentracija plavin narašča z 
zamikom glede na naraščanje pretoka; največja 
vrednost koncentracije je dosežena, ko se pretok 
že zmanjšuje. Iz tovrstne razporeditve koncentra-
cije lahko sklepamo, da gre za izpiranje plavin iz 

bolj oddaljenih poplavnih površin, ki se v strugo 
izperejo v času upadanja visokovodnega vala, kar 
hkrati nakazuje tudi na nestabilnost poplavnih 
površin, ki so v času visokovodnega dogodka iz-
postavljene intenzivnemu izpiranju.

V splošnem količina izpranih lebdečih plavin med 
visokovodnim dogodkom ni odvisna samo od ener-
gijskih razmer ampak tudi od stanja poplavnih po-
vršin in razpoložljive količine preperelega materi-
ala na teh površinah, ki je lahko podvržen izpiranju 
oziroma eroziji. Zato je potrebno pri oceni oziroma 
napovedovanju pričakovane količine lebdečih pla-
vin kot tudi vzpostavljanjem ustreznega modela 
transporta plavin med visokovodnim dogodkom 
upoštevati različne dejavnike, kot so npr. inten-
ziteta padavin, raba tal, vegetacija na poplavnih 
površinah.

Datum Čas Vzorec
Pretok

[m3/s]
C [mg/l] Datum Čas Vzorec

Pretok

[m3/s]
C [mg/l]

29/10/2018 05:33:00 V1 796 245,4   15:33:00 V27 1188 1720,8

  06:23:00 V2 895 232,2   16:28:00 V28 1297 1692,4

  07:28:00 V3 885 312,2   17:28:00 V29 1346 1706

  08:33:00 V4 883 446,2   18:33:00 V30 1391 2187,6

  09:28:00 V5 879 421,4   19:33:00 V31 1305 1866

  10:28:00 V6 872 405,4   20:23:00 V32 1303 1792

  11:28:00 V7 831 408   21:28:00 V33 1296 2080,4

  12:28:00 V8 765 507,8   22:33:00 V34 1327 1813,8

  14:38:00 V9 674 455,2   23:28:00 V35 1313 2110

  16:33:00 V10 677 450 31/10/2018 00:28:00 V36 1259 2450,2

  18:28:00 V11 675 351,8   01:28:00 V37 1259 2216,6

  19:38:00 V12 900 371   03:33:00 V38 1163 1874,2

  21:23:00 V13 872 504,6   04:33:00 V39 1004 1956,6

  23:28:00 V14 790 362,4   05:39:00 V40 795 2162,8

30/10/2018 01:29:00 V15 937 376,2   06:33:00 V41 826 1984,2

  02:28:00 V16 1037 369,6   08:33:00 V42 837 2058,2

  03:25:00 V17 1105 484   11:28:00 V43 510 1921,8

  05:27:00 V18 1262 596,4   14:28:00 V44 412 1826,8

  07:24:00 V19 1385 817,6   17:33:00 V45 603 2109

  08:37:00 V20 1380 1077   20:28:00 V46 444 1994,8

  09:28:00 V21 1388 1162,2 01/11/2018 09:18:00 V47 465 1621,6

  10:18:00 V22 1317 1176,8   16:23:00 V48 334 1221

  11:28:00 V23 1243 1376,2 02/11/2018 10:33:00 V49 357 604,4

  12:28:00 V24 1108 1448,6 03/11/2018 10:23:00 V50 157 308,8

  13:33:00 V25 1142 1548,8 04/11/2018 10:28:00 V51 160 172,6

  14:28:00 V26 1143 1468 05/11/2018 15:13:00 V52 92 104,6

Tabela 1: Koncentracija lebdečih plavin v odvzetih vzorcih med visokovodnim dogodkom v oktobru 2018

Meritve vsebnosti lebdečih plavin na reki Dravi v času visokovodnega dogodka
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Slika 4: Koncentracija lebdečih plavin in pretok v času trajanja visokovodnega vala v obdobju od 29. 10. 2018 do 4. 11. 2018.

Slika 5: Odvisnost pretok – koncentracija lebdečih plavin v času trajanja visokovodnega vala v obdobju od 29. 10. 2018 do 5. 11. 2018

izr. prof. dr. Janja Kramer Stajnko, viš. pred. Matjaž Nekrep Perc, red. prof. dr. Renata Jecl
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Zaključek

Rezultati izmerjene koncentracije lebdečih plavin 
na naravni strugi reke Drave v času visokovodne-
ga dogodka kažejo tipično histerezno razporedi-
tev izmerjene koncentracije v odvisnosti od pre-
toka, in sicer gre za negativno histerezno zanko, 
ko koncentracija plavin v prvem delu do konice 
narašča z zamikom glede na naraščanje pretoka, 
nato pa doseže največje vrednosti, ko pretok že 
začne upadati. Tovrstna razporeditev koncentra-
cije nakazuje, da se plavine izpirajo iz bolj odda-
ljenih delov poplavljenih površin, ki so zaradi ne-
stabilne površine izpostavljene intenzivnejšemu 
izpiranju.

Delež plavin v premeščanju med visokovodnim 
dogodkom je bistveno večji kot v primeru nor-
malnih razmer. Za vzpostavitev zanesljivega in 
celovitega modela dinamike lebdečih plavin v 
primeru ekstremnih dogodkov je nujno raziskati 
ključne faktorje, ki vplivajo na količino in dinamiko 
premeščanja, kot npr. energijske razmere, razpo-
ložljivost plavin, intenziteta padavin, namenska 
uporaba zemljišč, zaraščenost poplavnih ravnic.
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MODELIRANJE TRANSPORTA SEDIMENTOV 
V AKUMULACIJI AK PERNICA
Miha Kračun, mag. inž. ok. grad., VGB, Maribor d.o.o.

Miha Kračun

Povzetek

V rečnih akumulacijah se zaradi povečanja pretoč-
nega profila ter zmanjšanja vzdolžnega padca gla-
dine hitrost toka zmanjša. Posledično se zmanjša 
transportna sposobnost in sediment se prične od-
lagati. Na območju akumulacije AK Pernica I smo 
s pomočjo hidravličnega matematičnega mode-
la morfoloških sprememb simulirali morfološke 
spremembe dna in razvoj naplavnega vršaja ter 
njihov vpliv na namembnost akumulacije. V sklo-
pu naloge smo preučili ukrepe za upravljanje s se-
dimentom za ohranjanje namenske rabe akumu-
lacije ter možnosti preverbe dolgoročnega vpliva 
le-teh na morfološke spremembe v akumulaciji z 
matematičnim morfološkim modelom.

Uvod

Zadrževalniki vode z zajezitvijo vodotokov povzro-
čajo spremembo naravnih hidromorfoloških ka-
rakteristik vodnih teles in posledično zaželjeno 
upočasnitev in zadrževanje odtoka vode. Zaradi 
zmanjšanega pretoka se zmanjša premestitvena 
zmogljivost vodnega toka in na območju akumula-
cije se prične usedati in odlagati sediment. Proces 
odlaganja sedimenta in posledičnega zmanjše-
vanja zadrževalnega volumna vodne akumulacije 
povzroča negativne vplive na izvajanje namenskih 
rab na akumulacijah.

Tipičen primer takšnega vodozadrževalnega sis-
tema je akumulacija Pernica. Akumulacija Pernica 
je večnamenski mokri zadrževalnik visokovodnih 
valov na reki Pesnica. Akumulacija se intenzivno 
zapolnjuje s sedimenti. Za območje večnamen-
ske plitve akumulacije Pernica I smo na podlagi 

obstoječih hidroloških, topografskih in podatkov 
o lastnostih sedimenta izdelali statično analizo 
sprememb volumna akumulacije z uporabo GIS 
programskih orodij ter v drugem delu dinamično 
analizo spreminjanja morfologije dna z uporabo 
dvorazsežnostnega hidravlično matematične-
ga modela morfoloških sprememb. Na podlagi 
umerjenega morfološkega modela smo simulirali 
morfološke spremembe dna do leta 2020 ter nji-
hov vpliv na primarno namembnost akumulacije 
– zadrževanje visokih voda.

Teoretična izhodišča

Umetne akumulacijske pregrade spadajo med 
glavne hidromorfološke obremenitve vodnih te-
les, saj vplivajo na več elementov vrednotenja 
hidromorfološke kakovosti vodnih teles (hidrolo-
ški režim, zveznost toka in morfološke razmere). 
Procesi erozije, premeščanja plavin, njihovega 
odlaganja in ponovnega spiranja, so pomembni 
naravni procesi, ki vplivajo na morfologijo vodoto-
ka. V akumulaciji se zaradi povečanja pretočnega 
profila ter zmanjšanja vzdolžnega padca gladine 
hitrost toka zmanjša. Posledično se zmanjša tran-
sportna sposobnost in sediment se prične odlaga-
ti (Mikoš, 2007). V akumulacijah z veliko sedimen-
ta se na vtoku oziroma ustju akumulacije prične 
tvoriti naplavni vršaj. Na tem območju se ob niz-
kih vodostajih pokažejo območja odloženega ma-
teriala, sipine ali stalni otoki ter poloji, porasli z 
vegetacijo. Zapolnjevanje akumulacije je odvisno 
od rečnega režima, pogostosti visokih vod, poplav, 
oblike in velikosti akumulacije, oblike dna aku-
mulacije (batimetrija), stopnje konsolidacije sedi-
menta, obratovanja akumulacije, gostotnih tokov, 
velikosti sedimenta, fizikalnih in kemijskih last-
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nosti vode in sedimenta, temperature, potenciala 
flokulacije lebdečih plavin ter rabe tal in protiero-
zijskih ureditev v prispevnem območju vodotoka 
oziroma zadrževalnika. Največ sedimenta se od-
loži v prvih letih po izgradnji akumulacije. (Ojster-
šek Zorčič, 2015; Julien Y., 2010). 

Akumulacija Pernica I

Akumulacija se nahaja SV od mesta Maribor v ob-
čini Pesnica in severno od naselja Pernica. Ojeze-
ritev imenujemo Perniško jezero, sestavljeno je iz 
zgornje (AK Pernica II) in spodnje akumulacije (AK 
Pernica I). Zgrajena je bila med leti 1966–1968 kot 
mokri zadrževalnik v sklopu HMS Pesnica. Osnov-
na funkcija akumulacije je zmanjšanje visokovo-
dnih valov in akumuliranje vode za sekundarne 
rabe. Akumulacija torej v smislu rabe vode služi 
ribištvu in ribogojstvu ter v manjši meri za potre-
be namakanja v kmetijstvu. Vodni in obvodni pros-
tor služita kot nadomestni habitat (Juvan, 2009a). 
Zgornja akumulacija Pernica II zadržuje poplavne 
vode Jareninskega in Vukovskega potoka. V spo-
dnjo akumulacijo pa se na njenem vzhodnem delu 
vanjo izliva reka Pesnica s ca 129,9 km2 velikem 
prispevnim območjem in na severu višek iz aku-
mulacije Pernica II. Spodnja AK Pernica I je bila 
leta 2006–2009 rekonstruirana v sklopu izgradnje 

AC Maribor–Lendava. Del pododseka avtoceste je 
bil predviden v območju obstoječe akumulacije, 
zato je bil izveden nov pregradni nasip, nov preliv-
ni objekt s pripadajoča hidromehansko opremo in 
z varnostnim prelivom s podslapjem, zavarovane 
in urejene so bile brežine ter očiščen del mulja iz 
dna akumulacije (Juvan, 2009a). AK Pernica I je 
čelna akumulacija na reki Pesnici in deluje kot 
usedalnik plavin iz zgornjega dela povodja. Na 
vtoku Pesnice se je oblikoval naplavni vršaj, ki ga 
prikazuje slika v nadaljevanju.

Hipoteze in metode raziskovanja

V nalogi smo na podlagi predstavljene problema-
tike preveriti naslednje trditve:

• Iz meritev dna akumulacije lahko spremljamo 
spremembe dna akumulacije.    Identificiramo 
lahko območja odlaganja in erodiranja sedimen-
ta. Iz sprememb volumna akumulacije v času 
med meritvami lahko določimo volumen odlo-
ženega oziroma erodiranega materiala.

• Z uporabo hidravlično-matematičnega modela 
lahko za opazovano časovno obdobje simulira-
mo tokovne razmere in morfološke spremembe 
v akumulaciji. 

• Z razširjenim matematično-hidravličnim mode-

Slika 1: DOF ustja reke Pesnice v akumulacijo Pernica I med leti 2001 in 2017, kjer se vidi tvorjenje rečne delte oziroma naplavnega vršaja 
na vtočnem delu reke v akumulacijo ( (Atlas okolja, 2016); (Google Earth, 2017))

2001 2009

20172014
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lom lahko ocenimo vpliv morfoloških sprememb 
na sposobnost akumulacije za zadrževanje vi-
sokih vod.

Pri tem smo za analizo uporabili dva pristopa raz-
iskovanja:

• Statično analizo z uporabo GIS programskih 
orodij, ter

• Dinamično analizo z uporabo numeričnih mode-
lov

Koncept priprave vhodnih 
podatkov

Analiza in priprava vhodnih podatkov je bistvena 
v procesu modeliranja poteka morfoloških spre-
memb . Ti nam predstavljajo robne pogoje in pogo-
je za uspešno izdelavo ter kasnejšo kalibracijo in 
validacijo matematično-hidravličnega modela. Pri 
sedimentacijskih modelih so predvsem potrebni 
večletni periodični ali zvezni sklopi podatkov. V 
modelu sedimentacije izhajamo iz hidrološki in 
topografskih podatkov ter lastnosti sedimenta. 
Model spremembe morfologije akumulacije bo si-
muliral obdobje med leti 2009 in 2013, v katerih je 
bila posneta batimetrija akumulacije. Za to obdob-
je smo pridobili tudi hidrološko-hidravlične para-
metre. Hidrološki podatki so pridobljeni iz gor-
vodno od akumulacije, ležeče vodomerne postaje 
Ranca, kjer smo pridobili urne vrednosti gladin in 
pretokov reke Pesnice (Kobold, 2016). Od podjetja 
VGP Drava Ptuj d. o. o. (Ivanuša, 2016) smo prido-
bili podatke meritev gladin pred in za rešetko na 
pregradi Pernica I. Podatke o kalnosti smo priv-
zeli po dnevnih meritvah kalnosti na vodomerni 
postaji Ranca v obdobju 1967–1973 ter meritve 
v letih 1975 in 1978, saj novejših meritev ni bilo 
(ARSO, 2016). Karakteristike sedimenta oziroma 
mulja v akumulaciji smo pridobili iz terenskega 
vzorčenja na akumulaciji in laboratorijskih analiz 
(KMTal, 2016).

Morfološke spremembe v  
akumulaciji

Spreminjanje volumna akumulacije in zamulje-
vanje sta tesno povezana pojava na AK Pernica. 
V GIS okolju je bila izdelana morfološka bilančna 
analiza (angl. cut-fill analysis) iz razlike nadmor-
skih višin dna akumulacije med letoma 2009 in 
2013, ki je rezultat razlike rastrskih slojev za po-
samezno batimetrijo. Na karti razlike batimetrije 
so s pozitivnimi vrednostmi prikazana območja 
odlaganja sedimenta (modro obarvano območje), 
z negativnimi vrednostmi pa območja erodiranja 
le-tega (rdeče obarvano območje). 

V večjem delu akumulacijskega bazena AK Perni-
ca I so območja erodiranja sedimenta, ki je pos-
ledica rekonstrukcije pregradnega objekta iz jezu 
s fiksnim prelivov v pregradni objekt s segmen-
tnimi zapornicami. Odlaganje plavin se je pojavilo 
na območju vtočnega vršaja oziroma delte reke 
Pesnice. Jugozahodni del akumulacije je tako za-
polnjen s poloji, kjer bujno uspeva vegetacija, ki 
dodatno pospešuje deponiranje sedimenta. 

Modeliranje morfoloških  
sprememb

Z izdelavo matematično-hidravličnega mode-
la morfoloških sprememb želimo podrobneje 
spoznati potek in najpomembnejše zunanje pa-
rametre, ki vplivajo na spremembe morfologije 
v akumulaciji. Za potek modeliranja smo izbra-
li uveljavljeno programsko okolje DHI MIKE 21C 
za katerega je značilna krivočrtne nepravokotna 
numerična računska mreža.

Skupno je v izdelani krivočrtni numerični mreži 
6762 računskih celic. Računsko območje obsega 
površino 65,6 ha. Obliko in razporeditev račun-
skih celic smo oblikovali na podlagi batimetri-
je, terenskega ogleda in ortofoto posnetkov. Za 
osnovno hidrodinamično simulacijo smo izbrali 2 
% najvišjih vtočnih pretokov reke Pesnice in kote 
gladine na AK Pernica.

Slika 2: Bilančna analiza naplavin na AK Pernica I (Kračun, 2017)
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Na podlagi izdelanega hidravličnega modela smo 
z vključitvijo morfološkega modula v program-
skem orodju MIKE 21C. Na podlagi statistične in 
vizualne analize smo za nadaljnje izračune izbrali 
simulacijo z modulom za upoštevanja koheziv-
nosti plavin ter po enačbi za premeščanja suspen-
diranih plavin Van Rijn in z enovitim srednjim 
zrnom d

50
=0.04 mm.

Na podlagi izdelanega morfološkega modela smo 
ocenili, kakšno bi naj bilo stanje na akumulaciji 
Pernica I v letu 2020. Ugotovljene parametre iz 
morfološke simulacije obdobja 2010–2013 smo 
uporabili pri za simulacijo morfoloških sprememb 
do leta 2020. Pri tem smo za vtočni hidrogram 
uporabili ponovitev skrajšanega hidrograma s pri-
padajočimi vrednostmi kalnosti in podatkov kote 
gladine na akumulaciji iz obdobja 2009–2013. 

V vizulanem umerjanju morfološkega modela z 
uporabo ortofoto posnetkov obravnavanega ob-
močja je mogoče zaslediti dobro ujemanje re-
zultatov simulacije in dejanskega stanja v letu 
2017. Sediment se odlaga predvsem od vtočne-
ga dela proti pregradnemu objektu, kjer je razvi-
dno podaljšanje naplavnega vršaja. Na območju 
naplavnega vršaja se tvori glavni odtočni kanal, ki 
ob nizkem vodostaju gladine deluje kot glavni pre-
vodnik reke Pesnice na območju ojezeritve. Ob ka-
nalu se pojavljajo naplavni nasipi. Dobro je ujema-
nje rezultatov modela na območju jugozahodnega 
dela akumulacijskega bazena. Na tem območju se 

Modeliranje transporta sedimentov v akumulaciji AK Pernica

v začetnem delu odlagajo plavine, ter poglobitev 
ob varovalnem nasipu (Kračun, 2017).

Izvrednotili smo zmanjšanje volumna za zadrže-
vanje visokih voda v obdobju do leta 2020 in ugoto-
vili da obsega 3 % zadrževalnega volumna celotne 
akumulacije oziroma 3,4 % zapolnitev zadrževal-
nega volumna nad koto stalne ojezeritve. Ocenje-
no je letno zmanjševanje zadrževalnega volumna 
nad koto stalne ojezeritve do maksimalne kote na 
250 m. n. v. v obsegu 6500 m3 oziroma 0,3 %. Na 
podlagi simulacije morfoloških sprememb lahko 
sklepamo, da se bo akumulacija v prihodnjih le-
tih še dodatno zapolnjevala. Za učinkovitejše dol-
goročno izvajanje aktualnih namenskih rab bo v 
potrebno izvesti ukrepe ravnanja s sedimentom 
(Kračun, 2017).

Zaključek

Antropogeni posegi v rečni sistem povzročajo 
spremembe v naravnem krogu spreminjanja reč-
ne struge zaradi procesa odlaganja in erodiranja 
plavin. Z izgradnjo pregradnih objektov, ki zaradi 
drugih ciljev upočasnijo in zadržujejo vodni tok, se 
spremenijo hidromorfološke lastnosti vodotoka. 
Reka Pesnica s premeščanjem suspendiranega 
materiala iz zgornjega dela porečja po večjem 
delu regulirani strugi odlaga le-tega na območju 
čelne AK Pernica I. AK Pernica I predstavlja pri-
mer večnamenskega mokrega zadrževalnika, na 

Slika 3: Primerjava obstoječega stanja na ortofoto posnetku (Google Earth, 2017) in rezultati simulacije morfoloških sprememb z uporabo 
modela MIKE 21C za leto 2020 na AK Pernica I
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katerem se zaradi odlaganja in erodiranja sedi-
menta srečujemo s problemom kako izbrati opti-
malnih ukrepov za nadaljnje obratovanje kot več-
namenska akumulacija. 

S statično analizo meritev dna smo dokazali, da 
se je s spremembo pregradno-zapornega objek-
ta v letu 2009 volumen akumulacije povečal. Z 
morfološkim modelom pa smo dokazali, da se 
ob nespremenjenem ravnanju s sedimentom na 
območju AK Pernica I pričakuje zmanjšanje vo-
lumnov, ki pa ne bodo vplivali na zagotavljanje 
poplavne varnosti. Pričakujemo pa lahko vplive na 
izvajanje ostalih namembnosti, predvsem na in-
tenzivno ribištvo. 

Umerjen morfološki model lahko uporabimo in 
nadgradimo za nadaljnje analize in študije va-
riant ukrepov na akumulacijskem bazenu. S si-
mulacijo izbranega scenarija ali spremenjenega 
obratovanja lahko hitro in stroškovno učinkovito 
preverimo ustreznost predlagane rešitve, jo po 
potrebi korigiramo in ponovno testiramo. S tem 
pristopom lahko upoštevamo in preverimo večji 
obseg predlaganih rešitev in določimo spremem-
be v akumulaciji v prihodnje. Z uporabo rešitev iz 
umerjenih simulacij na podlagi numeričnih mo-
delov lahko zmanjšamo tveganja za neustrezne 
posege v prostor. Za uspešno dolgoročno obrato-
vanje akumulacije in izvajanje vseh namembnosti 
je potrebno dobro poznavanje naravnih procesov.
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Povzetek

Akumulacija Pernica I je čelna akumulacija na Pe-
snici, kar ima za posledico odlaganje plavin. Po-
stopno zaplavljanje akumulacije Pernica poteka 
že vse od izgradnje. Na območju vtoka Pesnice 
v akumulacijo se tvori zaplavni vršaj, ki posega 
v volumen namenjen zadrževanju visokih voda, 
zaplavljanje pod koto stalne ojezeritve povečuje 
ranljivost vodnega ekosistema, predvsem v po-
letnih sušnih obdobjih. Ob razpadu cianobakte-
rijskega cveta se v vodno telo sproščajo velike 
količine bioaktivnih snovi, od katerih so nekatere 
toksične za živali in ljudi. Za potrebe vzdrževanja 
potrebnega volumna bi bilo potrebno akumulaci-
jo periodično čistiti s premeščanjem sedimentov 
iz akumulacijskega prostora. Predvsem pa uvesti 
ukrepe za zmanjšanje vnosa suspendiranih snovi 
v reko Pesnico in pritoke na prispevnem območju 
akumulacije.

Uvod 
Zamuljevanje v visokovodnih zadrževalnikih 
povzroča več negativnih vplivov. Poleg zmanjše-
vanja prostega volumna zadrževalnika ima pove-
čanje količin sedimenta in s tem zmanjšanje ko-
ličine vode tudi negativen vpliv na kakovost vode 
v zadrževalniku. Zaradi manjše globine vode se 
v akumulaciji le ta hitreje segreva, kar negativno 
vpliva na vodni ekosistem. Ob višjih temperaturah 
je v vodi manj raztopljenega kisika, kar v kombi-
naciji s toksini cianobakterij lahko vodi do uničujo-
čih posledic za vodni in obvodni živelj.

Lastnosti akumulacije Pernica I

Akumulacija Pernica I (spodnja) je bila zgrajena v 
letih 1968 do 1969 za zadrževanje visokovodne-
ga vala Pesnice in njenih pritokov Jareninskega in 
Vukovskega potoka ter s tem zmanjšanje obsega 
poplav dolvodno od pregrade. Leta 1971 je bilo za 
potrebe ribogojstva ojezerjeno še območje gor-
vodno od cestnega nasipa ceste Pernica-Vukovje. 
Z izvedbo del je nastala nova, popolnoma samo-
stojna akumulacija Pernica II (zgornja, poimeno-
vana tudi Velimlje), v kateri je gladina vode neodvi-
sna od visokovodnega režima Pesnice oz. nihanja 
vodostajev v akumulaciji Pernica I. Shematski pri-
kaz akumulacije Pernica je na Sliki 1. Akumulacija 
je na južni strani omejena z zemeljskim nasipom, 
drugje pa se naslanja na obstoječe pobočje. AK 
Pernica se deli na dva dela: spodnji Pernica I in 
zgornji Pernica Il. Zgornjo akumulacijo napajata 
Vukovski in Jareninski potok, v spodnjo akumu-
lacijo pa priteka reka Pesnica. Oba dela sta loče-
na s cestnim nasipom ceste Pernica - Vukovje, v 
nasipu pa povezana s talnim izpustom in fiksnim 
prelivom. Akumulacija Pernica je na začetku ime-
la zvezno gladino skozi prepusta. V začetku 70. let 
sta bila za potrebe aktiviranja dodatnih površin 
za ribogojstvo prepusta pregrajena. Na pobudo 
investitorja Agrokombinat Maribor, ki je imel do-
voljenje za gojenje rib, je bil izdelan projekt za 
nadvišanje in zavarovanje ceste Pernica-Vukov-
je. Z izvedbo del je nastala nova, popolnoma sa-
mostojna akumulacija Pernica II, v kateri so vode 
neodvisne od visokovodnega režima Pesnice oz. 
nihanja vodostajev v akumulaciji Pernica I.

PROBLEMATIKA SEDIMENTACIJE 
V AKUMULACIJI PERNICA
Blaž Ivanuša, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,  
VGP DRAVA Ptuj d.o.o.; Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.
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Slika 1: Shematski prikaz sistema akumulacije Pernica
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Zaradi intenziviranja rabe akumulacijskega pros-
tora za potrebe ribogojstva, so bili v letu 1984 iz-
vedeni dodatni gradbeni ukrepi. Na vtoku Pesnice 
v akumulacijo, pod mostom na sedaj opuščenem 
odseku ceste Maribor-Lenart, je bila po projektu 
1199/4-85 izvedena fiksna pregrada za prepre-
čitev migracije ribam gorvodno od zadrževalnika 
oz. preprečitev dotoka hladnejše vode v akumu-
lacijo. Cca 50 m gorvodno od omenjene pregrade 
je bil izveden cevni propust Ø 100 cm s tablasto 
zapornico, ki predstavlja povezavo regulirane Pe-
snice s starim še nezasutim koritom Pesnice, ki 
se izliva v regulirano Pesnico cca 250 m dolvod-
no od zaporničnega objekta. Namen objekta je bil 
preprečiti dotok relativno hladne vode Pesnice v 
zadrževalnik v tistih časovnih obdobjih, ko dovod 
vode ne bi odgovarjal interesom oziroma potre-
bam intenzivne vzreje krapov.

V okviru mreže merilnih mest državnega moni-
toringa kakovosti površinskih voda po zahtevah 
Vodne direktive (Direktiva, 2000/60/EC) Agencija 
RS za okolje na Perniškem jezeru od leta 2007 iz-
vaja vrednotenje kemijskega in ekološkega stanja 
vodnega telesa. Od leta 2007 dalje je monitoring 
potekal le na spodnjem zadrževalniku, Pernica I 
(evidenca ARSO - Perniško jezero 2). Ker sta oba 
zadrževalnika zelo obremenjena s hranili in se v 
poletnem času v obeh pogosto pojavi cvetenje cia-
nobakterij in pogini rib, je v program monitoringa 
v letih 2014 in 2016 Agencija RS za okolje vklju-
čila tudi zgornji zadrževalnik Perniško jezero 1 
(Pernica II). Po letu 2012 se je vsebnost herbicida 
metolaklora, ki se uporablja za zatiranje plevelov 
v kmetijstvu sicer zmanjšala, obremenjevanje za-
drževalnika s hranili pa še vedno ostaja bistveni 
problem obeh akumulacij.

Koncentracija hranil, predvsem fosforja v jezer-
ski vodi, neposredno vpliva na količino in vrstno 
sestavo fitoplanktona, zato je fitoplankton najbolj-
ši indikator trofičnih razmer v stoječih površin-
skih vodah. V akumulaciji Pernica se posledično 
poleti vrstijo intenzivna »cvetenja« fitoplanktona. 
Analize fitoplanktona, ki se v obeh zadrževalnikih 
po vrstni sestavi sicer precej razlikuje, kažejo na 
slabo trofično stanje tako Pernice I in Pernice II. 
Pomanjkanje kisika je znak obremenjenosti obeh 
akumulacij z organskimi snovmi, od katerih zna-
ten delež predstavlja tudi propadajoča biomasa fi-
toplanktona, ki se zaradi obremenjenosti s hranili 
neprestano obnavlja. Ob razgradnji propadajoče 
biomase fitoplanktona preko noči, prihaja do po-
mankanja kisika v zgodnjih jutranjih urah in po-
sledično tudi do poginov rib.

Zaplavljanje akumulacijskega 
prostora

Akumulacija Pernica I je čelna akumulacija na Pe-
snici, kar ima za posledico odlaganje plavin. Po-
stopno zaplavljanje akumulacije Pernica poteka 
že vse od izgradnje. Na območju vtoka Pesnice 
v akumulacijo se tvori zaplavni vršaj, ki posega 
v volumen namenjen zadrževanju visokih voda, 
zaplavljanje pod koto stalne ojezeritve povečuje 
ranljivost vodnega ekosistema v poletnih sušnih 
obdobjih.

Slika 2: Lokaciji vzorčnih mest na AK Pernica in izračunane vred-
nosti multimetrijskega indeksa fitoplanktona v obdobju 2009 - 2014 
za zadrževalnike in umetna vodna telesa jezer v Sloveniji. REK 2016 
– Per.j.1 0,31 in Per.j.2 0,23, REK 2017 – Per.j.2 0,23 (Vir: Ocena 
stanja jezer v Sloveniji v letu 2014, ARSO)
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1975 1981 1991 2006 2009 2013 2018

0,680 0,498 0,290 0,185 0,102 0,192 0,178

Tabela 1: Spreminjanje volumna akumulacije Pernica I pod koto 
246,40 [*106 m3]

Ob napredovanju zaplavnega vršaja v smeri pre-
livnega objekta AK Pernica I, se odlaganje naplavin 
vrši pretežno vzdolž pregradnega nasipa. Drugje 
so razlike manjše od 10 cm. Erozija se pojavlja na 
zožitvi med kotanjama. Predviden trend odlaganja 
naplavin pod koto stalne ojezeritve je cca. 18.000 
m3 (PUH) do 14.000 m3 (Kračun) sedimenta na 
leto. Med letoma 2013 in 2018 se je volumen pod 
koto stalne gladine zmanjšal za 14.000 m3. Seda-
nja prostorska razporeditev odlaganja naplavin je 
neugodna z vidika poteka matice toka, saj se us-
merja pravokotno v pregradni nasip.

Retencijski volumen za zadrževanje visokih vod 
med koto 246,40 in 249,00 se zaplavlja počasne-
je. V tem območju prihaja na zaplavnem vršaju 
do napredovanja zaraščanja oz. sukcesije. Gosta 
zarast z rogozom, trstičjem, vrbo ipd. ovira res-
uspenzijo mulja, zato je erozija omejena na nepo-
raščeno dno.

V jesenskem obdobju in pozimi začne prihajati do 
odmiranja in razkrajanja rastlinja, zaradi česar 
se še dodatno poveča vsebnost hranil v akumula-
ciji. Odmrle dele vodnih rastlin, vejevje in podrta 
drevesa tok ob jesenskih visokovodnih dogodkih 
nakopiči ob rešetke iztočnega objekta, kar pred-
stavlja dodatno oviro pretočnosti in intenzivira od-
laganje naplavin. 

Slika 3: Napredovanje zaplavnega vršaja Pesnice (DOF 2006, 2009-11, 2012-14 in 2015-16, Atlas okolja)

Blaž Ivanuša
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Pogini rib
V poletnih mesecih, najpogosteje konec julija in v 
avgustu, je v letih 2008, 2010, 2013, 2017 in 2020 
prišlo do večjih poginov rib v spodnji akumulaciji, 
Pernici I. V letu 2013 je med 5.8. in 24.8. poginilo 
več kot 20 ton rib, kar je največji pogin, do katere-
ga je prišlo zaradi pomanjkanja kisika, intenzivne-
ga »cvetenja« fitoplanktona ter hkratnega upada 
nivoja gladine za več kot 20 cm pod koto stalne 
gladine. 

Slika 4: Primerjava hidrografskih meritev 2013 (HarphaSea) in 
2018 (DEM).

Skupno za vse omenjene pogine rib v Perniškem 
jezeru med letoma 2008 in 2017 je, da je do po-
gina prišlo samo v akumulaciji Pernica I, po zni-
žanju gladine zaradi iztekanja vode skozi delilni 
objekt v staro strugo Pesnice. V letu 2020 je prišlo 
do pogina somov, kljub vzdrževanju višje gladine. 
Omenjeni pa so tudi primeri poginov rib zaradi 
namnoženih evglen (Euglena sanguinea) v škrgah 
rib, ki tvori za ribe toksične bioaktivne snovi. 
Položno dno z neizrazitimi nakloni in tvorjenje za-
plavnega vršaja, ki postopoma oblikuje dve kota-
nji otežuje izlov rib ob prelivnem objektu Pernice 
I. Prav tako oblika dna ob nizki gladini, med koto 
246,30 in 246,20 močno otežuje odstranjevanje 
poginulih rib, zato poginjene ribe ostajajo v aku-
mulaciji do zadostnega povečanja vodostaja. V 
tem času ptice raznašajo ostanke rib vse do nase-
lij. Zamuljenost akumulacije je dosegla tak obseg, 
da je bilo potrebno pristopiti k sanaciji zatečene-
ga stanja. Prioriteta naloga sanacije je izboljšanje 
kvalitete življenjskih pogojev ljudi, ki prebivajo ob 
akumulaciji, ob upoštevanju osnovne funkcije – 
zadrževanja visokih voda.

Dodatno lahko razmere za preživetje rib zaostri 
dovajanje vode iz Pernice II, saj se tako z doteka-
njem ogromne količine delno razgrajenih odmrlih 
cianobakterij iz Pernice II dodatno obremeni spo-
dnjo akumulacijo. 

Slika 5: Značilno dolgo sušno obdobje, ko pride do pogina

Slika 6: Pogin rib 2013 (Vir: B. Repič)

Problematika sedimentacije v akumulaciji Pernica
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Slika 7: Gošča odmrlih cianobakterij v Pernici II

Slika 8: Rdeče obarvanje na gladini v Pernici I

Zaostrovanje razmer v Pernici I nakazuje rdeče 
opečno obarvanje, ki ga povzroča Euglena san-
guinea, ki ob veliki količini organske snovi, visoki 
temperaturi vode, pomanjkanju kisika in visokem 
UV sevanju tvori preživetvene ciste, ki so rdeč-
kaste barve. Prej ni opazna, ker je tako kot večina 
ostalih fitoplanktonskih vrst zelene barve. 

Obe akumulaciji sta preobremenjeni s hranili in 
posledica teh obremenitev so masovna »cvete-
nja« cianobakterij, ki ob razgradnji predstavljajo 
velik vir in veliko organsko obremenitev, ki je v AK 
Pernica I še posebej izrazita. Prekomerna produk-
cija, oziroma »cvetenje« fitoplanktona s formacijo 
gošče na površini, vpliva na pomanjkanja svetlobe 
že kmalu pod površino. V takšnih razmerah so iz-
redno uspešne vrste, ki ob pomanjkanju svetlobe 
in obilici prisotne organske snovi, ki jo predsta-
vljajo odmrle alge preidejo celo na heterotrofen 
način prehranjevanja. To so predvsem vrste iz 
skupine evglen (Euglenophyta). (ARSO, Remec-Re-
kar) 

Pomanjkanje kisika ob dnu in v sedimentu povzro-
ča tudi pogine školjk. Pogini školjk vrste jezerska 
brezzobka so bili opaženi v letih 2017 in 2018. Ob 

zaostrovanju sušnih razmer pa nakazujejo na po-
tencialno nevarnost za pogin rib. 

Zaključek
Območje akumulacij in stara struga Pesnice so bili 
zaščiteni z odlokom o razglasitvi naravnih zna-
menitosti na območju občine Maribor, 17/92. Za 
vzpostavitev ustreznih pogojev za razvoj naravnih 
procesov v akumulaciji za zagotovitev samooh-
ranitvene sposobnosti, je primerno sekundarne 
rabe prilagoditi izboljšanju oz. ohranjanju zavaro-
vanih rastlinskih in živalskih vrst ter njim primer-
nim habitatom. Ob razpadu cianobakterijskega 
cveta se v vodno telo sproščajo velike količine bio-
aktivnih snovi, od katerih so nekatere toksične za 
živali in ljudi. Cianobakterijske gošče so nevarne v 
primeru zaužitja, kjer gre izpostaviti ptice, pse in 
mačke. Zato je pomembno zaznavanje sprememb 
v številčnosti fitoplanktona v vodnem telesih, saj 
nam to omogoča spremljanje ekološkega stanja 
in omogoča pravočasno ukrepanje oz. opozarjanje 
uporabnikov vode in prostora ob akumulaciji.
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Modeliranje vpliva klimatskih sprememb na kakovost vode reke Sotle

Povzetek  

Intenzivna raba tal in vodnih virov povzroča ne-
ravnovesje med okoljskimi in gospodarskimi 
cilji porečij. Cilj te raziskave je bil razviti nov iz-
boljšan celosten model upravljanja kakovosti 
voda za doseganje okoljskih ciljev in varovanje 
območij NATURA 2000 v pretežno podeželskih 
in čezmejnih povodjih. Model temelji na analizi 
obremenitev povodja s podnebnimi in hidrološki-
mi ekstremnimi vplivi ter programu osnovnih in 
dopolnilnih ukrepov. Ocena vplivov base modela 
(trenutno stanje), past modela (preteklo stanje) 
in future modela (prihodnje stanje) smo modeli-
rali z uporabo orodja Soil and Water Assessment 
Tool (SWAT) na podlagi rabe zemljišč, podnebnih 
in hidroloških podatkov, prisotnosti ali odsotnosti 
zadrževalnika ter ukrepov povezanih s komunal-
no odpadno vodo in kmetijstvom. Uporabili smo 
tudi osem scenarijev prihodnjih podnebnih spre-
memb z optimističnimi (RCP4.5) in pesimističnimi 

(RCP8.5) napovedmi za dve obdobji (2020–2050, 
2070–2100), tako z zadrževalnikov kot brez nje-
ga. Najpomembnejši vplivi na vodno telo imajo 
posamezna žarišča izvora hranil in sedimentov, ki 
predstavljajo tveganje za doseganje dobrega sta-
nja voda in evtrofikacija vode. Modelirano je bilo 
povprečno letno povečanje sedimenta od 4 do 25 
% in skupnega N od 1 do 8 %, medtem ko je spre-
memba skupnega P od -5 do 6 %. 

Ključne besede: okoljski cilji  WFD, model upravlja-
nja kakovosti vode, čezmejno povodje, podnebne 
spremembe, SWAT

Uvod

Zaradi intenzivne rabe tal in vode v povodjih je 
potrebno uravnotežiti okoljske in razvojne cilje, 
ki jih je mogoče doseči s trajnostnim razvojem, 
ki vključuje gospodarstvo, okolje in družbo (Ćosić-
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-Flajsig in sod., 2013). V zadnjem stoletju se je za-
radi potrebe po reševanju problemov, povezanih 
z vodo, oblikovala definicija celostnega upravlja-
nja vodnih virov (Integrated Water Resource Ma-
nagement – IWRM). Globalno vodno partnerstvo 
(Global Water Partnership) (GWP, 2000) je IWRM 
opredelilo kot „proces, ki spodbuja usklajen razvoj 
in upravljanje z vodo, tlemi in z njimi povezanimi 
viri na način, ki maksimizira rezultate gospodar-
ske in sociološke blaginje na enaki podlagi, ne da 
bi pri tem ogrozil trajnost vitalnih ekosistemov“. S 
sprejetjem Okvirne direktive o vodah (Water Fra-
mework Directive - WFD) (EU, 2000) se je začel 
proces skupne vodne politike Evropske unije (EU), 
katere cilj je varovanje in izboljšanje stanja voda 
in vodnih ekosistemov, spodbujanje trajnostne 
rabe vode in izvajanje integriranega upravlja-
nja voda (Integrated River Basin Management - 
IRBM). Okvirna direktiva o vodah je spodbudila ra-
zvoj metod za ocenjevanje ekološkega stanja vode 
in ocenjevanje stanja evropskih voda (EEA, 2018). 
Izvajanje okvirne direktive o vodah se redno oce-
njuje, njena revizija pa je bila izvedena v letu 2019. 
Načrtovani fokus je obsegal funkcionalnost vod-
nih ekosistemov in njihove lege v povodjih. Kljub 
nespodbudnim rezultatom o izboljšanju kakovosti 
površinske in podzemne vode v EU, WFD ne bo re-
vidirana, ker morajo države članice najprej prip-
raviti boljše načrte upravljanja voda (WFD, 2021). 
Prvo preverjanje izvajanja Okvirne direktive o vo-
dah je bilo doseženo z uporabo načrta za zaščito 
evropskih vodnih virov (Blueprint to Safeguard 
Europe’s Water Resources) (EC, 2012). Dokument 
je izpostavil potrebo po boljšem izvajanju in več-
ji integraciji ciljev WFD v sektorske politike, kot 
so skupna kmetijska politika (SKP), kohezijski in 
strukturni skladi, politike obnovljivih virov energi-
je ter integrirano upravljanje poplav in suš.

Cilj te raziskave je bil razviti celosten model 
upravljanja kakovosti vode za čezmejna in po-
deželska povodja, ki uravnoveša okoljske in ra-
zvojne cilje za doseganje dobrega stanja voda in 
zmanjšanje tveganja za evtrofikacijo (Ćosić-Flaj-
sig in sod., 2017). Model je uporabljen na študiji 
primera porečja reke Sotla/Sutla. Predlagani mo-
del upravljanja kakovosti vode temelji na upora-
bi različnih orodij za ugotavljanje vpliva sedanjih 
osnovnih ukrepov na trenutno stanje in vpliva 
ukrepov izvajanih v preteklosti. Modeliranje bodo-
čega stanja z izvedbo osnovnih kmetijskih ukre-
pov, podnebnih sprememb in morebitne obnove 
zadrževalnika je osnova za analizo in priporočilo 
dodatnega, nabora ukrepov »po meri«, med kate-
rimi so tudi ekosistemske storitve (ES), ki jih bomo 
analizirali v nadaljevanju raziskovalnega dela na 
reki Sotli/Sutli (Ćosić-Flajsig in sod., 2017).

Metode in materiali

Območje raziskovanja

Reka Sotla (v slovenščini)/Sutla (v hrvaščini) je 
mejna reka med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško (Slika 1). Reka Sotla izvira na nadmorski 
višini 717 m. pod Maceljskim hribom in se izliva v 
reko Savo jugovzhodno od mesta Brežice (slika 1). 
Reka je dolga 91 km. Po 3 km povirnega odseka 
reka prevzame vlogo državne meja med Slove-
nijo (desna stran reke) in Hrvaško (leva stran). V 
spodnjem delu, preden se izlije v reko Savo, leži 
državna meja na nekdanjem toku reke Sotle (pred 
regulacijo). Povodje je 590,6 km2, od tega je 78 % 
v Sloveniji, ostalo na Hrvaškem (Ćosić-Flajsig in 
sod., 2014). Povprečna letna količina padavin v 
porečju Sotle je 1200 mm, evapotranspiracija je 
približno 650 mm. Reka Sotla ima na začetku pre-
cejšen naklon v 7 km, se spusti iz 620 m.n.v. na 
250 m.n.v. Nato se padec zmanjša na 112 m nad-
morske višine ob izlivu reke v Savo. Na vodomerni 
postaji Zelenjak (dolvodno od jezu) je povprečni 
pretok 7,3 m³/s (minimalno 0,9 m³/s in največ 
129 m³/s). Zelenjak je hidrološka postaja, kjer se 
spremlja tudi kakovost vode (Ćosić-Flajsig in sod., 
2014).

Celostni model upravljanja kakovosti 
vode za podeželska čezmejna 
povodja

Najpomembnejši del upravljanja čezmejnega in 
podeželskega povodja je modeliranje kakovosti 
vode z določanjem rabe zemljišč, vira hranil in 
količinske ocene onesnaževanja. V primeru čez-
mejnega porečja je izziv še večji zaradi vrste de-
javnikov, povezanih z raznolikostjo upravljanja od 
meril za kakovost vode, ozadjem, pristopi, interesi 
in razvojnimi scenariji za opredeljeno območje. 
Velik izziv predstavljajo različne ureditve vodne 
politike v sosednjih državah. Razvit celostni model 
upravljanja kakovosti vode za podeželska čezmej-
na povodja (Slika 2) je sestavljen iz ključnih oro-
dij za reševanje izzivov, ki temeljijo na ustreznih 
direktivah, zakonih in strokovnih znanjih. Dodatno 
negotovost pri upravljanju voda predstavljajo vpli-
vi podnebnih sprememb (z negotovostmi) na rabo 
zemljišč, pokrovnost tal, vodne vire, rabo vode in 
različne okoljske vidike (Voulvoulis in sod., 2017; 
Giakoumis in Voulvoulis, 2018; EC-CSWD, 2015; 
EC-RCEP, 2012), vključno z lokacijami območij 
NATURA in turističnimi dejavnostmi. Evropske in 
mednarodne izkušnje pri upravljanju podeželskih 
območij uporabljajo koncept življenjskega cikla 
s problemsko usmerjenim okvirnim pristopom 
DPSIR. V skladu z uporabo direktiv model temelji 
na analizi obremenitev povodja, vplivih podneb-
nih sprememb na ekstremne hidrološke dogod-
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43

Modeliranje vpliva klimatskih sprememb na kakovost vode reke Sotle

ke in izvedenih meritvah. Model služi kot osnova 
za nadzor kakovosti vode in predlaganje ukrepov 
po meri povodja. Model integriranega upravlja-
nja voda (IRBM) je pripravljen na podlagi opisanih 
zahtev in sestoji iz več korakov, ki so označeni z 
zeleno črtkano črto na sliki 2.

Model SWAT

Model SWAT omogoča upravljavcem voda modeli-
ranje kakovosti in količine površinske voda in se je 
izkazal za najprimernejšega za majhna čezmejna 
in podeželska porečja. Model združuje modelira-
nje količine vode (vreme, pretok, površinski tok, 
infiltracija tok, namakanje, zadrževalniki in jeze-
ra), kakovosti vode (erozija, rast rastlin, krože-

nje hranil, pesticidi, temperature tal, upravljanje 
kmetijskih zemljišč, pridelava rastlin, upravljanje 
mestnih zemljišč in kmetijsko-okoljski ukrepi) in 
podnebnih sprememb. Prikaz podatkov je možen 
na letnem mesečnem, dnevnem ali urnem nivoju 
(Neisch in sod., 2005). Model lahko prikaže vire in 
vsebnosti sedimenta in hranil ter njihovo prostor-
sko porazdelitev, povezano z razpoložljivimi javno 
dostopnimi podatki.

Model upošteva heterogenost rabe zemljišč, tal 
in naklonov v podporečjih s tvorjenjem hidrolo-
ških odzivnih enot (Hydrological Response Units 
– HRU). Za optimalno delovanje modela je tre-
ba pridobiti širok nabor različnih tabelaričnih in 
prostorskih podatkov. Med kalibracijo je treba 
spreminjati nastavitve številnih parametrov, zato 

Slika 1: Povodje reke Sotle in njegove značilnosti.
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je treba zelo dobro poznati povodje. Prilagoditve 
običajno niso merljive, ker so narejene na podlagi 
izkušenj, znanja in subjektivnih ocen modelarjev 
(Ćosić-Flajsig in sod., 2017; Neisch in sod., 2005). 
Ta oblika ohranja model preprost in omogoča upo-
rabo modela za skoraj vsako porečje. Vendar pa 
so okoljski sistemi zapleteni in neupoštevanje ali 
podcenjevanje pomena parametrov lahko prive-
de do netočnih rezultatov in ocen modela (Neisch 
in sod., 2005). Erozija in količina sedimenta sta 
ocenjena za vsak HRU z modificirano univerzalno 
enačbo izgube tal (MUSLE). SWAT sledi kroženju 
dušika in fosforja v profilu tal, plitvem vodonosni-
ku, vodotoku, zadrževalniku, ribniku in mokriščih. 
Za to študijo so bili uporabljeni model SWAT 2012, 
programska oprema GIS ESRI ArcGIS 10.3 in vme-
snik SWAT. Pri inovativni oceni učinkov (Slika 2) je 
bila uporabljena količinska ocena obremenitev 
vnosa onesnaženja v vode z uporabo SWAT mo-
dela in analiza stanja vodnega ekosistema glede 
na klimatološko-hidrološke razmere ter abiotske 
in biotske dejavnike (Ćosić-Flajsig in sod., 2017).

Slika 2: Diagram pristopa DPSIR za celostni model upravljanja 
kakovosti vode

Scenariji vpliva preteklega in  
prihodnjega upravljanja povodij

Cilj vrednotenja različnih scenarijev upravljanja s 
kakovostjo vode (Slika 3) v različnih pogojih in z 
različnimi ukrepi je oceniti scenarije v smislu pri-
hodnjega upravljanja kakovosti vode v porečju s 
»prilagojenimi« ukrepi, vključno z ekosistemski 
storitvami (ES) in počutjem ljudi. Shema modela 
upravljanja kakovosti vode SWAT, predstavljena 
na sliki 3, je bila izdelana na podlagi metodolo-
ške sheme za ocenjevanje hidroloških storitev za 
oceno sivega vodnega odtisa (WF) (Taffarello in 
sod., 2018). Shema je bila nadgrajena s številni-
mi alternativnimi scenariji z vplivom podnebnih 
sprememb.

Slika 3: Shema celostnega modela upravljanja kakovosti voda s 
predstavitvijo vključevanja modela SWAT in scenarijev preteklega in 
prihodnjega upravljanja povodij.

Za vsak prihodnji scenarij (FUTURE) je bilo upo-
rabljenih šest značilnih podnebnih modelov za 
zaznavanje variabilnosti vhodnih in izhodnih po-
datkov (Slika 4). 
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Rezultati in razprava

Base model (trenutno stanje)

Na podlagi predstavljene metodologije je na sliki 5 podana prostorska predstavitev vpliva vode in si-
mulacija erozije - sedimenta, nitratega-dušika in topnega fosforja v porečju reke Sotle. Rdeča barva 
predstavlja območja s kritično ravnjo. izračunanega transporta usedlin ter nitratov-dušika in fosforja 
iz HRU. Kritična območja virov onesnaževanja (Critical source areas - CSA) so bila določena z analizo 
osnovnega scenarija, to je, kjer sovpadajo območja vira in prenosa ter povezava z vodnimi telesi. CSA 
je, na primer, HRU, kjer povprečna letna količina erozije in sedimenta presega 0,5 t/ha in povprečna 
obremenitev z nitratnim dušikom presega 5 kg/ha (Slika 5). Ta območja imajo geološke in talne tipe, 

Modeliranje vpliva klimatskih sprememb na kakovost vode reke Sotle

Slika 5: Prostorski prikaz simuliranih povprečnih letnih količin izgubljenega sedimenta, nitratnega dušika in fosforja v povodju reke Sotle za 
obdobje 2004 – 2012.

Slika 4: Povprečna temperatura (°C) (levo) in povprečna količina padavin (mm) (desno) - odstopanje RCP 4.5 in RCP 8.5 od povprečja 
1981–2010, za šest uporabljenih značilnih podnebnih modelov in tri obdobja 
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ki so dovzetni za erozijo tal in so zato podvrženi 
vremenskim vplivom. Na prostorsko spremenlji-
vost erozije tal in količino sedimenta vplivajo šte-
vilni dejavniki, zlasti raba zemljišča, način gospo-
darjenja, naklon in značilnosti tal. Grafični prikaz 
vpliva gospodarjenja z zemljišči na erozijo in iz-
piranje dušika so v veliki meri odvisni od točnosti 
prostorskih in atributnih podatkov, uporabljenih 
v procesu modeliranja. Povprečne letne količine 

sedimenta in dušika na ravni HRU smo razdelili v 
šest razredov (Slika 5).
Vir sedimenta v tem povodju je prostorsko hete-
rogen in v povprečju znaša 0,78 t/ha/leto. Štu-
dija kaže, da lahko v nekaterih HRU-jih količina 
sedimenta doseže do 31,61 t/ha/leto (Slika 5). Ta 
vrednost je lahko presežena v obdobjih močnih 
padavin. Največja količina sedimenta je bilo mo-
delirana iz vinogradov (3,51 t/ha/leto), sledijo nji-
ve (1,91 t/ha/leto) (Preglednica 1).

Gorana Čosič-Flajsig, prof. dr. sc. Barbara Karleuša, doc. dr. Matjaž Glavan

Raba tal
Izguba

Tla – erozija (t/ha/leto) Dušik (kg N/ha) Fosfor (kg P/ha)

njive 1,91 3,61 1,80

sadovnjaki 0,02 4,54 0,78

traviniki 0,08 0,76 0,31

gozd 0,02 0,61 0,08

vinogradi 3,51 3,83 0,69

urbano 0,23 0,21 0,31

vode 0,00 0,00 0,00

mokrišča 0,08 0,93 0,29

Povodje 0,78 1,97 0,60

Preglednica 1: Povprečni rezultati modeliranja izgub iz HRU-jev na različnih rabah zemljišč za Base model (trenutno stanje) za obdobje 
študije med letoma 2004 in 2014.

Preglednica 2: Rezultati numeričnega modeliranja za osnovni model (BASE), pretekle (PAST) in prihodnje (FUTURE) scenarije

Scenarij*
Qav,year (m

3/s)
av.(min, maks)%

Sediment (t)
av.(min, maks)%

Skupni N (t)
av.(min, maks)%

Skupni P (t)
av.(min, maks)%

BASE MODEL 7,76 13.853 1.898 119

PAST1a – 
ni zadrževalnika

1% 72% 38% 55%

PAST1b – 
je zadrževalnik

0% 81% 53% 53%

FUTURE – ni zadrževalnika

FUTURE 2a1 4% (5.7;9.3) 4% (-12;19) 1% (-13;10) -6% (-21;-4)

FUTURE 2a2 17% (-7;51) 9% (-15;35) 4% (-14;23) 5% (-21;13)

FUTURE 2a3 12% (1;29) 12% (-5;26) 5% (-4;17) -3% (-10;6)

FUTURE 2a4 23% (3;67) 22% (-5;77) 8% (-9:39) -3% (-15;23)

FUTURE - je zadrževalnik

FUTURE 2b1 5% (-13;19) 10% (-19;29) 2% (-12;10) 2% (-12;11)

FUTURE 2b2 17% (-7;50) 12% (-13;39) 4% (-13;23) 2% (-12;20)

FUTURE 2b3 12% (1;29) 15% (-2;32) 5% (-5;16) 4% (-4;11)

FUTURE 2b4 22% (3;66) 25% (-3;84) 7% (-9;38) 3% (-10;31)

Opomba: Povprečne vrednosti odstotnih sprememb za pretekle (PAST) in prihodnje (FUTURE) scenarije (v oklepajih sta najmanjša in 
največja odstotna sprememba glede na različne podnebne modele) so opredeljene glede na absolutne vrednosti osnovnega (BASE) 
modela.  *Za razlago legende scenarijev glej sliko 3.
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Ocena učinkov scenarijev preteklega 
in prihodnjega upravljanja povodij

Po opredelitvi preteklih in prihodnjih scenarijev 
za upravljanje povodja so rezultati numeričnega 
modeliranja ocene vplivov za vse scenarije pred-
stavljeni v preglednici 2. Predstavljene so model-
ne vrednosti za Qav., leto (m3/s), sediment (t) in 
skupni N (kg) za merilno mesto pred izlivom reke 
Sotle v reko Savo. Vrednosti za vse scenarije (ra-
zen base modela – sedanje modelirane vrednos-
ti) predstavljajo povprečni odstotek povečanja ali 
zmanjšanja vrednosti glede na osnovni base mo-
del. Pri prihodnjih scenarijih (FUTURE) oklepajih 
je prikazan razpon vrednosti glede na šest upora-
bljenih podnebnih RCP modelov.

V primerjavi med  base in preteklimi scenari-
ji (brez in z zadrževalnikom) ni zaznati bistvene 
spremembe v pretoku (Qav./leto) reke Sotle. Sedi-
menta je, po modelnih izračunih, bilo v preteklosti 
bistveno več (72 %, 81 %), pri čemer je bila najviš-
ja količina izračunana v potoku Bistrica. Vrednosti 
sedimenta, skupnega N in skupnega P so bistveno 
višje od vrednosti osnovnega base modela gle-
de na upravljanje s odpadno komunalno vodo in 
kmetijsko-okoljske ukrepe, ki jih v preteklosti ni 
bilo. Rezultati so pokazali, da glavni točkovni viri 
(čistilne naprave) v normalnih razmerah v povpre-
čju dnevno prispevajo minimalne količine N in P. 
Večina onesnaženja s fosforjem vendarle prihaja 
iz gospodinjstev in industrije. V 80-letih je bilo le 
približno 20 % prebivalstva priključenih na javni 
kanalizacijski sistem, zato je bil pomemben vpliv 
manjših naselij, vendar z vplivom le na lokalni 
ravni.

Visoke vrednosti skupnega N (38 %, 53 %) in sku-
pnega P (55 %, 53 %) kažejo na razloge za evtro-
fikacijo vode v zadrževalniku (Vonarsko jezero) v 
80-letih. Kot kaže model je bil glavni razlog in-
tenzivno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči z 
jesenskim oranjem njiv in puščanjem gole zemlje 
pozimi. Bistveno višje vrednosti v preteklosti kot 
danes je mogoče dodatno razložiti z ne izvajanjem 
osnovnih ukrepov za ravnanje z odpadnimi voda-
mi in kmetijsko okoljskih ukrepov dobre kmetijske 
prakse. Vsi ti ukrepi, ki temeljijo na novih okolj-
skih politikah EU in njihovi obveznosti izvajanja so 
sedaj uveljavljeni. Sklepamo lahko, da je glede na 
rezultate osnovnega base modela glavni vir one-
snaženja z dušikom v porečju Sotle odtok hranil in 
sedimentov s kmetijskih zemljišč.

Za prihodnje scenarije so pričakovane spremem-
be povprečne vrednosti letnega pretoka v razponu 
od +4 do +22 %, pri čemer je pričakovano zmanj-
šanje najmanjšega letnega pretoka (-22  %) in 
največje pričakovano povečanje (+66 %), kar je v 
skladu s pričakovanimi ekstremnimi dogodki za-

radi podnebnih sprememb. Pričakovana povečana 
povprečna letna vrednost erozije (sedimenti) od 4 
do 25 %, največja letna vrednost kaže na poveča-
nje sedimenta za celo 84 %. Za skupni N so priča-
kovane spremembe srednje letne vrednosti v raz-
ponu od 1 % do 8 %, najnižje letne vrednosti so v 
razponu od -5 % do -14 %, najvišje letne vrednosti 
pa od 9 % do 39 %. Za skupni P so pričakovane 
spremembe srednje letne vrednosti v razponu od 
-5 % do 6 %, minimalne letne vrednosti se gibljejo 
med -4 % do -21 %, najvišje letne vrednosti se gib-
ljejo od -4 % do 31 %. 

Vrednosti povprečnega pretoka (Qav./leto) za pri-
hodnje scenarije so najnižje za zmerne podnebne 
modele RCP4.5 (2020–2050), sledijo pa vrednosti 
za pesimistične modele RCP8.5 (2070–2100). V 
nekaterih scenarijih vrednosti kažejo na povpreč-
no povečanje vrednosti za pretoka do 17 % (-7; 50) 
oziroma za sediment do 25 % (-3;  ), medtem ko so 
pri skupnem N in skupnem P te spremembe manj-
še in v povprečju le redko presežejo 5 %.

Rezultati prihodnjih scenarijev podnebnih spre-
memb kažejo na potencialno znatno povečanje 
pretoka reke Sotle in transporta sedimenta, ne 
pa tudi hranil, kar je posledica izvajanja osnovnih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov ter ukrepov za od-
vajanje komunalnih odpadnih voda. Ugotovljene 
so bila žarišča v nekaterih podpovodjih. Priča-
kovano je bilo, da bodo vse vrednosti zaradi pod-
nebnih sprememb bistveno višje, to se je izrazilo 
pri povprečnem pretoku in sedimentu. Vendar so 
bile vrednosti za skupni N in skupni P manjše od 
pričakovanih, saj so bili vnosi N in P na kmetijska 
zemljišča, zaradi modeliranja kmetijsko okoljskih 
ukrepov, bolje izkoriščeni. 

V scenariju 2a1 (RCP4.5 2020–2050 brez zadrže-
valnika) je pričakovano povečanje sedimenta do 
4 % in zmanjšanje skupnega P za -6 %. V scena-
riju 2a3 (RCP 8.5 2020–2050 brez zadrževalnika) 
so bile vrednosti nekoliko večje kot pri 2a2 (RCP 
4.5 2070–2100 brez zadrževalnika). V scenarijih 
brez zadrževalnika (2a3, 2a4) je pričakovan padec 
skupnega P za -3 %. Pri scenarijih z zadrževalni-
kom (2a3, 2a4) so bile vrednosti nekoliko večje. V 
scenarijih RCP 8.5 2070–2100 (2a4, 2b4) so bile 
opažene višje povprečne vrednosti, zlasti za pov-
prečni pretok in sediment, vendar so bili opaženi 
tudi izjemno veliki razponi vrednosti, zlasti veli-
ke maksimalne vrednosti. Ti scenariji kažejo na 
možnost zelo problematičnih situacij v povodju 
v prihodnosti. Scenariji podnebnih sprememb so 
odprli razpravo o vplivu odločitve pri izbire regi-
onalnih klimatskih modelov (RCM) na modeliranje 
podnebnih sprememb z modeli povodij, kot je mo-
del SWAT. Ta članek izpostavlja tudi pomembnost 
predstavljenih rezultatov in njihovo uporabnost 
za oblikovanje politik s strani odločevalcev v zvezi 
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z izvajanjem rezultatov za kratkoročne ali dolgo-
ročne strategije ali načrte upravljanja voda.

Zaključki

Posebej pomembni so sezonski hidrološki ekstre-
mi. Intenzivne padavine imajo za posledico večji 
odtok padavin in intenzivnejše erozijo (sedimnet) 
in izpiranje hranil. Ob majhnih pretokih in večjih 
vsebnosti sedimenta in hranil v vodah so ogrože-
ne zaščitene vrste, zlasti vrsta ribe, Barbus bal-
canicus, ki naseljuje reko Sotlo. Povečana količina 
sedimenta predstavlja večjo nevarnost za ribe, 
kot povečana količina hranil.

Pristop DPSIR se uporablja v okviru celostnega 
modela upravljanja kakovosti voda za zanesljivej-
šo oceno vpliva procesov na vode; na podlagi ana-
liziranih scenarijev bo predlagan optimalen nabor 
ukrepov, ki naj bi bistveno izboljšali doseganje 
okoljskih ciljev. Pristop je osredotočen na kako-
vost vode, vključno s sedimenti, skupnim dušikom 
in skupnim fosforjem. Predlagana metodologija 
za oceno evtrofikacije uporablja pristop DPSIR v 
kombinaciji s prostorsko analizo GIS in modelom 
SWAT.

Predstavljena raziskava prispeva k poznavanju 
in razumevanju vplivov podnebnih sprememb z 
uporabo dolgoročnih napovedi šestih različnih 
RCM na ravni lokalnega povodja (pretok) in kako-
vostnega stanja površinskih voda (obremenitev s 
sedimenti, dušikom in fosforjem).

Uporaba razvite metodologije se je izkazala za 
ustrezno za primer povodja reke Sotle. Ta meto-
da omogoča širše pridobivanje osnovnih znanj, ki 
vključujejo naravne procese in vire onesnaženja, 
analizo procesa evtrofikacije ter zmanjševanje 
tveganja evtrofikacije z izbiro optimalnega nabora 
omilitvenih ukrepov. Kot rezultat uporabe razvite 
metodologije se je pokazalo, da so vplivi prebival-
stva in kmetijstva v porečju reke Sotle, morebitno 
prestrukturiranje jezera Sotla/zadrževalnika Vo-
narje in vpliv podnebnih sprememb, sprejemljivi 
in ob primernih ukrepih v prihodnosti obvladljivi.

Rezultati te študije kažejo, da je treba o odločitvah 
o uvedbi ukrepov za ohranjanje količine in kakovo-
sti vode, ki temeljijo na osnovnem (BASE) modelu 
in preteklih (PAST) scenarijih ter scenarijih vpli-
va podnebnih sprememb v prihodnosti (FUTURE), 
poglobljeno razpravljati med oblikovalci politik in 
odločevalci pred izvajanje dodatnih ukrepov. Pre-
dlagani model daje oblikovalcem politike možnost 
celovitega upravljanja kakovosti voda v povodju in 
sprejemati odločitve v zvezi z uporabo optimalnih 
(„po meri“) ukrepov za individualno povodje, ki 

vključujejo osnovne in dopolnilne ukrepe ter eko-
sistemske storitve.

V prihodnjih raziskavah bi bilo treba predlagati 
ukrepe prilagojene za zmanjšanje žarišč izvora 
sedimenta in hranil v porečju reke Sotle in jih pre-
veriti z novim scenarijem, ki vključuje optimalen 
nabor „prilagojenih“ ukrepov v okviru razvitega 
celostnega model upravljanja kakovosti voda in s 
podporo SWAT. Raziskati je treba tudi scenarije z 
različnimi nabori »prilagojenih« ukrepov in izbiro 
optimalnega z večkriterijskimi metodami optimi-
zacije. 
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Povzetek

Številni praktični inženirski problemi, s katerimi 
se srečujemo pri umeščanju v prostor in grad-
nji različnih objektov in pri zagotavljanju varstva 
pred poplavami, zahtevajo v procesu načrtovanja 
tudi podatek o t.i. projektnih pretokih (koničnih 
pretokih) oziroma projektnih hidrogramih (viso-
kovodnih valovih). Določitev projektnih pretokov 
oz. hidrogramov pa ni enoznačna, saj je na voljo 
veliko število različnih metod, ki so bolj ali manj 
primerne za uporabo tako v primeru merjenih kot 
tudi nemerjenih porečij. V slovenski hidrotehnični 
oziroma vodarski praksi se še vedno zelo pogos-
to za določitev projektnih pretokov uporabljajo 
preproste empirične enačbe, katerih parametri 
so pogosto ocenjeni precej subjektivno. Upora-
ba umerjenih in preverjenih hidroloških modelov 
ali postopkov regionalizacije projektnih pretokov 
oz. hidrogramov je v slovenski hidrološki praksi 
še vedno zelo redka, verjetnostne analize pa se 
pogosto uporabljajo samo za določitev projektnih 
pretokov in ne tudi za določitev celotnih hidrogra-
mov. Pogosto prihaja do izrazitih nesorazmerij 
med natančnostjo in kompleksnostjo hidroloških 
in hidravličnih izračunov, kar zmanjšuje uporabno 
vrednost oziroma natančnost rezultatov hidrolo-
ško-hidravličnih študij. Poleg vsega naštetega se 

v procesu določanja projektnih pretokov oziroma 
hidrogramov v slovenski vodarski praksi sko-
raj nikoli ne upošteva negotovosti oziroma vsaj 
spremenljivosti zaradi prisotnih negotovosti (npr. 
natančnost hidroloških in geodetskih meritev, ek-
strapolacija pretočnih krivulj, nenatančna ocena 
drugih modelnih parametrov, itd.). Prispevek po-
daja pregled možnih metod za določanje projek-
tnih pretokov in hidrogramov ter podaja okvirni 
predlog metodologije za določitev projektnih hi-
drogramov.  

Uvod

Poplave so ena izmed najdražjih in najpogostejših 
naravnih nesreč. V Evropi poplave povzročijo le-
tno približno za 6 bilijonov EUR škode, poplavam 
pa je letno izpostavljenih 250.000 ljudi (Alfieri et 
al., 2016), zato se je na njih potrebno ustrezno 
pripraviti in zaščititi tako človeška življenja kot 
nepremičnine in premičnine. Ustrezno napove-
dovanje poplav je eden izmed ukrepov, s katerim 
lahko obveščamo ljudi, ki živijo na ogroženih ob-
močjih (npr. Bezak et al., 2021). Pravočasno napo-
vedovanje lahko štejemo med pasivne ukrepe, ki 
lahko zmanjšajo škodo zaradi poplav, težko pa jo 
v celoti preprečijo, vsaj v primeru Slovenije, kjer 
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je odziv večine vodotokov na padavinske dogodke 
hudourniški, in ko je časa za zaščito malo. Aktivni 
ukrepi kot so npr. visokovodni zadrževalniki, nasi-
pi, različni zeleni ukrepi lahko v nekaterih prime-
rih predstavljajo zelo dobro aktivno zaščito pred 
poplavami. Za načrtovanje aktivnih ukrepov pa 
potrebujemo podatek o projektnih pretokih ozi-
roma projektnih hidrogramih. Te hidrološke spre-
menljivke potrebujemo tudi pri številnih drugih 
inženirskih ter vodarskih problemih kot so pripra-
va poplavnih kart, načrtovanje hidroelektrarn, 
itd. Razvoj metod, postopkov in modelov, ki se 
lahko uporabijo za določitev projektnih pretokov 
in hidrogramov je bil v zadnjih 20 letih skokovit, 
saj je mednarodna hidrološka organizacija IAHS 
(https://iahs.info/) podprla veliko število iniciativ, 
katerih cilj je bil ravno zmanjševanje negotovosti 
povezane z določanjem projektnih spremenljivk.       
V okviru ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) z 
naslovom »Razvoj metodologije za izračun viso-
kovodnih valov na podlagi ekstremnih padavinskih 
dogodkov« (trajanje od 1.10.2021 do 30.4.2023), 
ki ga podpirata Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost RS (ARRS) in Ministrstvo za okolje 
in prostor (MOP), bomo tako predlagali ustrezno 
metodologijo za določanje projektnih pretokov 
in hidrogramov za uporabo v slovenski vodarski 
praksi. Verjamemo, da bo metodologija, ki bo pre-
dlagana v skladu z mednarodnimi smernicami, 
dvignila raven kakovosti hidrološko-hidravličnih 
študij kot dela projektne dokumentacije. 

Kratek pregled mednarodne in 
domače literature

Določanje projektnih hidrogramov je eden izmed 
pogostejših praktičnih problemov, s katerimi se 
srečujemo na področju inženirske hidrologije. 
Tudi mednarodna hidrološka organizacija „In-
ternational Association of Hydrological Sciences 
(IAHS)“ je prepoznala izzive, s katerimi se sre-
čujemo pri določanju projektnih pretokov, zaradi 
tega je podprla 10-letno pobudo z naslovom „Pre-
dictions In Ungauged Basins (PUB)“, kjer je bilo 
izvedeno veliko število raziskav s tega področja. 
Omenjena pobuda pa se ni osredotočala samo na 
povsem nemerjena porečja ampak tudi na pore-
čja, kjer imamo omejeno število vhodnih podatkov 
oziroma na nemerjene lokacije na porečjih, ki so 
del večjih merjenih porečij. Obsežen pregled pris-
topov pri določanju projektnih pretokov in projek-
tnih hidrogramov so pripravili Hrachowitz et al. 
(2013). Sistematičen pregled metod in praks je 
zbran tudi v monografiji, ki so jo pripravili Bloe-
schl et al. (2013). Tematika je še vedno zelo ak-
tualna in je omenjena tako v novi 10-letni pobudi 
IAHS (Panta Rhei, everything flows 2013-2022), 
kot tudi v nekaterih izmed 23 nerešenih vpraša-

njih s področja hidrologije (Bloeschl et al., 2019).
Za določanje projektnih hidrogramov na podlagi 
merjenih podatkov o pretokih je bilo v preteklih 
desetletjih razvitih veliko različnih metod. Yue 
et al. (2002) so projektne hidrograme določili z 
upoštevanjem naprednih statističnih značilnosti 
visokovodnih valov ter v prispevku omenili tudi 
nekatere preprostejše metode, kjer se ustrezno 
kombinira rezultate verjetnostnih analiz in iz-
brane visokovodne valove. Napredne statistične 
metode so uporabili tudi Serinaldi in Grimaldi 
(2011) in Xiao et al. (2009). Nadalje so Brunner et 
al. (2016 in 2017) za določanje projektnih hidro-
gramov uporabili funkcije kopula, ki so se v slo-
venski vodarski praksi že uporabljale (npr. Šraj et 
al., 2015). Meylan et al. (2012) pa podajajo pregled 
metod, ki temeljijo na teoriji verjetnosti. Mednaro-
dna literatura vključuje tudi veliko število metod 
za določanje projektnih pretokov glede na rezul-
tate hidroloških modelov (npr. Bezak et al., 2017; 
Bezak et al., 2018; Dolšak et al., 2015; Boughton 
in Droop, 2003; Winter et al., 2019). Za določanje 
projektnih pretokov pa lahko uporabimo tudi kon-
cept hidrološke regionalizacije (npr. Bloeschl et 
al., 2013; Hoskin in Wallis, 2005), kjer projektne 
pretoke oziroma hidrograme določimo glede na 
lastnosti hidrološko podobnih porečij, kjer imamo 
na voljo merjene podatke o pretokih. V nekate-
rih evropskih državah se za določanje projektnih 
pretokov v primeru manjših nemerjenih porečjih 
uporabljajo tudi empirične enačbe oziroma prin-
cipi hidrološke regionalizacije (npr. Fleig et al., 
2013). Na primer, v Avstriji se za porečja manjša 
od 10 km2 predlaga uporaba več enačb, med dru-
gim tudi t. i. regionalne krivulje, na podlagi katerih 
je mogoče določiti projektne pretoke za nemerje-
na porečja (Fleig et al., 2013). Na podlagi rezul-
tatov verjetnostnih analiz je takšne empirične 
regionalne krivulje za območje Slovenije pripravil 
Piry (2020), tematiko pa je obravnaval tudi Mikoš 
(2020). Piry (2020) je v krivulje vključil tudi oceno 
negotovosti. 
      

Okvirni predlog metodologije  
za določitev projektnih  
hidrogramov 

V nadaljevanju prispevka podajamo okvirno 
strukturo predlagane metodologije za določanje 
projektnih pretokov oziroma hidrogramov. Le-ta 
je trenutno razdeljena na metode, ki jih lahko 
uporabimo v primeru, da imamo na voljo merje-
ne podatke o pretokih (poglavje 3.1), in metode, ki 
jih lahko uporabimo v primeru, da le-teh nimamo 
oziroma je podatkov premalo za izvedbo verje-
tnostnih analiz (poglavje 3.2). V obeh primerih je 
metodologija razdeljena na »manj pomembne« in 
»bolj pomembne« objekte oziroma namene upo-

Razvoj metodologije za določitev projektnih hidrogramov
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rabe. Tako lahko pod »manj pomembne« objekte 
štejemo npr. načrtovanje prepustov na cestah iz-
ven naselij in s projektno hitrostjo manjšo od 60 
km/h, ureditve strug manjših vodotokov, v bližini 
katerih ni pomembnejše infrastrukture, itd. Med 
»bolj pomembne« primere pa lahko štejemo na-
črtovanje hidroelektrarn, ureditve večjih vodoto-
kov, načrtovanje večjih protipoplavnih ureditev kot 
so visokovodni zadrževalniki, itd.    

Metodologija za določanje projektnih 
hidrogramov na podlagi merjenih  
podatkov o pretokih 

V primeru, da imamo na voljo dovolj merjenih po-
datkov za izvedbo verjetnostnih analiz, lahko pro-
jektne hidrograme določimo na podlagi merjenih 
podatkov o pretokih. V primeru »manj pomemb-
nih« objektov tako za uporabo predlagamo meto-
do, ki jo povzemajo Yue et al. (2002), in kjer gre 
za uporabo tipičnega visokovodnega hidrograma 
(angl. Typical flood hydrograph) (TFH). Metoda 
tako vključuje naslednje korake: 

• Izbira vzorca za izvedbo verjetnostnih analiz 
(npr. metoda največjih letnih visokovodnih ko-
nic);

• Ocena parametrov izbranih verjetnostnih poraz-
delitev (npr. log-Pearsonova 3 porazdelitev, ge-
neralizirana porazdelitev ekstremnih vrednosti 
(GEV)) na podlagi metode momentov ali metode 
momentov L);

• Izbira ustreznih reprezentativnih hidrogramov 
(npr. krajši, daljši dogodki, več različnih kombi-
nacij);

• Upoštevanje rezultatov verjetnostnih analiz 
(skupaj s pripadajočimi intervali zaupanja, ki za-
jemajo vpliv negotovosti) in izbranih reprezen-

tativnih hidrogramov za določitev projektnih hi-
drogramov za različne vrednosti povratnih dob 
in z upoštevanjem negotovosti. 

Slika 1 prikazuje primer projektnih hidrogramov 
določenih z uporabo TFH metodologije. Poudari-
ti je potrebno, da bi kot izhodišče lahko uporabili 
tudi kakšen drug visokovodni val, tako da bi lah-
ko z uporabo večjega števila visokovodnih valov 
pridobili nabor več projektnih hidrogramov. V pri-
meru, da obravnavamo večje število postaj vzdolž 
istega vodotoka (npr. reka Sava) je smiselno pri 
verjetnostnih analizah upoštevati isto obdobje 
meritev (npr. najdaljše skupno razpoložljivo ob-
dobje).  

V primeru »bolj pomembnih« objektov za upo-
rabo oziroma določanje projektnih hidrogramov 
predlagamo metodologijo, ki so je razvili Brunner 
et al. (2017). Postopek določitve projektnega hi-
drograma je sestavljen iz naslednjih korakov (sli-
ka 2):

• Izbira vzorca pretokov za analize (npr. metoda 
največjih letnih visokovodnih konic);

• Možnost delitve dogodkov glede na tip poplav 
(npr. hudourniške poplave, poplave zaradi talje-
nja snega, itd.), odvisno od števila let meritev;

• Izločanje baznega odtoka (npr. metoda na pod-
lagi določanja t. i. prevojnih točk);

• Normalizacija podatkov (kot predstavljeno v 
Brunner et al., 2016 in 2017);

• Izbira ustreznih reprezentativnih hidrogramov 
(npr. krajši, daljši dogodki, več različnih kombi-
nacij);

• Uporaba funkcije gostote verjetnosti za opis ob-
like hidrograma enote (npr. gama porazdelitev);

• Modeliranje odvisnosti med konicami pretokov 
in volumni visokovodnih valov (npr. uporaba bi-

Slika 1: Leva slika prikazuje primer rezultatov verjetnostnih analiz za postajo Litija na reki Savi z upoštevanjem največjih letnih konic pre-
tokov za obdobje 1895-2018. Izračuni so narejeni z uporabo GEV porazdelitve, parametri ocenjeni z metodo momentov L, prikazane so tako 
ocenjene vrednosti pretokov (oranžna črta) kot intervali zaupanja (črtkani sivi črti). Rezultati so povzeti po Piry (2020). Desna slika prikazuje 
projektne hidrograme po metodi TFH skupaj z upoštevanjem intervalov zaupanja. Kot izhodišče je bil uporabljen visokovodni val iz leta 2010.
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variatnih analiz pretokov in volumnov z uporabo 
funkcij kopula);

• Izbira definicije povratne dobe (npr. AND ali OR 
ali običajne univariatne povratne dobe);

• Izračun projektnega hidrograma za različne 
vrednosti povratnih dob in z upoštevanjem ne-
gotovosti oziroma naravne variabilnosti.  

Opazimo lahko, da je pri zgoraj omenjeni meto-
dologiji precej korakov, pri katerih lahko izbiramo 
vrste metod izračunov. Med njimi je tudi izbira po-

vratne dobe, kjer lahko izberemo ali t. i. OR ali t. 
i. AND povratno dobo. Primer povratne dobe OR 
tako označuje primer, ko se zgodi vsaj eden od 
obravnavanih dogodkov (ali največja konica preto-
ka ali največja prostornina vala), primer povratne 
dobe AND pa označuje primer, ko se zgodita oba 
obravnavana dogodka hkrati (tako največja konica 
pretoka kot največja prostornina vala) (Šraj et al., 
2013). Slika 3 prikazuje primerjavo med univari-
atnimi in multivariatnimi vrednostmi povratnih 
dob. 

Razvoj metodologije za določitev projektnih hidrogramov

Slika 2: Metodologija določanja projektnih pretokov, ki so jo predlagali Brunner et al. (2017).



54

Slika 4: Prikaz regionalnih verjetnostnih empiričnih krivulj za porečje reke Ljubljanice (glede na ARSO postaje z oznako 5000).  
Povzeto po Piry (2020).  

Metodologija za določanje projektnih 
hidrogramov na podlagi podatkov o 
projektnih padavinah oziroma z  
upoštevanjem koncepta hidrološke 
regionalizacije

V primeru, da merjenih podatkov o pretokih nima-
mo na razpolago oziroma, da je le-teh premalo za 
izvedbo verjetnostnih analiz, za določanje projek-
tnih pretokov oziroma hidrogramov predlagamo v 
nadaljevanju opisano metodologijo. 

V primeru »manj pomembnih« objektov in ko je 
dovolj samo poznavanje podatka o projektnem 
pretoku predlagamo uporabo regionalno izpelja-
nih empiričnih krivulj, ki jih je izpeljal Piry (2020) 
za 9 območij v Sloveniji. Slika 4 prikazuje pri-
mer takšnih krivulj za porečje reke Ljubljanice.  
Z uporabo teh enačb lahko na podlagi podatka 
o prispevni površini porečja določimo projektne 
pretoke s 100-letno povratno dobo in upošteva-
njem negotovosti. Ostale vrednosti povratnih dob 
lahko določimo s pomočjo razmerij s Q100 glede 
na rezultate verjetnostnih analiz s sosednjih hi-
drološko podobnih območij. Kot primer podajamo 

doc. dr. Nejc Bezak, prof. dr. Matjaž Mikoš, izr. prof. dr. Mojca Šraj

Slika 3: Primerjava med povratnimi dobami (OR in AND), ki nastopajo v multivariatnih analizah, in »običajnimi« povratnimi dobami s katerimi 
se srečamo pri univariatnih analizah (npr. verjetnostne analize pretokov). Slika je povzeta po Šraj et al. (2013).



55

Slika 5: Leva slika prikazuje vpliv razporeditve padavin znotraj padavinskega dogodka na vrednosti pretokov (povzeto po Dolšak et al., 
2015). Desni sliki prikazujeta ITP krivulje in Huffove krivulje za meteorološko postajo Ljubljano-Bežigrad (povzeto Bezak et al., 2017). 

izračune za vodotok Draščica in sicer za prispev-
no območje do naravnega rezervata Ribniki, ki 
se nahaja v Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
Prispevna površina je bila glede na lidarske po-
datke ocenjena na približno 12.5 km2. Z uporabo 
regionalnih empiričnih enačb za porečje reke Lju-
bljanice (Piry, 2020) lahko izračunamo vrednosti 
projektnih pretokov, ki so podane v preglednici 1. 
Dodatno smo rezultate primerjali še s Kresnikovo 
enačbo (Q= α × A × 32 / (0.5 + A1/2)), ki se po-
gosto uporablja v slovenski projektantski praksi. 
V kolikor privzamemo vrednost parametra α=0,6 
(predstavlja srednje naklone porečja) lahko Q100 
ocenimo kot 60 m3/s. Poleg tega pa smo izračun 
naredili tudi z uporabo t. i. VGI enačbe (Q = q × Aα), 
kjer parameter q, ki podaja vrednost specifičnega 
pretoka s 100-letno povratno dobo in za območje 
osrednje Slovenije znaša med 7 in 10 (privzeta 
vrednost 8). Parameter α pa v tem primeru zaje-
ma naklon porečja (med 0,5 in 0,75; kjer je bila 
privzeta vrednost 0,6). Izračun v tem primeru zna-
ša 36 m3/s. Vidimo lahko, da so projektni pretoki 
z uporabo regionalnih empiričnih enačb z upošte-
vanjem negotovosti v razponu vrednosti, ki jih lah-
ko dobimo tudi z uporabo nekaterih drugih empi-
ričnih enačb, ki se pri nas pogosto uporabljajo. Za 
manjša območja je možen tudi izračun z uporabo 
racionalne enačbe.  

Enačba Pretok Q100 
[m3/s]

Ocena projektnega pretoka 29

Ocena za spodnjo ovojnico 12

Ocena za zgornjo ovojnico 64

Ocena za spodnji interval 
zaupanja

11

Ocena za zgornji interval 
zaupanja

113

Preglednica 1: Projektni pretoki s povratno dobo 100 let (Q100) in 
mejne vrednosti po enačbah, ki jih je predlagal Piry (2020). Izraču-
ni so narejeni za vodotok Draščica pred vtokom v naravni rezervat 

Ribniki. 

V primeru, da podatek o konici pretoka ne zadoš-
ča, za uporabo predlagamo določanje projektnih 
pretokov s pomočjo hidrološkega modela HEC-
-HMS (ali podobnega modela, ki omogoča izračun 
odtoka za posamezne dogodke) z upoštevanjem 
projektnih padavin oziroma projektnega padavin-
skega dogodka. Pri tej metodi se pojavljata dve 
glavni odprti vprašanji, ki ju je potrebno ustrezno 
določiti. In sicer, govorimo o projektnem padavin-
skem dogodku in oceni parametrov hidrološkega 
modela. Za določitev projektnih padavin lahko 
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med drugim uporabimo Huffove krivulje in krivu-
lje intenziteta trajanje povratna doba (ITP) (Dolšak 
et al., 2015). Agencija RS za okolje je med drugim 
pripravila tudi karte ekstremnih padavin v ločlji-
vosti 1 x 1 km in sicer za različne vrednosti po-
vratnih dob (2, 5, 10, 25, 100 in 250 let) in različna 
trajanja padavin (22 intervalov od 5 minut do 120 
ur). Slika 5 prikazuje pomembnost upoštevanja 
dejanske razporeditve padavin znotraj padavin-
skega dogodka na simulirane pretoke. Poleg pro-
jektnega padavinskega dogodka v primeru upora-
be hidrološkega modela za določanje projektnih 
pretokov na rezultate vplivajo tudi izbrani para-
metri hidrološkega modela. V primeru, da imamo 
na voljo vsaj nekaj merjenih podatkov, je nujno 
umerjanje ter preverjanje hidrološkega modela 
(npr. Sezen et al., 2019). 

V primeru, da merjenih podatkov ni na voljo pa 
Bloeschl et al. (2013), omenjajo naslednje metode 
določanja parametrov modela:

• A-priori določitev parametrov modela glede na 
karakteristike porečja (npr. uporaba empiričnih 
enačb v primeru hidrološkega modela HEC-HMS 
za določitev časa zakasnitve oziroma časa kon-
centracije ter oceno parametra Curve Number 
(CN); npr. Bezak et al., 2017). 

• Prenos parametrov modela s hidrološko zelo 
podobnih sosednjih porečij ali transformacija 
merjenih podatkov o pretokih s sosednjih pore-

čij (npr. primer analize vpliva podnebnih spre-
memb na vlažnostne razmere na zaledju Koro-
ške Bele; Bezak et al., 2021).

• Ocena parametrov modela z upoštevanjem 
principov hidrološke regionalizacije (npr. hidro-
loški model umerimo za večje število sosednjih 
hidrološko relativno podobnih porečij ter nato 
parametre modela obravnavanega porečja oce-
nimo glede na ta nabor umerjenih parametrov 
z upoštevanjem lastnosti (npr. naklon, raba tal) 
teh porečij).

• Ocena parametrov glede na dinamične proxy 
podatke (npr. uporaba podatkov o vlažnosti tal, 
ali reanalize podatkov ali satelitsko določeni po-
datki).

Potrebno je poudariti da vse zgoraj omenjene me-
tode niso enako uporabne oziroma primerne za 
vse vrste hidroloških modelov. Kot primer določi-
tve projektnega hidrograma na podlagi projektnih 
padavin slika 6 prikazuje izračun za reko Drašči-
co (enako območje kot v primeru preglednice 1) z 
uporabo Huffovih in ITP krivulj. V tem primeru so 
bili parametri modela umerjeni glede na podatke 
z dolvodne vodomerne postaje (prvotni izračun je 
bil izveden a-priori z upoštevanjem lastnosti po-
rečja). Izračune bi bilo potrebno dopolniti z doda-
tnimi scenariji padavinskih dogodkov in razpore-
ditev padavin znotraj samega dogodka (npr. 10- in 
90-percentilne Huffove krivulje, uporaba nekoliko 
krajšega in daljšega trajanje dogodka, npr. 3 in 

Slika 6: Prikaz izračuna projektnega hidrograma za vodotok Draščica (enako območje kot v primeru preglednice 1). Za določitev projektnega 
padavinskega dogodka so bile uporabljene Huffove in ITP krivulje (porazdelitev in količina padavin), čas koncentracije porečja je bil ocenjen 
na 4 ure, parametri modela so bili določeni a-priori glede na značilnosti porečja in z uporabo empiričnih enačb ter nato umerjeni glede na 
podatke z dolvodne vodomerne postaje. 
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6 ur). Dodatno bi umerjanje lahko izvedli na več 
različnih visokovodnih dogodkih in tako dobili na-
bor parametrov modela, s katerimi bi lahko nato 
izračunali projektne hidrograme. S takšnim pris-
topom lahko namreč upoštevamo tudi vpliv t.i. za-
četnih razmer (npr. predhodna vlažnost, sezonski 
vpliv).

V primeru »bolj pomembnih« objektov za upora-
bo predlagamo hidrološke modele, ki omogočajo 
izračun zveznih vrednosti pretokov in ne samo za 
posamezni padavinski dogodek (npr. Sezen et al., 
2019). Parametre takšnih modelov lahko določi-
mo glede na enega izmed štirih zgoraj omenjenih 
načinov. Za določanje projektnih padavinskih do-
godkov pa imamo prav tako na voljo veliko število 
različnih metod in postopkov (npr. Bloeschl et al., 
2013). Eden izmed načinov je tudi uporaba t.i. sto-
hastičnih padavinskih modelov, s katerimi lahko 
simuliramo padavine (npr. Haberlandt in Radtke, 
2014). Takšna obravnava namreč omogoča tudi 
simulacije več stoletnih nizov podatkov o pretokih, 
na podlagi katerih lahko nato izvedemo verjetno-
stne analize ter projektne hidrograme določimo 
z uporabo metodologije opisane poglavju 3.1. V 
okviru projekta CRP bomo dodatno analizirali raz-
lične možnosti določanja projektnih padavinskih 
dogodkov z uporabo stohastičnih padavinskih mo-
delov. Poudarek bo tudi na večjih porečjih, kjer do 
nastopa ekstremnih padavin ne pride sočasno na 
celotnem območju in je obravnava v primeru upo-
rabe projektnih padavinskih dogodkov (ali kom-
binacije Huffovih in ITP krivulj ali uporabe stoha-
stičnega padavinskega modela) bolj kompleksna.

Zaključki

Kljub temu, da je bila implementacija poplavne 
direktive (EU Flood directive, Directive 2007/60/
EC) izvedena relativno uspešno (Poljanšek et al., 
2019), je na področju poplavnega tveganja in prip-
ravi t. i. poplavnih kart potrebno storiti korak nap-
rej in v izračune vključiti različne scenarije (npr. 
scenariji padavinskih dogodkov), kar bi potencial-
no omogočalo pripravo poplavnih kart z upošte-
vanjem verjetnosti pojava (npr. Mudashiru, et al., 
2021). Tudi v načrtovanje različnih hidrotehničnih 
objektov bi bilo smiselno vključiti izračune z upo-
rabo različnih kombinacij projektnih hidrogramov 
in upoštevanjem negotovosti. Tako tudi predlaga-
na metodologija predvideva pripravo kombinaci-
je različnih projektnih hidrogramov oziroma vsaj 
upoštevanje negotovosti zaradi različnih vzrokov.  

Ne smemo pozabiti tudi na upoštevanje podnebnih 
sprememb, ki jih klasična izdelava hidrološko-hi-
dravličnih študij ne predvideva. Kljub temu predla-
gamo, da se v primeru pomembnejših objektov v 
procesu določitve projektnih pretokov izračune 

izvede tudi z upoštevanjem napovedi klimatskih 
modelov (npr. Bezak et al., 2021). Zaradi vsega 
navedenega je v slovensko hidrotehnično oziroma 
vodarsko prakso nujno treba vpeljati naprednejše 
hidrološke metode določanja projektnih pretokov 
oziroma hidrogramov, ki bodo zmanjšale negoto-
vosti v procesu projektiranja. Potrebno je pouda-
riti, da bo predlagana metodologija obravnavala 
predvsem poplavne dogodke, manj primerna pa 
bo za t.i. hudourniške izbruhe, kjer prevladujejo 
intenzivni procesi premeščanja drobirskega ma-
teriala. Za obravnavo takšnih dogodkov je namreč 
potrebno pripraviti ločeno metodologijo.  
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Povzetek

Celovite hidrološke študije površinskih vodotokov 
v Sloveniji, predvsem večjih porečij, so prej izje-
ma kot vsakdanja praksa, zato žal mnogokrat po-
zabljamo na njihov obseg in vlogo pri načrtovanju 
upravljanja voda. Samo celovite hidrološke študi-
je, kjer so enakovredno obdelane nizke, srednje in 
visoke vode, omogočajo primerno oceno časovne-
ga obdobja hidroloških podatkov in njihov vpliv na 
posamezne hidrološke analize. Kot primer je po-
dana analiza srednjih letnih pretokov Drave v Ma-
riboru. Izpostavljena je vloga Direkcije Republike 
Slovenije za vode, ki mora prevzeti svoj del odgo-
vornosti do politike izdelave celovitih hidroloških 
študij, njihovega načrtovanja in ne nazadnje njiho-
ve verifikacije.

Uvod

Evropska poplavna direktiva (Direktiva 2007/65, 
ES, Uradni list Evropske unije, 2007) je prinesla 
v slovenski hidrološki prostor nekaj dodatnega 
zagona, ki pa je bil v skladu z vsebino poplavne 
direktive usmerjen predvsem v obravnavo visokih 
vod pri izdelavi hidrološko – hidravličnih študij. V 
povezavi s cilji poplavne direktive, ki se nanašajo 
na postopno zmanjševanje poplavne ogroženosti, 

je to popolnoma razumljivo. Manj razumljivo pa je 
dejstvo, da je bila država (MOP) v zadnjih letih bolj 
mačehovska do ostalih hidroloških obdelav. Hi-
drologija namreč niso samo visoke vode.

Po definiciji Svetovne meteorološke organizacije 
(WMO) je hidrologija veda, ki proučuje vodo na po-
vršini in podtalju, njeno pojavnost in porazdelitev, 
njeno kroženje, njene fizikalne in kemične lastnos-
ti ter njeno interakcijo z naravo in okoljem. To pa 
seveda pomeni, da so hidrološke analize in študije 
bistvenega pomena za upravljanje voda. Samo ce-
lostna obravnava voda zagotavlja celostno politi-
ko zasnovano na strokovnih dokumentih.

Pomen hidroloških obdelav in 
analiz

Hidrološke študije posameznih porečij v Sloveni-
ji, ki niso usmerjene samo v eno problematiko, ne 
pokrivajo zgolj del občine ali del porečja, ampak 
obravnavajo porečje kot celoto, so gotovo eden 
pomembnejših strokovnih dokumentov. Pri tem 
je pričakovati, če se omejimo le na problematiko 
površinskih voda, enakovredno obravnavo vseh 
vodnih količin in njihovo povezavo z vodno bilanco 
in rabo voda.

HIDROLOŠKE ANALIZE 
IN NJIHOVA POTRDITEV V LUČI IZDELAVE 
HIDROLOŠKE ŠTUDIJE DRAVE
Mitja Starec, univ. dipl. inž. grad. 
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Ker živimo v dobi informatike, je prava informa-
cija, podatek ali meritev tudi pri hidroloških ob-
delavah vredna največ. Spoštujem in cenim delo 
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki 
izvaja meritve in zbira informacije vodnega kroga, 
vendar te informacije ne smejo ostati zaprte znot-
raj posameznih arhivov. Primerno obdelane je 
potrebno predstaviti slovenski javnosti, kar ARSO 
tudi uspešno počne, a ob tem pogrešam njihovo 
predstavitev in strokovno obdelavo zlasti v celo-
vitih hidroloških študijah, kjer bo za posamezna 
(večja) porečja enakovredno obravnavana hidrolo-
ška problematika nizkih, srednjih in visokih voda 
ter vodna bilanca in z njimi povezane meteorolo-
ške danosti in antropogeni vplivi (raba) na odtok. 

Pri Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV) 
so prepoznali pomen celovitih hidroloških obde-
lav, zato  da sta bili v zadnjih letih izdelani dve ob-
sežnejši in celoviti hidrološki študiji. Prva se na-
naša na celotno porečje Krke in druga na celotno 
porečje Vipave. Hidrološka študija porečja Vipave 
je bila izdelana znotraj DRSV, vendar je bilo to bolj 
enkratno dejanje in samo upati je, da bo takšen 
pozitiven pristop do celovitih hidroloških študij 
ponovno pridobil svoje mesto v letni programih in 
usmeritvah DRSV.
Na DRSV se morajo zavedati da dajejo celovite hi-
drološke študije primerna hidrološka izhodišča in 
informacije tudi izdelovalcem hidrološko – hidrav-
ličnih študij, s čimer zagotavljajo njihovo enotnost 
na nivoju porečja. Prav enotnost vhodnih hidro-
loških informacij na nivoju porečja je za izdelavo 
hidrološko – hidravličnih študij pomembna, saj je 
njihova izdelava glede izvajalcev disperzna in tudi 
obravnava visokih vod bi bila lahko tako vsaj delo-
ma poenotena. Prekiniti pa je potrebno  s prakso, 
da se uporabljajo hidrološki podatki ARSO brez 
vedenja na kakšen način so bili pridobljeni, oziro-
ma se rezultati hidroloških obdelav samo citirajo 
iz časovno odmaknjenih študij.

Časovna komponenta  
hidroloških analiz

Pri hidroloških analizah lahko uporabljamo me-
tode matematične statistike, če so za časovni niz 
podatkov izpolnjeni naslednji pogoji:

• podatki morajo biti slučajne vrednosti,
• podatki morajo biti medsebojno neodvisni,
• niz podatkov mora biti homogen,
• niz podatkov mora biti stacionaren,
• niz podatkov mora biti dovolj dolg.

Kljub takšni predhodni analizi časovnih serij hi-
droloških podatkov, je velikokrat spregledano dej-
stvo, da ima na končni rezultat analize pomemben 

vpliv tudi časovno obdobje. Hidrološki proces je 
namreč podvržen stalnim spremembam, njihovo 
ponavljanje pa neznano. Vhodni podatki, običajno 
razporejeni kronološko ali po velikosti, predsta-
vljajo samo majhen vzorec populacije, katere ve-
likost je praktično neskončna. Zato ne preseneča 
dejstvo, da dajejo hidrološke analize za različna 
časovna obdobja različne vrednosti. Prav v tem je 
čar hidrologije, problem pa je, da lahko pripelje 
njihova interpretacija do napačnih zaključkov.

Kot primer prikaza vpliva časovnega obdobja na 
rezultate hidrološke analize je podana primerja-
va obdobnih vrednosti srednjega letnega pretoka 
Drave v Mariboru. V letu 2010 je bila za Dravske 
elektrarne Maribor (DEM) izdelana hidrološka 
študija, v kateri so bili analizirani tudi srednji letni 
pretoki Drave za različna časovna obdobja, in si-
cer: 1965 – 2007, 1965 – 1995 in 1977 – 2007. Ker 
so se na DEM zavedali vpliva časovnega obdobja 
na hidrološke analize, je bila v letu 2021 izdelana 
novelacija te študije. 

V novelirani hidrološki študiji Drave so bile izdela-
ne hidrološke analize tudi za obdobje 1965 – 2019 
in zadnje 30 (dejansko 31 let) letno obdobje 1989 
– 2019. Tako lahko primerjamo med seboj pov-
prečne vrednosti srednjih letnih pretokov za pet 
različnih časovnih obdobij. Te vrednosti so :

•  za obdobje 1965 – 2007             sQs = 284,6 m3/s
•  za obdobje 1965 – 1995             sQs = 293,3 m3/s
•  za obdobje 1977 – 2007           sQs = 275,1 m3/s
•  za obdobje 1989 – 2019             sQs = 277,9 m3/s
•  za obdobje 1965 – 2019             sQs = 287,5 m3/s

Letne vrednosti srednjih letnih pretokov Drave v 
Mariboru so razvidne iz slike 1. Na sliki 1 je prika-
zano obdobje 1926 – 2019, to je obdobje 94 let. Pri 
tem so bili do leta 1965 upoštevani srednji letni 
pretoki vodomerne postaje Maribor, za obdobje po 
letu 1965 pa srednji letni pretoki HE Mariborski 
otok.

Cikličnost je stohastična karakteristika srednjih 
letnih pretokov. Razumemo jo kot zakonitost me-
njave sušnih in mokrih obdobij. Izmed različnih 
analiz cikličnosti (zaporedne sredine, integralna 
linija odstopanja od srednje vrednosti, avtokore-
lacija in spektralna analiza) je bila zaradi pregle-
dnosti prikaza izbrana metoda zaporednih sredin. 
Obdobje zaporednih sredin nad srednjo vredno-
stjo označujemo običajno kot mokro obdobje, ob-
dobje zaporednih sredin pod srednjo vrednostjo 
pa kot suho obdobje.

Upoštevajoč delitev na suho in mokro obdobje 
lahko označimo obdobje 1950 – 1979 kot mokro 
obdobje, obdobje 1980 – 2008 pa kot suho obdob-
je. Obe obdobji skupaj predstavljata hidrološki ci-

Mitja Starec



61

klus. Ta je na Dravi na osnovi opravljene analize 
cikličnosti dolg okoli 60 let. Povprečne vrednosti 
srednjih letnih pretokov oziroma povprečna ob-
dobna vrednost pretokov v posameznem časov-
nem obdobju je :

•  mokro obdobje 1950 – 1979 (sQs = 307,1 m3/s)
•  suho obdobje   1980 – 2008  (sQs = 269,9 m3/s)
• obdobje ciklusa 1950 – 2008  

(sQs = 288,8 m3/s)
•  obdobje podatkov 1926 – 2019   

(sQs=289,1m3/s)

Iz podanih vrednosti sQs je razvidno, da je razlika 
med srednjim obdobnim pretokom suhega in mo-
krega obdobja več kot očitna in da je za hidrološke 
obdelave in analize časovno obdobje 1965 – 2019 
primernejše kot obdobje 1965 – 2007.

Iz prikaza v sliki 1 je povsem jasno razvidno, da 
ima lahko izbira časovnega obdobja pomemben in 
včasih tudi prevladujoč vpliv na vse nadaljnje hi-
drološke analize. Na sliki 2 je kot primer prikazan 

trend srednjih letnih pretokov Drave v Mariboru. 
Prikazan je trend celotnega obdobja 1926 – 2019 
ter trendi 1926 – 1965, 1965 – 2007 in 1965 – 
2019. Iz slike 2 so razvidne razlike med trendi za 
posamezna časovna obdobja ob upoštevanju, da 
je trend srednjih letnih pretokov Drave za celotno 
obdobje podatkov negativen.

Pomembna je predvsem razlika v trendu med 
obema časovnima obdobjema, ki sta bila anali-
zirana v hidroloških študijah leta 2010 in 2021. 
Oba trenda 1965 – 2007 in 1965 – 2019 sta sicer 
negativna, vendar je med njima bistvena razlika. 
Negativni trend obdobja 1965 – 2007 je statistično 
pomemben kar pomeni, da ima lahko vpliv na po-
samezne statistične hidrološke analize.

Pri hidroloških študijah je časovna komponen-
ta podatkov mnogokrat spregledana, oziroma se 
ji posveča premalo pozornosti. To je pomembno 
tudi za naročnike hidroloških študij, ko se  včasih 
že vnaprej predpisuje časovno obdobje hidrolo-
ških obdelav. 

Hidrološke analize in njihova potrditev v luči izdelave hidrološke študije Drave

Slika 1: Cikličnost srednjih letnih pretokov Drave v Mariboru.
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Slika 2: Trend srednjih letnih pretokov Drave v Mariboru.

Hidrološke študije – kako naprej

Ne glede na pomembnost izbire časovnega ob-
dobja hidroloških podatkov za hidrološke analize 
pa ostaja nesporno dejstvo, da predstavljajo hi-
drološke študije osnovo tako prostorskemu načr-
tovanju kot načrtovanju na področju voda. Pri tem 
je  potrebno jasno povedati, da tu ne zadostujejo 
samo parcialne hidrološke obdelave.

Osnova načrtov upravljanja voda morajo biti in os-
tati celovite hidrološke študije (površinskih vodo-
tokov), v katerih bodo zajeti in obdelani vsi hidro-
meteorološki parametri in pojavi:

•    klimatski; padavine, temperatura zraka, vla-
žnost, napetost vodne pare, insolacija, oblač-
nost in veter,

•  vodostaji
•  pretoki
•  količina vode
•  prodonosnost in suspendirane snovi
•  kvaliteta vode 

Kvaliteto vode je potrebno upoštevati pogojno, saj 
v večino hidroloških obdelav površinskih vodoto-
kov v Sloveniji ni bila vključena. 

Z ozirom na širino hidroloških obdelav v celovitih 
hidroloških študijah, ki zahtevajo mnogokrat tudi 

Mitja Starec

interdisciplinarni pristop, ni možno pričakovati 
njihovo realizacijo v nekaj mesecih. Takšna štu-
dija ne more biti rezultat nekaj mesečnega dela. 
Zato je potrebno zagotoviti izdelovalcem takšnih 
hidroloških študij, ki jih slovenski prostor potre-
buje, primeren čas in primerna sredstva.
Žal so takšne hidrološke študije v zadnjih letih prej 
izjema kot pravilo. Aktivnejši odnos do celovitih 
hidroloških obdelav večjih slovenskih vodotokov 
bi pričakovali tudi od DRSV kot osrednje državne 
vodarske institucije.

Pri tem DRSV ne vidim kot izdelovalca hidrolo-
ških študij in obdelav, vidim pa ga kot njihovega 
glavnega načrtovalca in spremljevalca v fazi nji-
hove realizacije. Vsako strokovno delo potrebuje 
v končni fazi tudi potrditev. Ker je DRSV na naci-
onalnem nivoju postavljena v center dogajanja na 
področju voda, bo morala prevzeti tudi ustrezno 
vlogo pri potrjevanju celovitih hidroloških študij. 
Upoštevati je potrebno, da predstavlja izhodišče 
celovite hidrološke študije velika množica podat-
kov in informacij, na podlagi katerih se lahko izde-
lajo različne hidrološke analize. Ker predstavljajo 
te študije osnovo načrtovanju, morajo dobiti tudi 
svojo potrditev in verifikacijo. Tukaj mora imeti 
DRSV svoje mesto in vlogo kot institucija, kjer se 
hidrološke študije zbirajo, ocenjujejo in potrjujejo. 
Tej vlogi se DRSV, tudi zaradi poenotenja posame-
znih obdelav, ne sme odpovedati.
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S takšno aktivnejšo politiko Ministrstva za okolje 
(MOP) in DRSV na področju hidrologije, predvsem 
na področju planiranja izdelave celovitih hidro-
loških študij, bi bila dana večja možnost vklju-
čitve mladih hidrologov v njihovo izdelavo. Brez 
slednjega bo ostalo tudi strokovno delo na FGG 
nedorečeno.

Že pred 25 leti je bilo na Mišičevem vodarskem 
dnevu odmevno predavanje z naslovom » Hidro-
logija !?, Zakaj ?« v katerem sta hidrologa Darko 
Anzeljc in Darko Burja opozorila na pomen hidro-
logije in hidroloških obdelav. Žal lahko po 25 letih 
ugotavljamo, da sta ostala marsikatera misel in 
zaključek še vedno aktualna, vloga hidrologije pa 
še vedno podcenjena. 

Viri 

D. Anzeljc, D. Burja; Hidrologija !?, Zakaj ?; Mišičev vodarski 
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Povzetek

Pri odločanju o nadaljnji rabi površinskih virov 
vode je pomembnih več dejavnikov, ki jih lahko 
razdelimo na podatke o hidrološko razpoložlji-
vih količinah vode, ranljivosti vodnega okolja in 
sektorskih potrebah. Te vidike bomo z razvojem 
posameznih metodologij združili v sistem, ki bo 
namenjen podpori odločanju o rabi površinskih 
voda. Pri tem gre tako za oceno na strateškem 
nivoju kakor tudi za neposredno podporo odlo-
čanju o možnosti rabe voda. Razvoj metodologije 
za ocenjevanje hidrološko razpoložljivih količin 
vode izhaja iz vprašanja, kako oceniti merodajne 
pretoke (npr. sQs, sQnp, Q90, Q70, Q50) v kateri-
koli izbrani točki. Z uporabo naprednih statističnih 
metod želimo povezati znane podatke o pretokih, 
ki so merjeni v okviru državnega hidrološkega 
monitoringa, s podatki o zaledju prispevne povr-
šine posamezne vodomerne postaje. Na podlagi 
podatkov o meteoroloških, geoloških, geografskih 
in antropoloških lastnostih zaledja nove izbrane 

točke lahko model oceni vrednost iskanega preto-
ka v tej sicer nemerjeni točki.

Uvod

Človek za svoj obstoj in delovanje izkorišča vodne 
vire in s tem znatno vpliva na stanje voda. Kak-
šen je vpliv človeka na stanje voda, vrednotimo 
v okviru Načrtov upravljanja voda (NUV), ki se jih 
pripravlja za šestletno obdobje. Glede na stanje 
površinskih in podzemnih voda, obseg vplivov in 
zastavljene cilje, se hkrati pripravi še Program 
ukrepov upravljanja voda. V njem je izdelan pre-
gled že implementiranih ukrepov in režimov, po-
vezanih z vodo ter seznam temeljnih in dopolnil-
nih ukrepov, ki bi bili potrebni za doseganje ciljev 
v načrtovalskem obdobju. Eden izmed ukrepov v 
Programu, sprejetem leta 2016, je tudi »Sistem za 
podporo odločanju o rabi voda« (R1b1), ki je pod-
laga za predstavljeno nalogo.

dr. Katarina Zabret, mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl,  dr. Leon Gosar, mag. Jana Meljo
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Vzpostavitev izhodišč metodologije za ocenjevanje hidrološko razpoložljivih količin vode za rabo

Nalogo z naslovom »Razvoj izhodišč sistema za 
podporo odločanju o rabi voda« smo pričeli izvaja-
ti v letu 2020, razvoj sistema pa se nadaljuje tudi v 
letu 2021 in v letu 2022. Cilj naloge je oceniti raz-
položljive količine površinske vode na strateškem 
nivoju in jih uporabiti tudi za neposredno podpo-
ro odločanju o možnosti rabe voda. Izhodišča in 
uporabljene oziroma dodatno razvite metodolo-
gije bodo v nadaljevanju namenjene tudi razvoju 
informacijskega sistema rabe voda.

Naloga je razdeljena v tri obsežne sklope (Slika 1), 
to so ocenjevanje hidrološko razpoložljivih količin 
vode za rabo, ocenjevanje referenčnega hidrolo-
škega stanja ter vključevanje dodatnih pogojev 
(vpliva podnebnih sprememb, ekoloških potreb in 
indikatorjev ranljivosti ter privlačnosti). Ocenjeva-
nje hidrološko razpoložljivih količin vode za rabo, 
ki je naslovljeno v tem prispevku, se nanaša na 
neposredno količinsko oceno pretokov kot izho-
diščne vrednosti, ki pogojuje možnosti rabe vode.

Izhodišča metodologije

Osnovno izhodišče predstavljene naloge je dokaj 
preprosto vprašanje: »Ali je v tej (izbrani) točki na 
voljo dovolj vode za želeno rabo?« Najprej je pot-
rebno ugotoviti količine vode v normalnih razme-
rah ter v sušnih in vlažnih obdobjih, torej ocenju-
jemo merodajne pretoke na podlagi hidroloških 
podatkov. Pri tem se kot merodajni pretok smatra 

statistično vrednost pretoka, ki podaja bistveno 
vrednost pretoka za določitev iskane vrednosti 
(npr. sQs, sQnp, Q90, Q70). Upoštevamo, da mora 
v vodotoku ostati vsaj ekološko sprejemljiv pre-
tok, ki zagotavlja dobro stanje voda in ohranjanje 
ekološkega stanja. Hidrološko razpoložljiva količi-
na vode za rabo je torej ocenjena kot razlika med 
merodajnim pretokom in ekološko sprejemljivim 
pretokom. V naslednjih fazah ocenjevanja de-
jansko razpoložljive količine vode za rabo bo hi-
drološko razpoložljiva količina dodatno korigirana 
glede na vplivne indikatorje ranljivosti in privlač-
nosti za rabo, glede na ohranjanje dinamike vo-
dnega režima in glede na pričakovane podnebne 
spremembe.

Količino vode v vodotokih ocenjujemo na podlagi 
merjenih pretokov, določenih v okviru hidrolo-
škega monitoringa Agencije republike Slovenije 
za okolje (ARSO) na državni mreži vodomernih 
postaj (VP). Podatke o merodajnih pretokih lahko 
torej izračunamo za vsako točko, v kateri se iz-
vajajo meritve na VP. Kaj pa, če bi želeli vodo za 
rabo koristiti v neki drugi točki, kjer vodomerne 
postaje ni, to je v novi izbrani točki? V tem primeru 
moramo vrednost merodajnega pretoka v tej točki 
oceniti, pri čemer gre pravzaprav za ocenjevanje 
pretokov v nemerjenih točkah. Priročnik Svetovne 
meteorološke organizacije (WMO, 2008) metode 
za ocenjevanje pretokov na nemerjenih območjih 
razvršča v tri skupine: empirične metode, stati-
stični modeli in modeli površinskega odtoka. 

Slika 1: Tematski sklopi vsebinskega dela naloge in njihova medsebojna odvisnost
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Empirične metode povezujejo med seboj podob-
na porečja in prenašajo vrednosti merjenega 
pretoka iz enega porečja v drugega z namenom 
ocene nemerjenih pretokov. Metoda omogoča le 
ocenjevanje posameznih vrednosti pretokov, last-
nosti porečij kot tudi dinamika pretokov pa mora-
jo biti čim bolj podobne (WMO, 2008). Statistični 
modeli povezujejo določene parametre pretokov 
s fizičnimi in meteorološkimi lastnostmi porečja, 
postopek pa je poznan tudi kot regionalizacija. 
Statistične metode so uporabljene čedalje bolj 
pogosto, za uspešno vzpostavitev zanesljivega 
modela pa je potrebna kritična presoja in izbira 
vhodnih podatkov ter zanesljivi podatki o merje-
nih pretokih (WMO, 2008). Modeli površinskega 
odtoka pa so namenjeni čim bolj natančni pona-
zoritvi naravnega hidrološkega stanja porečja, 
saj preko vnosa meteoroloških podatkov model 
izračuna elemente hidrološkega kroga (pretok, pa 
tudi ostalo zadrževanje vode v porečju). Vsak mo-
del pa je nato umerjen z upoštevanjem merjenih 
podatkov o pretokih, ki morajo biti za ta namen 
čim bolj kvalitetni. Modeli so lahko zelo različni, 
od preprostih, ki zahtevajo le nekaj vhodnih po-
datkov, do konceptualnih, ki poleg večjega vnosa 
vhodnih podatkov upoštevajo tudi interakcijo med 
njimi (WMO, 2008). 

Dosedanja praksa ocenjevanja merodajnih preto-
kov v nemerjeni točki je temeljila na uporabi em-
pirične metode. Tak pristop so uporabili tudi Meljo 
in sodelavci (2015) v predhodni nalogi določanja 
razpoložljivih količin površinskih voda. Upoštevali 
so najbolj dolvodne točke vodnega telesa površin-
skih voda (VTPV), za katere so izračunali izbrane 
merodajne pretoke. Za posamezno VTPV so dolo-
čili referenčno vodomerno postajo, ki je bila izbra-
na glede na sorodne podnebne, geomorfološke in 
lokacijske dejavnike. Pri določitvi referenčne VP 
za najbolj dolvodno točko VTPV (izbrano točko) so 
upoštevali naslednje kriterije (Meljo in sod., 2015):

• Če je oddaljenost med VP, ki se nahaja nepos-
redno na VTPV in izbrano točko na VTPV dovolj 
majhna, se ta VP upošteva kot referenčna VP.

• Če se VTPV konča za pomembnim sotočjem in za 
tem na njem ni VP, se kot referenčni VP upošteva 
VP z obeh pritokov (vsota vrednosti pretokov).

• Če na VTPV ni nobene VP, se za referenčno VP 
upošteva VP z bližnjih VTPV, ki imajo identične 
ali zelo podobne geomorfološke in podnebne 
značilnosti kot obravnavano VTPV (korelacija).

• Če se VTPV konča pred pomembnim sotočjem, 
pred katerim ni nobene VP, se kot referenčne VP 
upošteva VP s pritoka ter VP v primerni razdalji 
za sotočjem (razlika vrednosti pretokov).

Vrednost merodajnega pretoka v izbrani točki 
(npr. sQs) so izračunali glede na sQs referenčne 
VP z upoštevanjem zaledja VP in VTPV:

Kjer je:
sQs(VTPV) – srednji obdobni pretok v najbolj dol-

vodni točki obravnavanega VTPV
sQs(VP) – srednji obdobni pretok v točki obravna-

vane vodomerne postaje
F(VTPV) – zaledje obravnavanega vodnega telesa 

površinskih voda (VTPV)
F(VP) – zaledje obravnavane vodomerne postaje

Izhodiščna metoda, ki temelji na empiričnem 
pristopu, omogoča račun v katerikoli izbrani točki, 
vendar je, zaradi identifikacije primerne referenč-
ne VP in primerjave ustreznosti porečij v primeru 
računa pretokov za več točk, zamudna. Poleg tega 
je pri vsaki novo določeni izbrani točki postopek 
potrebno ponoviti od začetka. Z namenom poe-
nostavitve ocenjevanja merodajnih pretokov v iz-
branih točkah bo zato razvita metodologija, ki bo 
omogočala avtomatsko oceno iskane vrednosti na 
podlagi predhodno vzpostavljene baze podatkov 
in statističnega modela. Pristop ocenjevanja pre-
tokov v nemerjenih točkah z uporabo statističnih 
metod oziroma regionalizacije je namreč smiseln 
zaradi izredno geografsko, geomorfološko in me-
teorološko pestrega območja Slovenije.

Predstavitev novega koncepta

Vzpostavitev modela za ocenjevanje merodajnih 
pretokov v izbranih točkah temelji na uporabi sta-
tističnega modela. Ta bo omogočal prenos znanih 
(merjenih) vrednosti pretokov iz točke VP (T

VP
) v 

izbrano točko (T
izb

). Ta prenos pa bo temeljil na 
povezavah, ki jih bo model ustvaril med pretoki 
in podatki o zaledjih za posamezne T

VP 
(atributni 

podatki). Glede na to vzpostavitev takega modela 
obsega tri faze (Slika 2): določitev atributnih po-
datkov o zaledju točke in priprava baz podatkov, 
učenje modela in aplikacija modela. 

dr. Katarina Zabret, mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl,  dr. Leon Gosar, mag. Jana Meljo
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Za vzpostavitev modela smo najprej določili ustre-
zen nabor atributnih podatkov (na sliki 2 označeno 
z rumeno). Te podatke smo pripisali vsaki T

VP
,
 
za 

katere so bile poznane tudi vrednosti merodajnih 
pretokov. Ta set podatkov smo uporabili za uče-
nje modela, ki je med atributnimi podatki (vplivne 
spremenljivke) in merodajnim pretokom (ciljna 
spremenljivka) iskal najbolj učinkovite povezave 
(na sliki 2 označeno z modro). Podobno smo tudi 
vsaki T

izb
 pripisali atributne vrednosti in pripravili 

bazo podatkov, ki pa je vsebovala le atributne po-
datke, vrednost ciljne spremenljivke (pretoka) pa 
je bila neznana in jo je bilo potrebno oceniti (na 
sliki 2 označeno z zeleno). Set atributnih podat-
kov za T

izb
 smo uporabili kot set vhodnih podatkov 

v modelu z naučenimi povezavami, ki je za vsako 
točko ocenil vrednost merodajnega pretoka glede 
na povezave, ki se jih je naučil na vzorcu podatkov 
za T

VP
 (na sliki 2 označeno z rdečo). 

Določitev točk vodomernih postaj in 
izbranih točk

Izmed vseh vodomernih postaj, ki so bile oziroma 
so še vedno vključene v merilno mrežo držav-
nega hidrološkega monitoringa, smo za potre-
be pridobitve podatka o merodajnem pretoku na 
VTPV izbrali določene vodomerne postaje (T

VP
). 

Ker bomo v nadaljevanju obravnavali merodajne 
vrednosti pretokov za 30-letno referenčno ob-
dobje, od leta 1981 do 2010, je bil prvi pogoj ta, 
da je VP obratovala v tem obdobju. Kot postaje z 
največjo zanesljivostjo podatkov smo privzeli tis-
te, ki imajo na voljo izmerjene vrednosti pretokov 
za celoten izbran niz ali pa v nizu manjka največ 

10 % podatkov (to je nizi od 27 do 30 let meritev) 
(WMO, 2018). V primeru slabe pokritosti vodoto-
kov z VP, ki bi imele tako dolg niz meritev, pa smo 
upoštevali tudi ostale VP s krajšimi nizi podatkov, 
vendar ne manj kot 10 let. Za določitev ustreznih 
referenčnih vodomernih postaj smo pregledali 
sledeče baze podatkov:

• Spisek vodomernih postaj (ARSO, 2019), 
• Mesečne statistike vodomernih postaj (ARSO, 

2020),
• Podatkovni sloj »Hidrološke meritve na površin-

skih vodah« (Geoportal ARSO, 2020).
• Na podlagi analize smo za nadaljnje delo izbrali 

174 TVP (Slika 3). 

Cilj vzpostavitve metodologije je ocenjevanje 
vrednosti merodajnih pretokov v katerikoli izbrani 
točki na VTPV. Da pa bi vzpostavljen model lahko 
testirali in podatke uporabili tudi za ocenjevanje 
referenčnega hidrološkega stanja, smo predhod-
no določili 500 izbranih točk (Slika 3). Celotno 
množico točk smo sestavili iz treh podskupin:

• točke v območju sotočij vodotokov (pred in za 
sotočjem ter na pritoku),

• segmentno določene točke (pri daljših odsekih 
vodotokov na vsakih 8 km),

• ročno dodane točke (dopolnitve na Krasu ali v 
primeru, ko je bila dolžina odseka za največ 400 
m krajša od 8 km in je avtomatska generacija 
točke izpadla).

Slika 2: Diagram korakov vzpostavitve modela za ocenjevanje merodajnih pretokov v T
izb

Vzpostavitev izhodišč metodologije za ocenjevanje hidrološko razpoložljivih količin vode za rabo
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Določitev atributnih podatkov

Atributni podatki podajajo meteorološke, geolo-
ške, geografske, antropološke in druge značilnos-
ti zaledja obravnavnih točk v prostoru. V primeru 
vzpostavitve statističnih modelov predstavljajo 
vplivne spremenljivke in tako igrajo ključno vlo-
go pri prenosu vrednosti merodajnih pretokov iz 
točk vodomernih postaj (T

VP
) v izbrane točke na 

VTPV (T
izb

). Da bi lahko te vrednosti določili v ka-
terikoli točki na VTPV, morajo biti atributni podat-
ki razpoložljivi za celotno območje Slovenije. Pri 
pridobivanju atributnih podatkov smo izhajali iz 
strokovne literature, presodili smo, katere značil-
nosti prostora vplivajo na pretok ter upoštevali, da 
so na voljo v prostorski obliki kot sloji, uporabni 
za delo z GIS orodji. Oblikovali smo nabor 47 atri-
butnih podatkov, ki podajajo informacije o pada-
vinah, temperaturi zraka, sončnem sevanju, rabi 
tal, geoloških klasifikacijah, vegetaciji, naklonu 
terena, regijah …

Vrednost posameznega atributnega podatka je 
potrebno pripisati vsaki obravnavani točki (T

VP
 ali 

T
izb

). To smo izvedli s povezovanjem programskih 
orodij ArcGIS in R (R Core Team, 2020). Predhodno 
smo za vsako točko pripravili poligon pripadajoče 
prispevne površine. Pri tem smo upoštevali naklon 
terena, hidrografijo, že definirane razvodnice ter 
predpripravljene poligone prispevnih površin, po-

sredovane z ARSO. Vsak sloj atributnih podatkov 
smo presekali z vsemi poligoni prispevnih povr-
šin in izračunali povprečno vrednost atributnega 
podatka na tem območju. V primeru kategoričnih 
podatkov (npr. razred rabe tal ali hidrogeološka 
enota) smo izračunali, katera enota zavzema naj-
večji delež obravnavane površine. Te podatke smo 
nato pripisali vsaki točki in tako pripravili dve bazi 
podatkov, eno za T

VP
 in eno za T

izb
. Bazi sta se med 

seboj razlikovali le v tem, da smo za T
VP

 določili 
tudi vrednosti merodajnih pretokov za posamezno 
VP, medtem ko za T

izb
 vrednosti pretokov niso po-

znane. 

Vzpostavitev modela

V fazi vzpostavitve izhodišč modela smo zbrali 
več za to primernih metod, saj predhodne študi-
je priporočajo, da za modeliranje izberemo večji 
nabor izhodiščnih modelov z značilnimi razlikami 
v njihovih funkcijah (npr. modeli iz različnih »mo-
delnih družin«). S tem namreč povečamo možnost 
izbire »pravega« modela, ki bo najbolje opisal is-
kane podatke (Worland in sod., 2018). 

Set podatkov za T
VP

 smo razdelili na dva dela, to 
je na set za učenje modela, ki je obsegal 75 % 
naključno določenih vrstic, in set za testiranje 
modela, ki je vključeval preostalih 25 % vrstic. 

Slika 3: Razporeditev točk vodomernih postaj (T
VP

) in izbranih točk (T
izb

)
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Vsak model smo umerili, kar pomeni, da smo z 
večkratnim zaganjanjem modela in vsakokratnim 
spreminjanjem modelskih argumentov iskali take 
nastavitve, ki so omogočale najboljše napovedo-
vanje iskanih vrednosti pretokov. Običajno smo iz-
vedli vsaj 50 ponovitev zagona za vsako kombina-
cijo modelskih argumentov. Učinkovitost napovedi 
modela pa smo ocenjevali glede na vrednost na-
pake RMSE (ang. root mean square error), ki izha-
ja iz korena srednjih vrednosti kvadratov napak. 
Temelji na preprosti enačbi, ki povezuje znane (x

i
) 

in napovedane (y
i
) vrednosti ciljne spremenljivke:

Za potrebe vzpostavitve modela smo testirali več 
statističnih modelov, v nadaljevanju pa predsta-
vljamo sledeče:  

• posplošena ojačana regresijska drevesa (BRT), 
• naključni gozd (RF),
• algoritem K najbližjih sosedov (KNN),
• nevronske mreže (NN),
• elastične mreže (Enet).

Metoda posplošenih ojačanih regresijskih dre-
ves (ang. generalized boosted regression trees, 
BRT) temelji na metodi regresijskih dreves. Pri 
regresijskih drevesih gre za to, da se podatki de-
lijo na podlagi izbrane vrednosti spremenljivke, 
ki je v posameznem koraku prepoznana kot naj-
bolj vplivna. Rezultat procesa delitve je prikazan 
grafično z odločitvenim oziroma regresijskim 
drevesom. Nadgradnja regresijskih dreves z me-
todo ojačanja (ang. boosting) pa omogoča večjo 
učinkovitost posameznega modela in boljše ra-
zumevanje rezultatov z implementacijo dodatnih 
faktorjev (Elith in sod., 2008). Algoritem BRT tako 
združuje metodi regresijskih dreves in ojačanja. 
Ojačanje vpliva na večje število ponovitev izved-
be regresijskega drevesa, pri čemer se ob vsaki 
ponovitvi v naslednjo izvedbo drevesa prenese 
določene informacije. Zaporedni pristop metode 
korak za korakom iterativno prilagaja in izboljšuje 
model glede na set trening podatkov (Elith in sod., 
2008).Ojačana regresijska drevesa smo vzposta-
vili v programskem okolju R z uporabo funkcije 
gbm (Ridgeway, 2020). 

Napoved vrednosti, ki jo dobimo z regresijskim 
drevesom, lahko izboljšamo tudi ob kombinaciji s 
tako imenovano metodo bagging v sklopu algori-
tma naključnega gozda (ang. random forest, RF). 
Podobno kot pri metodi BRT se ob zagonu modela 
oblikuje veliko število regresijskih dreves, ki pa 
se med seboj ne dopolnjujejo. Posamezno dre-

vo je ustvarjeno naključno, pri tem pa algoritem 
upošteva naključno izbran pod-set vhodnih po-
datkov ter naključno izbrane vplivne spremenljiv-
ke. Rezultat oziroma napoved modela temelji na 
povprečju vseh rezultatov posameznih naključnih 
regresijskih dreves (Breiman, 2001). Model na-
ključnega gozda smo oblikovali s programskim 
orodjem R, s funkcijo randomForest (Liaw in Wi-
ener, 2018). 

V primeru modelov, ki temeljijo na regresijskih 
drevesih, gre za delitev podatkov iz ene velike 
skupine v manjše skupine glede na medsebojno 
podobnost, ki jo določajo spremenljivke z največ-
jim vplivom. Za delitev podatkov v skupine glede 
na medsebojno podobnost se uporablja tudi algo-
ritem K najbližjih sosedov (ang. K nearest neighbo-
urs, KNN), ki pa podobnost išče glede na oddalje-
nost med podatki. Pri tem izhaja iz predpostavke, 
da so ciljne vrednosti, ki so med seboj podobne, 
v n-dimenzionalnem prostoru bliže skupaj (pri 
čemer je n število upoštevanih vplivnih spre-
menljivk). Tako pri ocenjevanju vrednosti model 
za vsako novo točko določi K točk z znano ciljno 
vrednostjo, ki so glede na medsebojno oddalje-
nost najbolj podobne iskani točki. Iskano vrednost 
določi kot povprečje vseh K najbližjih vrednosti 
(Worland in sod., 2018). Za izvedbo metode KNN 
smo uporabili funkcijo kknn (Schliep in sod., 2016) 
v programskem okolju R.

Nevronske mreže (ang. neural networks, NN) so 
podskupina metod strojnega učenja, ki se upo-
rabljajo za napovedovanje in klasifikacijo velikih 
podatkovnih množic. Osnovane so na principih 
delovanja človeških možganov in posnemajo pre-
hajanje in vzpostavljanje povezav med nevroni v 
človeškem telesu. Nevronske mreže so sestavlje-
ne iz ene vhodne in ene izhodne plasti ter vme-
snih skritih plasti, katerih število je poleg števila 
nevronov na posamezni plasti potrebno določiti. 
Najprej vsak nevron deluje v učnem načinu, ko se 
uči kako reagirati na vhodne podatke, pri čemer al-
goritem sam ustvari povezave med napovedanimi 
vrednostmi in vhodnimi spremenljivkami. Te po-
vezave se nato aplicirajo v uporabniškem načinu, 
ki je namenjen definiranju ustreznega izhodnega 
signala, ki se oblikuje na podlagi vhodnih podat-
kov (Polanc, 2020). Glede na to je postopku oce-
njevanja z nevronskimi mrežami praktično nemo-
goče slediti, zahtevna pa je tudi razlaga njihovega 
rezultata, saj gre za model, ki uporablja tipičen 
»black box« princip. Umerjanje modela (določanje 
števila plasti in nevronov) poteka iterativno s po-
skušanjem in se ne naslanja na nikakršne algori-
tme. Za aplikacijo algoritma nevronskih mrež smo 
uporabili funkcijo neuralnet (Fritsch in sod., 2019) 
v programskem okolju R. 

Vzpostavitev izhodišč metodologije za ocenjevanje hidrološko razpoložljivih količin vode za rabo
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Model elastične mreže združuje principa LASSO 
in ridge (L2) regresije. Gre za pristopa ocenjevanja 
v linearnih modelih, ki z določenimi omejitvami 
parametrov, ki delujejo kot »kaznovanje« v prime-
ru velikih vrednosti napak oziroma ostankov, te-
žijo k izboljšanju učinkovitosti modela (Šinkovec, 
2016). Model elastične mreže privzame najboljše 
lastnosti LASSO regresije, pomanjkljivosti te me-
tode pa nadomesti z upoštevanjem principov L2 
regresije. Elastične mreže določata parametra α 
in λ, ki podajata stopnjo vpliva posamezne regre-
sije in stopnjo upoštevanja parametra kaznova-
nja. Model elastične mreže smo implementirali v 
programskem okolju R z uporabo funkcije glmnet 
(Friedman in sod., 2020). 

Primerjava modelskih rezultatov

Tekom umerjanja modelov smo za vsakega do-
ločili najbolj ustrezne modelske argumente, ki 
glede na vrednost napake RMSE omogočajo naj-
boljše ocenjevanje vrednosti izbranih merodajnih 
pretokov. Za vsak model in vsako vrednost izbra-
nega merodajnega pretoka smo izvedli 50 iteracij 
in izračunali povprečno vrednost napake RMSE 
ter njeno odstopanje (Slika 4). Rezultate napake 
RMSE pri posameznem zagonu modela smo pri-
kazali z grafi, kjer je s krepko črto prikazana me-
diana vzorca napak RMSE, okvir označuje prvi in 
tretji kvartil, črtkane črte pa povezujejo največjo 
in najmanjšo vrednost vzorca. Dodatno so s toč-

kami označene še posebej izstopajoče vrednosti. 
Grafična primerjava vrednosti pokaže, da je na-
paka RMSE najnižja pri uporabi modela nevron-
ske mreže, med tem ko je sam raztros vrednosti 
napake najmanjši v primeru uporabe RF, kar kaže 
na stabilnost tega modela. Raztros napake in pov-
prečna vrednost pa sta največji v primeru modela 
KNN.

Na podlagi rezultatov umerjanja posameznih 
modelov se je za ocenjevanje pretokov v T

VP
 kot 

najbolj učinkovit izkazal model nevronske mreže. 
Vzpostavljen model s štirimi sloji po 50 nevronov 
smo uporabili za ocenjevanje merodajnih preto-
kov v T

izb
. Za te točke iskane vrednosti pretokov 

niso znane, zato smo učinkovitost modela anali-
zirali grafično. Na karti smo z barvno lestvico pri-
kazali vrednosti pretokov v T

VP
 in T

izb
 ter primerjali 

razpon pretokov v bližnjih točkah (Slika 5). Analiza 
je pokazala, da so rezultati nevronske mreže pri 
ocenjevanju pretokov v nemerjenih točkah slabši 
od pričakovanih. V določenih točkah so bile ocenje-
ne vrednosti lahko celo negativne, v splošnem pa 
so bili pretoki v T

izb
 glede na bližnje T

VP
 malenkost 

precenjeni. Na podlagi vseh do sedaj pridobljenih 
izkušenj se razvoj metodologije nadaljuje. Pred 
kratkim smo že testirali pristop regionalizacije in 
zmanjševanja seta atributnih podatkov ter aplika-
cijo z metodo regresijskih dreves in naključnega 
gozda. Testiramo pa tudi nadgrajeno metodo sta-
tistične prostorske interpolacije podatkov, katere 
pristop zaenkrat kaže na boljše rezultate.

Slika 4: Razpon vrednosti napak RMSE, izračunanih pri 50 ponovitvah zagona modela, za posamezne izbrane merodajne pretoke (sQs, sQnp, 
Q90, Q70 in Q50)
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Slika 5: Primer vizualne kontrole ocenjenih vrednosti sQs na Vipavi

Zaključki

V prvem sklopu naloge smo postavili izhodišča 
ocenjevanja merodajnih pretokov v izbranih toč-
kah (Šantl in sod., 2020). Začetna primerjava mo-
delov je kot najbolj primernega izpostavila model 
nevronske mreže. Dodatna umerjanja, dopolnitev 
seta vhodnih podatkov z dodatnimi vodomernimi 
postajami ter prilagoditev seta atributnih podat-
kov naj bi učinkovitost modela izboljšala, vendar 
je podrobnejša analiza rezultatov v izbranih toč-
kah pokazala na nezadovoljivo točnost napovedi 
teh modelov. Čeprav smo glede na kazalnik na-
pake modela RMSE ter vse prvotne analize skle-
pali, da bo model nevronske mreže primeren za 
ocenjevanje merodajnih pretokov v nemerjenih 
točkah, smo se na podlagi podrobnejše analize 
odločili, da bo za razvoj učinkovite metodologije 
potreben drugačen pristop. Nevronske mreže se v 
fazi treniranja in testiranja modela na enotni bazi 
podatkov izkažejo kot zelo dober model za napo-
vedovanje vrednosti, pri ocenjevanju vrednosti na 
povsem novih podatkih pa je njihova učinkovitost 
znatno nižja, kar so ugotovili tudi drugi razisko-
valci, ki so na področju hidrologije poskušali vpe-
ljati uporabo nevronskih mrež (Liptay, 2021). Kot 
model za napovedovanje vrednosti so sicer lahko 

učinkovit pristop ob ustrezno veliki bazi podat-
kov, ki je pazljivo vzpostavljena tako, da zajame 
vse splošne značilnosti naslovljenega vzorca, na 
katerih se model uči, saj so sposobnosti nevron-
ske mreže za ekstrapolacijo slabe (Govindaraju, 
2000). Glede na to pa je set podatkov za 174 T

VP
 v 

primerjavi z ostalimi bazami relativno majhen. V 
naslednjem koraku glede na dosedanje izkušnje 
predvidevamo vzpostavitev preprostejših stati-
stičnih metodologij ocenjevanja merodajnih pre-
tokov po posameznih regijah.

Reference

ARSO. 2019. Seznam vodomernih postaj. Dostopno na:
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/Spisek%20vo-

domernih%20postaj_okt2019.xlsx  (Pridobljeno 17. 2. 
2020)

ARSO. 2020. Ekološko stanje površinskih voda v Sloveni-
ji. Poročilo o monitoringu za leto 2019. Dostopno na: 
http://www.arso.gov.si/vode/poročila%20in%20publi-
kacije/publikacije%20in%20poročila/Ekološko%20sta-
nje%20voda%20v%20Sloveniji%20letno%20poročilo%20
2019_končno.pdf (Pridobljeno 25. 3. 2021)

Breiman, L. 2001. Random Forests. Machine Learning 45: 
5–32.

Vzpostavitev izhodišč metodologije za ocenjevanje hidrološko razpoložljivih količin vode za rabo

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/Spisek%20vodomernih%20postaj_okt2019.xlsx
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/Spisek%20vodomernih%20postaj_okt2019.xlsx
http://www.arso.gov.si/vode/poročila%20in%20publikacije/publikacije%20in%20poročila/Ekološko%20stanje%20voda%20v%20Sloveniji%20letno%20poročilo%202019_končno.pdf
http://www.arso.gov.si/vode/poročila%20in%20publikacije/publikacije%20in%20poročila/Ekološko%20stanje%20voda%20v%20Sloveniji%20letno%20poročilo%202019_končno.pdf
http://www.arso.gov.si/vode/poročila%20in%20publikacije/publikacije%20in%20poročila/Ekološko%20stanje%20voda%20v%20Sloveniji%20letno%20poročilo%202019_končno.pdf
http://www.arso.gov.si/vode/poročila%20in%20publikacije/publikacije%20in%20poročila/Ekološko%20stanje%20voda%20v%20Sloveniji%20letno%20poročilo%202019_končno.pdf


72

Elith, J., Leathwick, J.R., Hastie, T. 2008. A working guide to 
boosted regression trees. Journal of Animal Ecology 77: 
802–813.

Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R., Narasimhan, B., Tay, K., 
Simon, N., Qian, J. 2020. Package “glmnet”. Dostopno na: 
https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glm-
net.pdf (Pridobljeno 15. 9. 2020)

Fritsch, S., Guenther, F., Wright, M.N., Suling, M., Mueller, S.M. 
2019. Package »neuralnet«. Dostopno na: https://cran.r-
-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf (Prido-
bljeno 15. 9. 2020)

Geoportal ARSO. 2020. Dostopno na: 
https://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page 

(Pridobljeno v februarju in marcu 2020)
Govindaraju, R. 2000. Artificial Neural Networks in hydrology. 

II: Hydrologic applications. Journal of Hydrologic Engine-
ering 5: 124–137.

Liaw, A., Wiener, M. 2018. RandomForest. Dostopno na: 
https://cran.r-project.org/web/packages/randomFo-
rest/randomForest.pdf (Pridobljeno 10. 8. 2020)  

Liptay, Z. 2021. Neurohydrological experiments on the Danu-
be. XXIX Conference of the Danubian Countries, Septem-
ber 6–8, 2021, Brno, the Czech Republic. Dostopno na: 
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/na-
kladatelstvi/assets/danube.pdf (Pridobljeno 6. 9. 2021)

Meljo, J., Zakrajšek, J., Šantl, S., Krajčič, J., Kolman, G., Drev, 
D., Sovre, K. 2015. Analiza razpoložljivih zalog površinske 
vode (izvajanje ukrepa DDU26). Ljubljana, IzVRS, 85 str.

Polanc, U. 2020. Prepoznavanje šarenice s pomočjo nevron-
skih mrež. Diplomska naloga. Ljubljana, UL FRI, 61 str. 

R Core Team. 2020. R: A language and environment for sta-
tistical computing. R Foundation for Statistical Compu-
ting, Vienna, Austria. Dostopno na: https://www.Rproject.
org/ (Pridobljeno 18. 2. 2020)

Ridgeway, G. 2020. Generalized Boosted Regression Models. 
Dostopno na: https://cran.r-project.org/web/packages/
gbm/gbm.pdf (Pridobljeno 10. 8. 2020)

Schliep, K., Hechenbichler, K., Lizee, A. 2016. KKNN. Dostopno 
na: https://cran.r-project.org/web/packages/kknn/kknn.
pdf (Pridobljeno 10. 8. 2020).

Šantl, S., Zabret, K., Rojnik, A., Javornik, L., Rozman, D. 2020. 
Razvoj izhodišč sistema za podporo odločanju o rabi 
voda. Končno poročilo. Ljubljana, IzVRS, 60 str.

Šinkovec, H. 2016. Tuned penalized regression – a solution 
to the problem of separation in logistic regression? Ma-
gistrska naloga. UL Interdisciplinarni študijski program 
Uporabna statistika, Ljubljana, 86 str.

WMO. 2008. Manual on Low-flow Estimation and Prediction. 
Operational Hydrology Report No. 50, WMO-No. 1029, 136 
str.

Worland, S.C., Farmer, W.H., Kiang, J.E. 2018. Improving pre-
dictions of hydrological low-flow indices in ungaged ba-
sins using machine learning. Environmental Modelling & 
Software 101: 169-182. 

dr. Katarina Zabret, mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl,  dr. Leon Gosar, mag. Jana Meljo

https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/glmnet.pdf
https://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page
http://(Pridobljeno v februarju in marcu 2020)
https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/nakladatelstvi/assets/danube.pdf
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/nakladatelstvi/assets/danube.pdf
https://www.Rproject.org/
https://www.Rproject.org/
https://cran.r-project.org/web/packages/gbm/gbm.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/gbm/gbm.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/kknn/kknn.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/kknn/kknn.pdf


73

03



74

Izvajanje projektov – 
iz kohezijskih sredstev 
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V TEKU TUDI TRETJA OPERACIJA 
PROTIPOPLAVNIH UREDITEV NA 
POREČJU DRAVE, OPERACIJA 
»DRAVINJA S POLSKAVO«
Blanka Grajfoner, univ. dipl. inž. grad., univ. dipl. prav., Direkcija Republike Slovenije za vode,  
Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

dr. Maša Ignjatović, univ. dipl. biol., Direkcija Republike Slovenije za vode, 

Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

mag. Petra Kralj, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode, 

Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor 

Povzetek

Prispevek predstavlja operacijo »Zmanjševanje 
poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja 
s Polskavo«, s katero se v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, nadaljuje izvajanje 
protipoplavnih ukrepov v porečju Drave. Projekt 
je namenjen zmanjševanju poplavne ogroženosti 
na območju Dravinje in Polskave, vključno z nju-
nimi pritoki in sicer na območju petih občin: Ob-
čine Majšperk, Občine Slovenske Konjice, Občine 
Videm, Občine Kidričevo ter Občine Slovenska 
Bistrica. Ukrepi so dimenzionirani za zagotavlja-
nje poplavne varnosti na pretoke Q

100
, z njihovo 

izvedbo pa se bo zmanjšala poplavna nevarnost 
in ogroženost vzdolž obravnavnih odsekov. S pro-
jektom se predvideva izgradnja visokovodnih zi-
dov in nasipov, ureditev strug in mestoma zava-
rovanje brežin, ureditev premostitev in prehodov 
ter dograditev vodne infrastrukture na območju 
visokovodnega zadrževalnika Medvedce. S pred-

V teku tudi tretja operacija protipoplavnih ureditev na porečju Drave, operacija »Dravinja s Polskavo«

videnimi ureditvami znotraj operacije bo 2.835 
prebivalcev deležnih koristi ukrepov varstva pred 
poplavami, število poplavno ogroženih stavb pa 
bo zmanjšano za 945. 

Prispevek povzema tudi informacije o aktualnem 
stanju operacij »Zagotovitev poplavne varnosti 
porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« in »Za-
gotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Ob-
močje Ptujske Drave«, ki potekata v porečju Dra-
ve in sicer na območju Meže z Mislinjo in Ptujske 
Drave, o katerih so bile osnovne informacije že 
predstavljene v prispevkih v preteklih letih.

Uvod

V prispevku je predstavljena operacija »Zmanj-
ševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – 
Dravinja s Polskavo«, za katero je bila v januarju 
2021 izdana Odločitev o podpori in v okviru katere 
so predvidene ureditve za zmanjšanje poplavne 
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ogroženosti na območju Dravinje in Polskave, 
vključno s Framskim potokom (imenovanim tudi 
Reka) in Kamenišnico. 

Splošno o operaciji  
Drava – Dravinja s Polskavo

Na porečju Drave je v preteklosti že večkrat prišlo 
do katastrofalnih poplav. Z upoštevanjem ključnih 
indikatorjev v oceni poplavne škode in poplavne 
ogroženosti je bilo na porečju Drave identificira-
nih 12 izmed 86 opredeljenih območij pomemb-
nega vpliva poplav (OPVP), to je območij, kjer je v 
poplavnih dogodkih nastalo tudi največ škode. Dve 
od teh območij, OPVP Slovenske Konjice in OPVP 
Poljčane, sta na porečju Dravinje.

V programskem obdobju 2007- 2013 se je iz Ope-
rativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture sofinanciral projekt »Zagotovitev 
poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza«, v ka-
terem so se izvedle nekatere ureditve za zmanj-
ševanje poplavne ogroženosti v porečju Drave. 
Ker projekti I. faze niso mogli zajeti vseh potreb-
nih ureditev, se v finančni perspektivi 2014-2020 
nadaljuje z izvajanjem protipoplavnih ukrepov. 
Tako se na porečju Drave med drugim že izvajata 
operaciji »Zagotovitev poplavne varnosti porečja 
Drave – Območje Meže z Mislinjo« in »Zagotovitev 
poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptu-
jske Drave«.

Z letos izdano Odločitvijo o podpori, pa se na po-
rečju Drave izvaja tudi operacija »Zmanjševanje 
poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s 
Polskavo«, s katero se načrtuje izvedba ureditev 
za zmanjševanje poplavne ogroženosti na pore-
čju Dravinje na območju Občine Majšperk, Občine 
Slovenske Konjice, Občine Videm, Občine Kidriče-
vo in Občine Slovenska Bistrica. Obravnavno ob-
močje obsega vodotoke: Dravinja in Polskava ter 
Framski potok s Kamenišnico.

Izvedba projekta »Zmanjševanje poplavne ogro-
ženosti porečja Drave – Dravinje s Polskavo«, je 
skladna s strateškimi, programskimi in planskimi 
dokumenti Slovenije in EU, saj naslavlja tvega-
nje zaradi podnebnih sprememb, prispeva k nižji 
poplavni ogroženosti in s tem zmanjševanju ško-
dljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kul-
turno dediščino in gospodarske dejavnosti.

Operacija »Zmanjševanje poplavne ogroženosti 
porečja Drave – Dravinja s Polskavo« (v nadalje-
vanju: Operacija) se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spod-
bujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter 

preprečevanja in obvladovanja tveganj«, predno-
stne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagaja-
nje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, 
ki temeljijo na ekosistemu«, specifični cilj »Nižja 
poplavna ogroženost na območjih pomembnega 
vpliva poplav«.

Z izdano Odločitvijo o podpori (št. 5-1/5/MOP/0 z 
dne 08.01.2021 je bil odobren finančni prispevek 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (prispe-
vek EU) in pripadajoči nacionalni prispevek kot pri-
spevek Republike Slovenije za izvajanje Operacije. 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je do 
31.12.2023. Skupna višina sredstev, namenjenih 
za izvedbo Operacije, znaša 18.190.012,00 EUR. 
Prispevek na programskem območju Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenija znaša 8.931.123,00 EUR 
(od tega podpora Evropske unije 7.144.898,40 
EUR (80%) in nacionalni javni prispevek iz držav-
nega proračuna 1.786.224,60 EUR (20%)).

Porečje Dravinje in poplavna 
ogroženost

Meja porečja reke Dravinje v grobem poteka po ra-
zvodnicah vodotokov, ki se vanjo izlivajo. Na jugo-
zahodnem delu je določena s površinsko (orograf-
sko) razvodnico porečja in meji na vodno območje 
Savinja – Sotla. Na severovzhodnem delu meji 
na Dravsko polje oziroma poteka po razvodnicah 
vodotokov, ki se izlivajo direktno v reko Dravo. V 
severovzhodnem delu porečje omejijo pobočja 
Pohorja, na jugovzhodnem delu pa se, pri Vidmu, 
zaključi z izlivom Dravinje v reko Dravo (Slika 1).

Dravinja, ki je največji pritok reke Drave v Slove-
niji, izvira na Pohorju, južno od Rogle. Polskava je 
levi pritok Dravinje, ki prav tako izvira na Pohorju, 
blizu Areha in se v Dravinjo izlije  pri Tržcu. V rav-
ninskem delu se vanjo izlije desni pritok Devina, 
z leve strani pa vanjo pritekajo potoki Kragonja, 
Trojšnica, Kamenišnica in Framski potok (Reka). 

Na posameznih odsekih začne Dravinja prestopati 
bregove že pri pretokih reda velikosti Q

2
. Dno do-

line je večinoma neposeljeno, kmetijska raba pa 
je prilagojena naravnim danostim. Problemi se 
pojavljajo v nekaterih naseljih, kjer se je pozidava 
razširila v poplavno območje ali pa je (najverjetne-
je) prišlo do poslabšanja razmer iz drugih vzrokov 
(regulacije in urbanizacija gorvodno, zmanjšanje 
pretočnosti dolvodno - mostovi ipd.). 

Opazno je, da je poselitev, razen posameznih 
objektov, ustrezno prilagojena poplavnim raz-
meram do Q

10
, nato pa je stanje slabše. Poseben 

problem predstavljajo cestne povezave, ki pote-
kajo prečno čez dolino in so večinoma na terenu 

Blanka Grajfoner, dr. Maša Ignjatović, mag. Petra Kralj
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V teku tudi tretja operacija protipoplavnih ureditev na porečju Drave, operacija »Dravinja s Polskavo«

ali pa zelo nizko, zato so pogosto poplavljene. To 
povzroča prebivalcem veliko težav, saj so potrebni 
daljši obvozi, nekatere lokacije pa so ob poplavah 
popolnoma odrezane.(DRSV (2021a))

Predvideni posegi v okviru  
operacije

V okviru Operacije je predvidena izvedba nasled-
njih protipoplavnih ukrepov (Slika 2):

A:/ Dravinja:

1. Protipoplavni ukrepi na Dravinji v Majšperku
2. Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače 

B:/ Polskava:

3. Zmanjševanje poplavne ogroženosti Polskave
4. Dograditev vodne infrastrukture na območju 

AK Medvedce

V okviru ukrepa Zmanjševanje poplavne ogrože-
nosti Polskave so predvideni: Ureditev Polskave 
od Lancove vasi do Framskega potoka, Izgradnja 
razbremenilnika od Framskega potoka do Kame-
nišnice in ureditev struge Kamenišnice ter Ure-
ditev protipoplavne varnosti Polskave v Zgornji 
Polskavi.

Ukrepi so dimenzionirani za zagotavljanje poplavne 
varnosti na pretoke Q

100
, z izvedbo celostnih ukre-

pov pa se zmanjša poplavna nevarnost in ogrože-
nost vzdolž obravnavnih odsekov. V okviru opera-
cije je predvidena izgradnja visokovodnih zidov in 
nasipov v dolžini več kot 3 km, poglobitev in uredi-
tev strug v dolžini približno 9 km, mestoma zava-
rovanje brežin, ureditev premostitev in prehodov 
ter dograditev vodne infrastrukture na območju 
visokovodnega zadrževalnika Medvedce. Kjer je le 
mogoče, so predvidene sonaravne ureditve, ki se 
nanašajo na ureditve ribjih zavetišč, nizkih talnih 
pragov, odsekov s strmejšimi brežinami in razši-
ritvami dna, popestritvami vodnega toka, ustre-
zno zasaditvijo brežin in podobno.

Okvirni opis predvidenih ureditev in aktualno sta-
nje po ukrepih:

Protipoplavni ukrepi na Dravinji v Majšperku 

Za ureditev je bila 11.04.2013 sprejeta Uredba o 
državnem prostorskem načrtu za vodnogospo-
darsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritne-
ga (Uradni list RS, št. 31/13) in 11.03.2019 izdano 
gradbeno dovoljenje. S ciljem zavarovanja naselja 
Majšperk pred visokimi vodami Dravinje, so se 
med drugim izvedli protipoplavni nasipi  in zid, 
odvodnja zalednih vod z odvodnimi jarki in uredi-
tev potoka iz Lešja (Slika 3 in 4). Z ureditvijo se 
varuje urbane površine na obravnavanem obmo-
čju pred 100 letnimi visokimi vodami Dravinje, pri 

Slika 1: Porečje Dravinje (MVD, 2007) 
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čemer se v največji možni meri ohranja razlivne 
površin, na katerih so prisotne pogoste poplave, 
ter se tako omogoča ohranjanje naravnih hidro-
morfoloških procesov.  

Dela v vrednosti 599.730,33 EUR z DDV izvedel 
izvajalec VGP DRAVA Ptuj d.o.o.,  uporabno dovo-
ljenje pa je bilo s strani Ministrstva za okolje in 
prostor, izdano 25.01.2021.

Slika 2: Pregledna situacija z označenimi obravnavanimi območji ureditev (DRSV, 2021a) 

Blanka Grajfoner, dr. Maša Ignjatović, mag. Petra Kralj

Slika 3: Pogled na visokovodni nasip 3, protipoplavni zid in potok iz 
Lešja (B. Grajfoner, april  2021) 

Slika 4: Pogled na visokovodni nasip 1 in odvodni jarek (B. Grajfoner, 
april 2021) 
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Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače

V okviru ukrepa Protipoplavni ukrepi Zbelovo 
– Mlače so predvidene ureditve na dveh ločenih 
odsekih Dravinje, kjer se pred visokimi voda-
mi Dravinje varujeta naselji Zbelovo in Mlače. V 
Zbelovem je predvidena izvedba visokovodnega 
nasipa in zidu, odvodnja zalednih vod z jarki, na-
domestne poti in nadvišanje ceste. V Mlačah se z 
izvedbo protipoplavnega nasipa in zidu predvide-
va zaščita objektov na levem bregu Dravinje. 

Za ukrep je izdelana projektna dokumentacija, v 
teku pa je pridobivanje potrebnih zemljišč za iz-
vedbo ureditev.

Zmanjševanje poplavne ogroženosti Polskave 

V okviru ureditev na Polskavi se bo izvedlo več 
ukrepov (Slika 5, shematski prikaz vodotokov 
in načrtovanih ureditev na Polskavi). Ob ukrepu 
Ureditev Polskave od Lancove vasi do Framske-
ga potoka, katerega območje obsega Polskavo od 
Lancove vasi do ceste Lovrenc na Dravskem polju-
-Ptujska Gora in Framski potok od izliva v Polska-
vo do ceste Lovrenc na Dravskem polju-Ptujska 
Gora, je predvidena še izgradnja razbremenilnika 
Framskega potoka do Kamenišnice ter ureditev 
Polskave v Zgornji oz. Spodnji Polskavi.

Ureditev Polskave od Lancove vasi do Framskega 
potoka ima na obeh strugah v največji možni meri 
vključene tudi sonaravne ureditve. Z načrtova-
nimi ureditvami bo izboljšana pretočnost struge 
kot tudi ekološko stanje vodnega okolja. Hkrati je 
z namenom povečanja poplavne varnosti naselij 
Šikole, Pongrce in Jablane ob Framskem potoku, 
predvidena izgradnja razbremenilnika med Fram-
skim potokom (v odseku imenovan tudi Reka ali 
Črnec) in strugo Kamenišnice.

Cilj projekta je doseči poplavno varnost naselij 
ob strugah obeh vodotokov pred 100-letnimi vi-
sokimi vodami, pri čemer je upoštevano zadrže-
vanje visokovodnega vala Framskega potoka v AK 
Požeg in načrtovano zadrževanje Polskave v AK 
Medvedce. 

Za Ureditev Polskave od Lancove vasi do Fram-
skega potoka ter ukrep Dograditev vodne infra-
strukture na območju AK Medvedce (op. ukrep 
4) je bila 28. septembra 2021 sklenjena pogodba 
za izvedbo, katere vrednost znaša 11.188.890,58 
EUR z DDV. Prav tako je izbran izvajalec za stori-
tve nadzora. Za preostale ukrepe v okviru ukrepa 
Zmanjševanje poplavne ogroženosti Polskave pa 
je v teku projektiranje.

Dograditev vodne infrastrukture na območju AK 
Medvedce 

Osnovni namen zadrževalnika je zadrževanje 
dela visokih vod Polskave in Devine. Tako gre za 
uravnavanje odtočnega režima ob nastopu viso-
kih voda in akumuliranje vode za bogatenje nizkih 
pretokov ter ob tem ohranjanje vodnih in obvodnih 
habitatov. 

Območje ukrepa obsega: razvodni objekt na Pol-
skavi, razbremenilnik Polskava, razvodni objekt 
razbremenilnik Polskava/Devina, dovodni kanal 
Devina, prelivno pregrada med dovodnim kana-
lom Devino in AK Medvedce, odvodni kanal Devine 
do vtoka v Polskavo, preliv z zapornico na odvod-
nem kanalu Devine, izlivni objekt iz akumulacije v 
Polskavo ter akumulacijo Medvedce (Slika 6).

Zadrževalnik Medvedce je eden ključnih elemen-
tov urejanja območij vzdolž Polskave, saj je bil ce-
loten odvodni sistem že v 80-ih letih prejšnjega 
stoletja zasnovan na predpostavki, da se visoke 
vode zadržujejo v dveh zadrževalnikih – zadrže-
valniku Požeg na Framskem potoku in zadrževal-
niku Medvedce na Polskavi. Oba zadrževalnika sta 
bila načrtovana s ciljem uravnavanja odtočnega 
režima ob nastopu visokih vod in akumuliranju 
vode za bogatenje nizkih pretokov ob nastopu 
nizkih vod. Medtem, ko zadrževalnik Požeg delu-
je, gradnja zadrževalnika Medvedce nikoli ni bila 
zaključena v celoti. Tako je zadrževalnik od oje-
zeritve leta 1994, praktično zapuščen. Nastala 
vodna površina je prevzela ekološko funkcijo, kot 
pomemben habitat – mokrišče.

Kot omenjeno, je bila za ta ukrep, skupaj z ukre-
pom Ureditev Polskave od Lancove vasi do Fram-
skega potoka, sklenjena pogodba za izvedbo sto-
ritev projektiranja, dobave opreme in gradnje ter 
izbran izvajalec nadzora.

V teku tudi tretja operacija protipoplavnih ureditev na porečju Drave, operacija »Dravinja s Polskavo«

Slika 5: Shematski prikaz vodotokov in načrtovanih ureditev na 
Polskavi (prirejeno po DRSV, 2021b)
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Operacija je zasnovana tako, da upošteva (raz-
položljive) napovedi podnebnih sprememb, pred-
vsem »Oceno podnebnih sprememb v Sloveniji 
do konca 21. stoletja«, ki jo je leta 2018 izdala 
Agencija Republike Slovenija za okolje. Hkrati pa 
je projekt sam po sebi ukrep za prilagajanje pod-
nebnim spremembam.

Vplivi podnebnih sprememb bodo kompenzirani z 
večjimi varnostnimi višinami na obstoječih in na-
črtovanih objektih vodne infrastrukture - nasipi in 
zidovi, večjo varnostjo obstoječih premostitvenih 
objektov, z delom volumna vode v načrtovanem 
zadrževalniku ter ohranjanjem poplavnih povr-
šin, kjer je to mogoče. Pomemben ukrep blaže-
nja podnebnih sprememb je uravnavanje odtoka 
vode – upočasnjevanje in zadrževanje vode. K 
izboljšanju zadrževalne sposobnosti na porečju 

Dravinje in bogatenju nizkih pretokov, s čimer se 
bodo izboljšale habitatne razmere v vodotokih, bo 
pomembno prispevala usposobitev in upravljanje 
z zadrževalnikom Medvedce.

Aktualno stanje izvajanja  
operacij Drava–območje Meže z 
Mislinjo in Drava-območje  
Ptujske Drave

V okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 se na porečju Drave že izvajata tudi opera-
ciji »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave 
– Območje Meže z Mislinjo« (odločitev o podpori 

Slika 6: Načrtovan ukrep dograditev vodne infrastrukture na območju AK Medvedce (DRSV, 2021c) 

Blanka Grajfoner, dr. Maša Ignjatović, mag. Petra Kralj
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v letu 2018) in »Zagotovitev poplavne varnosti po-
rečja Drave – Območje Ptujske Drave« (odločitev 
o podpori v letu 2020), ki sta bili podrobneje pred-
stavljeni že v prispevkih preteklih srečanj MVD. 1

Operacija »Zagotovitev poplavne varnosti pore-
čja Drave – Območje Meže z Mislinjo«

Območje Operacije obsega tri vodotoke (Mežo, 
Mislinjo in Homšnico). Izmed šestih načrtovanih 
ukrepov, so trije že izvedeni in sicer na Ravnah na 
Koroškem, na Prevaljah in v Pamečah. Na preo-
stalih ukrepih (Ukrep 3: Zadrževalnik visokih voda 
(ZVV) Poljana v Prevaljah, Ukrep 4: Ureditev so-
točja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu ter Ukrep 
6: Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj 
Gradca vključno z ZVV Homšnica) pa intenzivno 
potekajo aktivnosti za realizacijo ukrepov. 

Na območju Ukrepa 3, ki se nahaja v občini Preva-
lje, je predvidena izgradnja suhega zadrževalnika 
visokih voda Poljana. Projektna dokumentacije 
je obdelana na nivoju DGD za zadrževalnik, ki se 
uvršča med visoke pregrade, in na nivoju PZI za 
prestavitve in preureditve elektro vodov, vodovo-
da in plinovoda. V teku so postopki javnih naročil 
tako za t.i. pripravljalna dela (skupno javno naro-
čilo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastruk-
turo, saj je predvideno, da se bodo pripravljalna 
dela vezana na komunalne vode izvajala v sklopu 
gradnje kolesarske steze) ter za t.i. glavna dela, 
izvedbo Zadrževalnika visokih voda Poljana. 

Na lokaciji sotočja Meže z Mislinjo v Otiškem Vrhu 
v občini Dravograd so predvidene protipoplavne 
ureditve v sklopu Ukrepa 4. Izvajalec gradbenih 
del je bil že izbran. Projektna dokumentacija DGD 
je izdelana, gradbena dovoljenja pa se pridobi-
vajo fazno, tudi skladno z dinamiko pridobivanja 
pravice graditi na zemljiščih potrebnih za izvedbo 
ureditev. 

Za Ukrep 6, ki zmanjšuje poplavno ogroženost v 
Mestni občini Slovenj Gradec je v teku izdelava 
projekte dokumentacije na nivoju DGD ter izva-
janje postopkov vezanih na pridobivanje pravice 
graditi, prednostno za ureditve na Mislinji.

Operacija »Zagotovitev poplavne varnosti pore-
čja Drave – Območje Ptujske Drave«

V okviru te operacije je predvidena izvedba vodno-
gospodarskih in spremljajočih ureditev znotraj 10 

ukrepov na širšem območju Ptuja, Dupleka, Starš 
in Maribora, ki predvidevajo urejanje strug, izgra-
dnjo zadrževalnikov visokih voda, izgradnjo novih 
nasipov in zidov ter nadvišanje in sanacijo obsto-
ječih visokovodnih zidov. Ob ureditvah ob reki Dra-
vi v Malečniku, Staršah in v Zlatoličju, so predvide-
ne še ureditve na vodotokih: Rogoznici in Grajeni 
na območju Ptuja, Dupleškem potoku na območju 
Dupleka in na Pekrskem, Rožnodolskem ter Rad-
vanjskem potoku z Mrzlim potokom na območju 
Maribora.

Za ukrepe operacije, kjer je projektna dokumenta-
cija že na nivoju DGD, intenzivno potekajo aktivno-
sti za pridobitev pravice graditi (cenitve zemljišč, 
priprava pogodb za pridobivanje pravice graditi, 
komunikacija z lastniki itd.). Za nadzor za vse uk-
repe operacije je bilo uspešno zaključeno javno 
naročilo ter v oktobru 2021 sklenjena pogodba z 
izvajalcem. Prav tako pa intenzivno potekajo po-
stopki javnih naročil za izvajalce gradenj. 

Zaključek

Operacija »Zmanjševanje poplavne ogroženos-
ti porečja Drave – Dravinja s Polskavo« je  tretja 
izmed operacij, ki potekajo v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014-2020 na porečju Drave z na-
menom celostnega reševanja poplavno ogroženih 
območij.

V okviru operacije so predvidene ukrepi na po-
rečju Dravinje in Polskave, v okviru katerih je 
med drugim predvidena izvedba protipoplavnih 
zidov in nasipov, ureditev premostitev in struge 
ter mestoma zavarovanje brežin. Ponovno se bo 
pristopilo k dograditvi vodne infrastrukture na ob-
močju visokovodnega zadrževalnika Medvedce, s 
čemer bo vzpostavljena osnovna funkcija zadrže-
valnika, to je zadrževanje visokih voda Polskave in 
Devine. Z dograditvijo in usposobitvijo zadrževal-
nika Medvedce se bo dosegel prvotni cilj – zmanj-
šanje negativnega vpliva, ki ga je na vodni režim 
povzročila gradnja hidromelioracijskega sistema 
Polskava, hkrati pa se bo z zadrževanjem visoko-
vodnega vala izboljšala poplavna varnost na tem 
območju.

Rok za izvedbo ukrepov operacij je kratek - za vse 
v prispevku opisane operacije na porečju Dra-
ve je predviden rok za realizacijo do konca leta 
2023. Ob kratkem času, ki je na voljo za realizaci-

V teku tudi tretja operacija protipoplavnih ureditev na porečju Drave, operacija »Dravinja s Polskavo«

1 Vezano na operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« glej prispevke »Kaj prinaša projekt 
protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?« (MVD 2018), »Zmanjšanje poplavne ogroženosti ob 
Meži in Mislinji: Aktualno stanje in izzivi projekta« (MVD 2019) in »Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne 
varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo (MVD 2020). Vezano na operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – 
Območje Ptujske Drave« glej prispevek »Kaj prinaša v programskem obdobju 2014-2020 projekt protipoplavnih ureditev na območju 
Ptujske Drave?« (MVD 2020).
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jo projektov, ob dodatnih izzivih, ki jih za izvedbo 
aktivnosti predstavljajo okoliščine vezane na epi-
demijo COVID-19, je posebej pomembo poudariti 
pomen angažiranosti in sodelovanja občin, saj je z 
angažiranostjo in sodelovanjem lokalne skupnos-
ti omogočeno hitrejše izvajanje projektov. Občine 
so in še prispevajo k hitrejšemu izvajanju projek-
tov med drugim tako z angažiranostjo pri pripravi 
projektne dokumentacije kot tudi s sodelovanjem 
pri izzivih vezanih na pridobivanje pravice graditi 
in ozaveščanjem lokalne skupnosti.

Ob tem pa velja izpostaviti, da si naravnih proce-
sov ni mogoče popolnoma podrediti človekovim 
interesom, temveč da je potrebno prilagajanje 
človeka naravi kot dolgoročna pot za doseganje 
trajnega ravnotežja med človekom in naravo. 

V okviru operacij so upoštevana temeljna načela 
ukrepanja za zmanjševanje poplavne ogroženosti, 
t.j. zadrževanje viškov voda na območju, kjer na-
stanejo, ne poslabševanje stanja na kateremkoli 
drugem območju ter celovitost ukrepanja na po-
sameznem porečju. 
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Povzetek

Cilj evropskega kohezijskega projekta Proti-
poplavna ureditev Selške Sore, ki ga izvajamo na 
Direkciji Republike Slovenije za vode, je zmanjša-
nje poplavne ogroženosti na porečju Selške Sore 
v Železnikih. Protipoplavna ureditev Selške Sore 
zajema dve fazi. Prva faza je ureditev skozi Žele-
znike, druga faza pa predvideva izgradnjo suhega 
zadrževalnika Pod Sušo, s spremljajočimi objekti. 
Predmet te predstavitve so aktivnosti za izdela-
vo fizičnega modela raziskav pregrade Pod Sušo 
za optimizacijo talnega izpusta, preliva, drče, 
podslapja, ribje steze, vtočne rešetke in mehan-
ske opreme pregrade. Model služi za preverbo 
dimenzij talnega izpusta, preliva in drče, za do-
ločitev oblike podslapja, za določitev oblike ribje 
steze, nagiba vtočne rešetke ter za pridobitev 
podatkov o hidravličnih lastnostih objektov in za-
pornic, potrebnih za izdelavo obratovalnega pra-
vilnika. Hkrati bo fizični model dal tudi osnovne 
podatke o hidravličnih lastnostih, potrebnih za iz-
delavo obratovalnih navodil. Raziskave so v teku. 
Rezultati modelnih raziskav se sproti usklajujejo s 

Izvedba hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo

projektantom DGD in PZI dokumentacije pregrade 
Pod Sušo.

Uvod

Operacija „Protipoplavna ureditev porečja Selške 
Sore“ je prednostni projekt države, ki se sofinan-
cira iz evropskih sredstev, njegova vrednost pa 
znaša več kot 34 milijonov evrov. Izvaja se v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, z Odlo-
čitvijo o podpori št. 5-1/3/MOP/0 pa so zagoto-
vljena tudi finančna sredstva, ki so upravičena za 
črpanje do 31. 12. 2022, zaradi česar morajo biti 
dela izvedena v okviru vnaprej opredeljenih ča-
sovnih postavk. Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija (15 % upravičenih stroškov) in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada (85 % upravičenih 
stroškov). Operacija „Protipoplavna ureditev po-
rečja Selške Sore“ je prav tako na listi projektov 
Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi 
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po 
epidemiji COVID-19 /IZOOPIZG/ (Uradni list RS, št. 
80/20).  
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Protipoplavna  ureditev porečja 
Selške Sore 

Obstoječe stanje

Kraj Železniki leži v  Selški dolini. Več kot štirje 
kilometri naseljenih in industrijskih površin obči-
ne se nahajajo ob levem in desnem bregu Selške 
Sore, ki po svojih značilnostih predstavlja vodotok 
hudourniškega značaja. Dolina je obdana s hribo-
vitim območjem, v katerem je odtok padavin hiter 
in intenziven.

Poplave so, poleg potresov, med največjimi tvega-
nji z vidika naravnih nesreč. Povodje Selške Sore 
je z stališča poplavne varnosti poznano kot eno 
najbolj ogroženih v Sloveniji. 
Selška Sora je vodotok hudourniškega značaja, ki 
ima do Železnikov zelo izrazit hudourniški vodni 
režim. Ta počasi izzveni do Škofje Loke, pretežna 
večina njenih pritokov pa so zelo aktivni in siloviti 
hudourniki. 

Močne poplave so Železnike prizadele že večkrat. 
V zadnjih 40 letih so poplave huje prizadele lo-
kalne prebivalce kar sedemkrat in sicer v letih 
1979, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998 in nazadnje 
18. septembra leta 2007. Območje je prepoznano 
kot poplavno ogroženo in narekuje nujno potrebo 
po zagotovitvi ustreznih poplavnih ukrepov tako z 
vidika ogrožanja človeških življenj kakor tudi ško-
de na premoženju. 
Obilne in silovite padavine so v enem dnevu 
povzročile izjemno visoke vode v strugi Selške 
Sore ter pretežne večine njenih hudourniških 
pritokov. Glede na obseg in jakost je šlo za kata-
strofalne poplave. Maksimalni pretok Selške Sore 
je presegel 310 m3/s in je bil bistveno večji od 

pretoka Q100=226 m3/s. Poplave in hudourniška 
erozija so povzročile velikansko škodo lokalnim 
prebivalcem, industriji, občinski in državni infra-
strukturi ter zelo obsežne poškodbe na strugah 
vodotokov ter vodnogospodarski infrastrukturi. 
Zadnje poplave so vzele celo tri človeška življenja.
Zaradi pogostosti in intenzivnosti poplavnih do-
godkov je nujno zagotoviti trajno rešitev za zmanj-
šanje nevarnosti in poplavne ogroženosti. Tako 
je vlada RS leta 2013 z Uredbo o državnem pro-
storskem načrtu za preložitev regionalne ceste 
R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike 
ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavlja-
nje poplavne varnosti Železnikov, sprejela DPN št. 
00729-21/2013 Ljubljana, z dne 25. 04. 2013.

Cilj projekta 

Z izvedbo projekta je predvideno zmanjšanje 
poplavne ogroženosti za skupno 2.358 prebival-
cev, 490 stavb ter 76 enot kulturne dediščine, 62 
kulturnih spomenikov, 200 poslovnih subjektov, 
2.238 zaposlenih, kar izhaja iz Načrta zmanjše-
vanja poplavne ogroženosti na področju OPVP 
(območja pomembnega vpliva poplav) Železniki 
(Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, 2017).
Projekt sledi ciljem »Spodbujanje prilagajanja 
podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
obvladovanje tveganj«. Z izvedbo projekta pripo-
moremo k nižji poplavni ogroženosti na območjih 
pomembnega vpliva poplav, hkrati pa k uresničitvi 
kazalnikov kot so zmanjšanje števila poplavno 
ogroženih stavb, zmanjšanje števila ogroženih 
objektov po IPPC (Medvladni panel za podnebne 
spremembe)  in SEVESO (Direktiva evropskega 
parlamenta in sveta) ter preprečevanje in obvla-
dovanje tveganja za prebivalce, ki bodo deležni 
koristi in ukrepov varstva pred poplavami.

Karolina Korenčan, Špela Vrhovec, Maruša Nahtigal, Bojan Drnovšek, mag. Suzana Stražar, Jure Mlačnik

Slika 1 Razdelitev projekta Protipoplavna ureditev Selške Sore na faze
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Izvedba hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo

Predvideno stanje 

Na podlagi DPN je predvideno povečanje poplavne 
varnosti oziroma zmanjšanje poplavne ogrože-
nosti na območju pomembnega vpliva poplav po-
rečja Selške Sore na področju Železnikov, z izgra-
dnjo vodne infrastrukture, izboljšanjem prevodnih 
sposobnosti reke Sore in rekonstrukcijo obstoječe 
vodnogospodarske infrastrukture za zagotavlja-
nje poplavne varnosti Železnikov pred visokimi 
vodami s povratno dobo Q

100
. 

Protipoplavna ureditev Selške Sore zajema dve 
fazi.

I. faza zajema

• ukrepe urejanja vodotoka Selške Sore na podro-
čju mesta Železniki, ki bodo pripomogli k pove-
čanju pretočnosti in izenačitvi dinamičnosti reč-
ne struge;   

• na odseku od Alplesovega jezu do Domela (iz-
ravnava padca dna struge, ureditev struge na 
sonaraven način, rekonstrukcija Alplesovega 
jezu),

• na odseku od Domela do Dermotovega jezu (pog-
lobitev in izravnava padca dna struge, preobli-
kovanje pretočnega prereza, izenačitev višine 
krone zidov, gradnja novega mostu na Klovžah 
(Trnje) ter podbetoniranje mostu na Racovnik), 

• na odseku od Dermotovega jezu do Dolenčevega 

jezu (gradnja novega mostu v Ovčjo vas in ure-
ditev začasne obvozne ceste, rušitev obstoječe-
ga Dermotovega jezu in gradnja novega praga, 
poglobitev in izravnava padca dna struge, ure-
ditev obrežnih zavarovanj in ureditev mlinščice), 

• vplivno  območje Dolenčevega jezu (izvedba 
zadrževalnika proda, preureditev Dolenčevega 
jezu, gradnja visokovodnega nasipa ter dvig re-
gionalne ceste preko nasipa. 

• hkrati je (na področju, ki zajema I. fazo ureditev 
in v okviru I. faze) predvidena tudi ureditev treh 
pritokov: Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva, 
katerih visoke vode prav tako ogrožajo naselje 
Železniki, ki v okviru DPN ni bila zajeta, vendar 
je prav tako nujno potrebna za izvedbo celovito-
sti ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti 
na obravnavanem področju.  

• V tem sklopu je predvidena tudi ureditev regi-
onalne ceste, ki poteka skozi staro trško jedro 
naselja Železniki (obvozna cesta Železnikov), ki 
pa jo financira DRSI.

 

II. faza zajema 

V okviru druge faze je predvidena izvedba nasute 
pregrade visokovodnega zadrževalnika Pod Sušo 
s spremljajočimi objekti. Pregrada bo višine 20 
m, dolžine krone 80 m. V zajeznem prostoru za-
gotavlja ca. 1 mio m3 prostornine za zadrževanje 
poplavnih voda,  s čimer se bo zniževala konica 
visokovodnih valov.

Slika 2: Lega pregrade VV zadrževalnika Pod Sušo v dolini Selške Sore
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Izdelan je bil Idejni projekt za ureditev Selške Sore 
za zagotavljanje poplavne varnosti širšega obmo-
čja Železnikov, (Inženiring za vode d.o.o., št. proj. 
C54-FR/10, Ljubljana, avgust 2012), v katerem je 
med drugim zapisano, da bo obliko in dimenzije 
podslapja ter obseg skalometne zaščite potrebno 
preveriti s fizičnim modelom celotne pregrade in 
spodnje struge ter po potrebi določiti ustrezno ob-
liko podslapja. 

Investitor DRSV se je zaradi neslutenih posledic, 
ki bi jih lahko povzročila neustrezno zasnovana 
pregrada ob pojavu obilnih padavin, odločil za 
predhodno izvedbo hidravlične modelne raziska-
ve na fizičnem hidravličnem modelu v pomanjša-
nem modelnem merilu, ki zajema raziskave vseh 
hidrotehničnih elementov pregrade v merodajnih 
hidroloških in obratovalnih situacijah.

Hidravlična modelna raziskava 
pregrade suhega visokovodnega 
zadrževalnika Pod Sušo

Zadrževalnik Pod Sušo se bo nahajal tik gorvodno 
od obstoječega cestnega mostu čez Selško Soro, 
ki bo nadomeščen z novim mostom, pod kapelico 
Svetih treh kraljev. Levi bok pregrade bo oprt na 
skalni greben v južnem pobočju Mlinarice, kjer je 
trenutno plezalna stena, desni pa v strmo pobočje 
Martinj Vršiča, tik pod skalnim zobom, ki bo vto-
pljen v nasip pregrade. Zadrževalnik bo s svojim 
zajezitvenim prostorom zniževal konice visokovo-
dnih valov, ki presegajo višino dvajsetletne vode.

Osnovni podatki o pregradi

•  tip pregrade: zemeljska nasuta pregrada
•  višina pregrade: 20 m
•  dolžina krone pregrade: 80 m
•  kota krone pregrade: 512 mn.m.
•  širina krone pregrade: 5 m
•  dolžina visokovodnega preliva: 25 m
•  kota prelivnega praga: 506 mn.m.
•  višina zaklopke na prelivu: 4 m
•  skupna širina talnega izpusta: 11 m 
• maksimalna kota zajezbe v zadrževalniku pri 

valu Q
100

: 510 mn.m. 
• maksimalna kota zajezbe v zadrževalniku pri 

valu Q
10.000

: 511 mn.m. 
•  volumen zadrževalnika: 1.000.000 m3

Evakuacijski organi

• temeljni izpust iz dveh vzporednih cevi širine 
5,5 m s spremenljivo višino 4,5 / 5,5 m (slika 3),

• groba vtočna rešetka na vtoku temeljnega iz-
pusta, 

• ribja steza v levi cevi temeljnega izpusta, 
• visokovodni preliv širine 25 m (slika 4),
• podslapje – skupno za temeljni izpust in visoko-

vodni preliv,

Hidromehanska oprema pregrade

• tablasti kotalni zapornici v obeh temeljnih izpu-
stih,

• zaklopka na visokovodnem prelivu.

Slika 3: Pregrada Pod Sušo – temeljni izpust z grobo vtočno rešetko in tablasto kotalno zapornico

Karolina Korenčan, Špela Vrhovec, Maruša Nahtigal, Bojan Drnovšek, mag. Suzana Stražar, Jure Mlačnik
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Slika 4: Pregrada Pod Sušo – vzdolžni prerez v osi pregrade

Raziskave temeljnega izpusta 

Raziskave temeljnega izpusta obsegajo: 

• raziskave pretočne zmogljivosti temeljnega iz-
pusta,

• raziskave tablastih zapornic – pretočne krivulje 
zapornic v odvisnosti od odprtja zapornic in vi-
šine vode v zajezbi,

• raziskave ozračenja tablastih zapornic,
• raziskave vpliva zamašitve vtočne rešetke.

Temeljni izpust je evakuacijski organ, ki obratuje 
v običajnih hidroloških pogojih, do pretoka Sel-
ške Sore, ki je, skupaj z dotoki do Železnikov, še 
dopusten in pri katerem še ne prihaja do večje 
poplavne škode na najbolj ogroženih območjih 
Železnikov. V začetni fazi raziskave je bil v skladu 
z dotlej veljavno hidrologijo ta pretok predviden 
pri QKRIT = 120 m3/s. Pri večjih pretokih, ko se 
vzpostavi funkcija visokovodnega zadrževalnika, 
se ta pretok s pomočjo prilagajanja odprtja ta-

Izvedba hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo

Slika 5: Diagram prostega odtoka skozi temeljni izpust - merjene točke in računska krivulja za celoten obseg pretokov (levo) in za obseg 
dopustnih pretokov pri Q

KRIT
 = 120 m3/s (desno)

blastih zapornic v temeljnem izpustu vzdržuje do 
začetka prelivanja visokovodnega preliva, nakar 
se temeljni izpust zapre in se vzpostavi obratova-
nje samo z visokovodnim prelivom, regulirano z 
zaklopko na prelivu. Za tak način obratovanja bo v 
fazi projektiranja potrebno izdelati zelo natančen 
obratovalni pravilnik oz. navodila, katerih izdelava 
je mogoča samo z dovolj točnimi podatki o zmo-
gljivosti evakuacijskih organov in hidromehanske 
opreme pregrade, kar je cilj modelnih raziskav.

Rezultate raziskav prostega odtoka skozi temeljni 
izpust brez uporabe tablastih zapornic prikazuje 
slika 5. Za izdelavo obratovalnih navodil je sicer 
bistvena pretočna krivulja do QKRIT, pretočna kri-
vulja celotnega obsega pretokov do Q

10.000
 pa pove, 

da v primeru popolnoma odprtih tablastih zapor-
nic pri tem pretoku ne pride do prelivanja čez VV 
preliv. Tak primer je sicer popolnoma brezpred-
meten, ker tedaj visokovodni zadrževalnik nima 
nikakršnega pozitivnega vpliva na zmanjševanje 
poplavne nevarnosti dolvodno od pregrade.
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Za obratovanje pregrade ob visokovodnih valovih 
so bistvenega pomena pretočne krivulje tablastih 
zapornic. Zaradi varnosti obratovanja je predvi-
dena vzporedno obratovanje obeh zapornic. Re-
zultate modelnih raziskav takšnega obratovanja 
prikazuje slika 6.

 

Slika 6: Pretočne krivulje tablastih zapornic temeljnega izpusta

Za čas naraščanja in upadanja visokovodnega 
vala, ko se zadrževalnik polni oz. prazni, pa je po-
membna linija odprtja tablastih zapornic, pri kate-
rem v odvisnosti od kote gladine v zadrževalniku, 
teče skozi odprtine tablastih zapornic Q

KRIT
. Ker je 

v času raziskav veljalo Q
KRIT

 = 120 m3/s, je na sliki 
7 prikazana linija za ta pretok.

Slika 7: Linija odprtja tablastih zapornic v odvisnosti od kote zajez-
be za pretok QKRIT = 120 m3/s

Za dolgo življenjsko dobo in varno obratovanje ta-
blastih zapornic je pomembno stabilno obratova-
nje, ki pa bi ga lahko preprečilo neustrezno ozra-
čenje curka za zapornicami. Zato je bil raziskan 
dostop zraka po dolvodni cevi temeljnega izpusta 
med obratovanjem. Bistvena ugotovitev je, da niti 
v pogojih povišanja spodnje vode (Sore) pri obra-
tovanju temeljnega izpusta ne pride do vstopa vo-
dnega skoka v odvodni cevi, zaradi česar je v vseh 
obratovalnih pogojih omogočen zadosten dotok 
zraka do tablastih zapornic. Še najbolj neugodno 
situacijo, ki pa tudi ni problematična, prikazuje fo-
tografija na sliki 8.

Slika 8: Odrinjen vodni skok pri odprtju a = 1,5 m in pretoku Q
KRIT

 
= 120 m3/s in za 1,9 m povišani spodnji vodi od računske – prost 
dostop zraka do tablastih zapornic

Rezultat raziskav vpliva zamašenosti vtočne re-
šetke je sicer manj otipljiv od pretočnih krivulj, ker 
ni ustreznega načina za določitev stopnje zama-
šenosti rešetke v naravi. Zato so bili modelni poiz-
kusi izvedeni z delnim pripiranjem vstopne odpr-
tine temeljnega izpusta z grobo rešetko s pomočjo 
ravne plošče, kar omogoča točno določitev stop-
nje priprtja. Rezultat je graf odvisnosti gladine v 
zajezbi od stopnje priprtja – zamašenosti vtočne 
rešetke. Na sliki 9 je prikazan graf za pretok Q

KRIT
 

= 120 m3/s in kvalitativni poizkus z „modelnim“ 
plavjem, ki pa je bolj informativnega pomena.

Raziskave visokovodnega preliva

Raziskave visokovodnega preliva obsegajo: 

• pretočna krivulja zaklopke, 
• ozračenje zaklopke,
• kontura curka pri prelivanju Q

10.000
.

Visokovodni preliv (slika 10) pri prevajanju in za-
drževanju visokovodnega vala nastopi svojo funk-
cijo šele pri valovih, katerih volumen ob hkratnem 
stalnem prevajanju Q

KRIT
 skozi temeljni izpust 

presega 750.000 m3. V takem primeru pride do 
preseganja kote 507,95 mn.m., ki predstavlja koto 
zajezbe v visokovodnem zadrževalniku pri pre-
toku Q

KRIT
 = 120 m3/s, ki je v veljavi v dosedanjih 

raziskavah, ko se pretok skozi pregrado v celoti 
preusmeri s temeljnega izpusta na preliv. Tedaj se 
najprej vzpostavi ta pretok preko preliva, v nada-
ljevanju pa se z obratovanjem zaklopke na prelivu 
sledi načrtu zmanjševanja vrha visokovodnega 
vala glede na sproti določeno napoved vršnega 
pretoka. Da bo to mogoče, so bile določene pre-
točne krivulje zaklopke, ki podajajo odvisnost pre-
toka čez zaklopko od položaja zaklopke in kote 
gladine vode v zadrževalniku.

Karolina Korenčan, Špela Vrhovec, Maruša Nahtigal, Bojan Drnovšek, mag. Suzana Stražar, Jure Mlačnik
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Slika 11: Pretočne krivulje zaklopke

Podobno, kot pri globinskih zapornicah, je ustre-
zno ozračenje curka pomembno tudi pri preliva-
nju zaklopke. V primeru nezadostnega ozračenja 
spodnje strani prelivajočega curka namreč lahko 

Izvedba hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo

pride do pojava podtlakov pod zaklopko in curkom, 
kar privede do alternirajočega toka in s tem do 
pulzirajočih obremenitev hidromehanske opreme 
in utrujanja materiala. V izogib temu je potrebno 
zaklopko in bočne stebre načrtovati tako, da se ob 
njih stalno ohranja odmik curka od površine steb-
ra in se skozi ta nezalit prostor omogoča stalno 
ozračenje spodnje strani prelivajočega curka. To 
je bilo preverjeno na hidravličnem modelu in ugo-
tovljeno, da sicer pri zelo majhnih prelivnih viši-
nah sicer prihaja do zapiranja curka, vendar tedaj 
usmerniki oz. rezalci curka, ki so razporejeni po 
celotni širini zaklopke na samem nožu (prelivnem 
robu) zaklopke, skrbijo za prekinitve curka, sko-
zi katere je pretok zraka zadosten, da se ohranja 
stabilen tok.
 

Slika 9: Graf vpliva zamašenosti vtočne rešetke pri pretoku Q
KRIT

 = 120 m3/s (levo) in kvalitativni prikaz „modelnega“ plavja na rešetki po 
preteku vala s Q

MAX
 = 120 m3/s (desno)

Slika 10: Pregrada Pod Sušo – preliv z zaklopko
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Za projektiranje bočnih zidov, mostu čez preliv 
in hidromehanske opreme ter potrditve varnosti 
pregrade je potrebno tudi poznavanje poteka gla-
dine toka čez visokovodni preliv. Kot skrajna obre-
menitev preliva velja Q

10.000
, na katerega je projek-

tirana pregrada in znaša Q
10.000

 = 525 m3/s. Pri tem 
pretoku je bil na hidravličnem modelu geodetsko 
posnet potek gladine, ki je prikazan na sliki 13. 
Najpomembnejši točki, v katerih je potrebna za-
dostna oddaljenost objekta od gladine pri me-
rodajnem pretoku sta gorvodni rob mostu čez 
pregrado, kjer je gladina pri Q

10.000
 na koti 509,79 

mn.m. in bočni zid na dolvodni brežini pregrade, 
kjer najmanjši odmik roba zidu od gladine znaša 
0,66 m.

Slika 12:Ozračenje zaklopke – bočno (leva slika) z rezalci toka (desna slika)

Slika 13: Vzdolžni potek gladine toka pri prelivanju 

Karolina Korenčan, Špela Vrhovec, Maruša Nahtigal, Bojan Drnovšek, mag. Suzana Stražar, Jure Mlačnik
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Zaključek

Visokovodni zadrževalnik Pod Sušo je bistven ele-
ment projekta protipoplavne ureditve porečja Sel-
ške Sore. Z njegovo pomočjo bo mogoče zadržati 
tolikšen del visokovodnih valov, da se bo poplavna 
ogroženost dolvodno od pregrade bistveno zmanj-
šala. Da bo projekt mogoče izpeljati učinkovito in 
varno, je pri načrtovanju in izvedbi potrebno upo-
rabiti metode, ki so dovolj zanesljive in natančne, 
da omogočajo projektiranje v skladu s sodobnimi 
smernicami in zahtevami. Sem spada, kljub svoji 
stoletni tradiciji, tudi fizično hidravlično modeli-
ranje, ki v primerih, kot je nasuta pregrada Pod 

Slika 14: Pregledna situacija 2. faza

Slika 15: Povečana pregledna situacija 2. faza

Izvedba hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo

Sušo, zagotavlja najbolj natančne podatke za pro-
jektiranje objekta. Opisana raziskava je še v teku, 
zato v prispevku ni rezultatov raziskav podslapja, 
ki so za izredno pomembne za stabilnost objekta 
in bodo izvedene do konca letošnjega leta.
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REZULTATI BILATERALNEGA 
PROJEKTA goMURra S PREDSTAVITVIJO 
NAČRTA UPRAVLJANJA MEJNA MURA 2030
Gašper Zupančič, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode,   
Urad za upravljanje z vodami, Mariborska 88, 3000 Celje

Sabina Žaja, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode,  
Urad za upravljanje z vodami, Mariborska 88, 3000 Celje

mag. Suzana Stražar, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode,  
Urad za upravljanje z vodami, Mariborska 88, 3000 Celje

Povzetek

V sklopu bilateralnega projekta z akronimom 
»goMURra« - »Čezmejni načrt za inovativno traj-
nostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje ob-
vladovanja poplavne ogroženosti«, se je izdelal 
načrt upravljanja za mejno Muro do leta 2030, 
usklajena načrta zaščite in reševanja ob poplavah 
v obeh Radgonah in izvedli sta se dve investiciji za 
izboljšanje poplavne varnosti in izboljšanje sta-
nja voda na vsaki strani reke Mure - Nadgradnja 
protipoplavnega zidu z ureditvijo okolice v Občini 
Gornja Radgona in Krajinske ureditve v avstrijski 
Radgoni (Bad Radkesburgu). V sklopu izdelanih 
strokovnih podlag je nastala zelo zanimiva štu-
dija premeščanja plavin, s predlogom ukrepov za 
izboljšanje hidromorfološkega stanja vodotoka in 
predlogom ukrepov renaturacije Mure za zmanj-
šanje poglabljanja rečne struge. Renaturacija bo 
sicer delno lahko odpravila negativne posledice 
človekovega delovanja, vendar  kljub temu, da bo 
stanje vodotoka spet bliže nekdanjemu narav-

nemu stanju, nam zaradi pomanjkanja prostora, 
slednje ne bo nikoli v celoti uspelo. Površine so 
namreč danes močno poseljene in kultivirane s 
kmetijskimi obdelovalnimi površinami. Brez do-
datnih raziskav in predlogov še dodatnih ukrepov, 
poglabljanja reke z renaturacijskimi posegi ne bo 
moč popolnoma ustaviti.

Uvod

Prispevek povzema dejanske rezultate zastav-
ljenih nalog, ki so bile predstavljene v prispevku 
v letu 2018, ko je bil bilateralni Interreg projekt 
goMURra šele odobren. Povzemamo pa tudi pred-
log nadaljnjih razvojnih aktivnosti, ki bi lahko do-
končno pomagale rešiti vsa odprta vprašanja in 
problematiko stalnega poglabljanja rečnega dna 
na mejni Muri in naprej dolvodno po porečju Mure. 
Mura je namreč življenjski prostor, ki ga je potreb-
no ohraniti in izboljševati.

Gašper Zupančič, Sabina Žaja, mag. Suzana Stražar
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Rezultati bilateralnega projekta goMURra s predstavitvijo Načrta upravljanja mejna Mura 2030

Projekt goMURra

Bilateralni evropski Interreg V-A SI-AT projekt z 
akronimom »goMURra«: »Čezmejni načrt za ino-
vativno trajnostno upravljanje mejne Mure in iz-
boljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti«, 
v skupni vrednosti 2.849.700,61 EUR, se je začel 
izvajati junija 2018, zaključil pa se je novembra 
2021. 
V projektu je sodelovalo sedem partnerjev – tri-
je slovenski in štirje avstrijski: Direkcija Repu-
blike Slovenije za vode, kot vodilni partner pro-
jekta, Urad štajerske deželne vlade, Oddelek 14 
– Upravljanje voda, viri in trajnost, Agencija Re-
publike Slovenije za okolje, Urad štajerske dežel-
ne vlade, Strokovni oddelek za civilno zaščito in 
obrambo, Občina Gornja Radgona, Mestna občina 
avstrijska Radgona, Zveza za upravljanje voda in 
vodooskrbe avstrijske Radgone.
V okviru partnerstva so bile v dobrih treh letih 
usklajenega dela na projektu zasnovane in izve-
dene aktivnosti za izboljšanje upravljanja voda, iz-
boljšanje ekološkega stanja mejne Mure in njenih 
pritokov ter izboljšanje obvladovanja poplavne 
ogroženosti. Usklajeni ukrepi so bili preverjeni in 
potrjeni tudi s širšo javnostjo in strokovnimi de-
ležniki in izvedene so bile tudi ozaveščevalne ak-
tivnosti.

Načrt upravljanja mejna Mura 
2030

Odsek reke Mure tako imenovana Mejna Mura, 
poteka na jugu Avstrijske Štajerske in na severu 
Slovenije, med Šentiljem in Radenci in se v dol-
žini 34 km premika skozi mogočne zelene obreč-
ne gozdove. Ta odsek odlikuje edinstvena biotska 
raznolikost, zato je območje sprejeto pod okrilje 
zaščite Unesca, kot »5 državno biosferno obmo-
čje«. Pred 200 leti je bila Mura funkcionalni vodni 
sistem v širini do 1,2 km, kjer je potekalo veliko 
dinamičnih procesov. V 19. stoletju pa je človek 
začel z močnim oženjem Mure, ločevanjem in za-
sipom stranskih kanalov, ki so se potem kmetijsko 
obdelali. Bregove Mure so močno utrdili z regula-
cijskimi zavarovanji, kar je povzročilo, da ob bre-
žinah več ni bilo prejšnje rečne dinamike. Širina 
rečnega koridorja se je tako iz 1,2 km zožila na 
borih 70 do 80 m, kolikor meri danes. Mura se je 
začela poglabljati, kar je seveda povečalo hitrost 
toka in globino struge. Dodatno je to problematiko 
še močno poslabšala hidroenergetska veriga na 
gorvodnem delu Mure v Avstriji. Na podlagi meri-
tev ugotavljamo, da je plast prodnega nanosa nad 
aluvialnim slojem ponekod debela samo še 50 cm 
ali celo manj. To so že zelo  alarmantni podatki 
in ukrepati moramo nemudoma – poiskati prave 
rešitve, da se nadaljnje poglabljanje ustavi.

Čezmejno sodelovanje na mejni Muri ima 
dolgoletno tradicijo. Tudi iskanje rešitev za da-
našnji ključni problem mejne reke – poglabljanje 
rečnega dna –  poteka že več desetletij. 

V okviru priprave Načrta upravljanja mejne Mure 
2030 je bila evalvirana Načelna vodnogospodar-
ska zasnova za mejno Muro, ki je predvidela tudi 
ukrepe za zmanjševanje poglabljanja dna in so jo 
že v letu 2000 pripravili strokovnjaki obeh držav. V 
projektu goMURra smo najprej pregledali vse uk-
repe, ki so bili izvedeni v minulih 20-ih letih (teh je 
bilo kar 24) in preučili pridobljene izkušnje. 

Nadaljnji korak je bil izvedba digitalnega modela 
reliefa rečne struge in obrežnega prostora (kom-
binacija aero-laserskega snemanja, ter več-sno-
pnega in sonarskega snemanja iz plovila), ki je 
služil kot podlaga modelnih analiz. Ta prvi detajl-
nejši posnetek rečnega dna bo omogočal tudi na-
tančnejše analize poglabljanja dna v prihodnje. 

Za boljše poznavanje problema poglabljanja dna 
so bili analizirani podatki digitalnega modela reli-
efa in meritev prečnih profilov, ki se redno izvajajo 
v okviru delovanja Slovensko-avstrijske komisije 
za Muro (zadnje meritve so bile opravljene v letu 
2019). Ugotovljeno je bilo, da kljub temu, da se je 
v letih od 2006 in 2012 izvajalo obsežne ukrepe 
(predvsem na levem bregu) katerih rezultat je bil 
tudi vnos znatnih količin proda v rečno strugo (ok-
rog 150.000 m3), se je poglabljanje rečnega dna 
le začasno ustavilo. Zadnje meritve namreč naka-
zujejo, da so vnesene količine proda že zapustile 
odsek mejne Mure in se erozija rečnega dna na-
daljuje.

Ob tem velja tudi poudariti, da se struga reke ved-
no globlje zajeda v prodnate rečne nanose, pod 
katerimi ležijo terciarne geološke plasti, katerih 
odpornost na vodno erozijo ni poznana. Nadaljnje 
poglabljanje in morebitna odplavitev aluvialnih 
prodnih nanosov predstavlja dodatne nevarnosti. 
To bi namreč lahko povzročilo nenadno pospeši-
tev poglabljanja oziroma tako imenovan preboj 
rečnega dna, če so te plasti slabo odporne na 
erozijo. Posledično bi to povzročilo dodatno zni-
žanje gladin podzemne vode in s tem povezane 
probleme z vodooskrbo, kmetijsko proizvodnjo, 
degradacijo mokrotnih habitatov in tako naprej.  
Ogrozilo bi  stabilnost vodne in druge infrastruk-
ture, povečalo poplavno nevarnost ter pomembno 
spremenilo rečne habitate, s posledičnim zmanj-
šanjem biotske raznovrstnosti, samočistilne spo-
sobnosti reke in drugo. 

Izvedena je bila tudi ocena hidromorfološke-
ga stanja mejne Mure. Indeks hidromorfološke 
spremenjenosti opredeli mejno Muro kot zmerno 
spremenjeno. Ugotovljena je bila močna spreme-
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njenost kontinuitete toka in sedimentov, zmerna 
spremenjenost morfoloških značilnosti in majhna 
spremenjenost hidrološkega režima. Poleg pre-
kinitve kontinuitete toka in sedimentov zaradi 
gorvodne energetske rabe, ter antropogene rabe 
tal na obrežnem ter pribrežnem pasu, k hidro-
morfološki spremenjenosti največ prispevata še 
utrjenost brežin ter s tem prekinitev pričakovanih 
naravnih erozijskih in sedimentacijskih procesov. 
Analiza dodatno potrjuje potrebo po ukrepanju, 
ter zaradi prostorske resolucije (večina parame-
trov je bila ocenjenih za vsak 500-metrski odsek 
reke) omogoča lokacijsko prioritizacijo ukrepov za 
izboljšanje stanja.

Izvedene so bile tudi analize mlinščic in stranskih 
rokavov, katerih napajanje je zaradi dolgoletnega 
nižanja gladine reke Mure oteženo oziroma one-
mogočeno. Na avstrijski strani je bil podan pred-
log rešitve za dosego boljšega napajanje mlin-
ščice Cmurek – avstrijska Radgona. Na slovenski 
strani pa so bili na podlagi pregleda vse obsto-
ječe dokumentacije predlagani ukrepi za ponov-
no vzpostavitev dveh mlinščic: Enajstmlinskega 
potoka in Vizjakovega kanala. Glede prve, ki je že 
več let predmet raziskav in pobud, je bilo možno 
te ukrepe dokaj dobro konkretizirati.

Vse omenjene analize so bile podlaga za pripravo 
Načrta upravljanja mejna Mura 2030. Namen na-
črta je bil ob pripravi projekta jasno opredeljen: 
nadgraditi Načelno vodnogospodarsko zasnovo iz 
leta 2000 z novimi cilji in ukrepi, ki bi se jih iz-
vajalo do leta 2030 in naprej. Delo je potekalo v 
bilateralni projektni skupini z vključevanjem reno-
miranih strokovnjakov obeh držav.

V ta proces smo vsa tri leta skušali kvalitetno 
vključiti tudi relevantne deležnike. Tako smo na 
bilateralni konferenci v Radencih maja 2019 v 
grobem potrdili predlagano vizijo iz leta 2000 in 
jo nadgradili. Junija 2020 smo skupaj z deležni-
ki zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID19 
izvedli dopisno usklajevanje in to vizijo natančne-
je opredelili in določili štiri ključne cilje načrta 
upravljanja in sicer:

• Rečno dno v dinamičnem ravnovesju
• Izboljšanje stanja podzemne vode
• Zmanjšanje poplavne ogroženosti
• Dobro ekološko stanje reke in izboljšano stanje 

obvodnih habitatov

Za doseganje teh ciljev smo na podlagi strokovnih 
dognanj (tudi z uporabo najsodobnejših pristopov, 
kot je 3D numerično modeliranje hidrodinamike in 
modeliranje rečne morfologije oz. transporta se-
dimentov) oblikovali predlog ukrepov za dosega-
nje teh ciljev. Predlog smo usklajevali z deležniki 
na dveh spletnih delavnicah (prva je bila januarja 
2021, druga julija 2021). Načrt upravljanja tako 
predlaga naslednje:

• Izvedbo ukrepov na glavni strugi reke Mure: 
predlagana je izvedba širitev struge z umikom 
obrežnih zavarovanj, omogočanjem vzposta-
vitve rečne dinamike in vnosom sedimentov z 
bočno erozijo. Pri tem so bili ukrepi lokacijsko 
in po obsegu načrtovani tako, da bi se širil rečni 
koridor, da bi bilo omogočeno povečanje krivin 
rečnega toka, nižanje padca in s tem zmanjša-
nje transportne zmogljivosti za plavine. Ukrepi 
ciljajo na ustavitev poglabljanja, večjo infiltraci-
jo rečne vode v vodonosnike in izboljšanje eko-
loškega stanja ter habitatov ob nespremenjeni 
poplavni nevarnosti. Oblikovani so bili predlogi 
ukrepanja na 9-ih odsekih mejne Mure, kot pri-
kazuje slika 1.

• Izvedbo ukrepov na mlinščicah in stranskih ro-
kavih: pripravljen je predlog ukrepov za boljše 
napajanje mlinščic in stranskih rokavov na av-
strijski strani in oživitev mlinščic na slovenski 
strani, kar bi imelo pozitivne učinke na gladine 
podzemne vode, obogatilo vodne habitate in kul-
turno krajino.

• Izvajanje razvojnih ukrepov: ob zavedanju, da 
predlagani izvedbeni ukrepi ne prinašajo dolgo-
ročne rešitve in ne rešujejo vseh problemov, smo 
opredelili tudi ključna vprašanja, ki jih je treba 
nasloviti, da bi lahko v prihodnje našli boljše re-
šitve. Predlaga se izvedba naslednjih razvojnih 
aktivnosti: izboljšati poznavanje dotoka rinjenih 
plavin na mejni odsek in najti rešitve za izboljša-
nje kontinuitete rinjenih plavin; analizirati stanje 

Slika 1: Oblikovani predlogi ukrepanja na označenih 9-ih odsekih mejne Mure
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glede lebdečih plavin in vplive sproščanja le teh 
iz energetskih bazenov gorvodno; izboljšanje 
poznavanja nevarnosti preboja rečnega dna in 
možnih posledic.

Opredeljeni ukrepi so bili tudi v grobem finančno 
ovrednoteni in podane prioritete. Predvideno je 
tudi, da se ukrepe izvaja bilateralno usklajeno ter 
z vključitvijo deležnikov pri čemer se išče sinergi-
je z željami in iniciativami lokalne skupnosti, kar 
edino lahko vodi v sprejetost predlaganih ureditev 
v lokalno okolje.

Načrtovanje zaščite in reševanja 
ob poplavah

Drugi ključni načrtovalski izdelek projekta go-
MURra pa je izboljšanje načrtovanja zaščite in re-
ševanja ob poplavah ob izboljšani pripravljenosti 
in sodelovanju strokovnjakov in sil z obeh strani 
meje. Na avstrijski strani je bil izdelan načrt zaš-
čite in reševanja ob poplavah za obmejne občine. 
Ker na slovenski strani občinski načrti zaščite in 
reševanja že obstajajo, smo na osnovi teh ugoto-
vitev, v sklopu projekta goMURra izdelali predlog 
nadgradnje načrtovanja zaščite in reševanja s pri-
pravo intervencijskih kart za Občino Gornja Rad-
gona. Izvajale so se tudi aktivnosti za čezmejno 
sodelovanje pristojnih za zaščito in reševanje (na 
mednarodni spletni delavnici, bilateralni delavnici 
in štabni vaji, ki so se je udeležili tudi slovenski 
predstavniki civilne zaščite) ter ozaveščanje jav-
nosti (dva ozaveščevalna dogodka).

Izvedba investicij v okviru  
projekta goMURra

V sklopu projekta goMURra sta bili izvedeni tudi 
dve investiciji – ena na slovenski strani reke Mure, 
druga na avstrijski strani.

Izvedba investicije v Gornji Radgoni

Na slovenski strani smo nadgradili obstoječi vi-
sokovodni zid v Občini Gornja Radgona in uredili 
bližnjo okolico. Obstoječi protipoplavni nasip smo 
nadvišali in ojačali, tako smo zagotovili meddr-
žavno dogovorjeno poplavno varnost pred pre-
tokom 1.800 m3/s z dodatno varnostno višino 
enega metra. Pri prenovi smo sledili dodatnemu 
cilju - protipoplavni visokovodni zid narediti pri-
jaznejši mestnemu okolju in zagotoviti povezavo 
med urbanim in vodnim prostorom, saj je bila to 
obveza projekta goMURra. Izvedba investicije na 
slovenski strani je bila tudi predstavljena v reviji 
Hiše kot primer kakovostnega oblikovanja v urba-

nem z vodo povezanem prostoru. Izvedene dobre 
projektne rešitve v okviru projekta goMURra, ki so 
umeščene v zelo ozkem obvodnem prostoru ob 
močno urbaniziranem območju, so bile predsta-
vljene tudi na pregledni razstavi Zbornice za arhi-
tekturo in prostor Slovenije in na bienalni razstavi 
Društva arhitektov Ljubljana.

Slika 2: Pogled na amfiteater ob protipoplavnem zidu na slovenski 
strani

Slika 3: Protipoplavni zid z vgrajenimi steklenimi okni za lepši 
razgled in povezavo z reko

V sklopu nadgradnje zidu smo tako na slovenski 
strani prenovili sprehajališče, dodali razgledno 
ploščad, počivališča z urbano opremo na zračni 
strani,  razgledišča s klopmi na vodni strani, am-
fiteater in otroško igrišče, nove prehode in dosto-
pe do reke z označbami visokih voda. Sam 765 
m dolg zid pa obnovili tako,  da smo vanj vgradili 
preko 140 m steklenih »oken« za lepši razgled do 
reke, integrirali historične obmejne kamne in nanj 
umestili verze lokalnih umetnikov. Z združitvijo 
dveh funkcionalnosti – zmanjševanja poplavne 
nevarnosti in rekreacijskih površin pa smo uspeš-
no združili kar največ interesov vključenih delež-
nikov in zadostili potrebam vseh uporabnikov, kar 
je eden glavnih ciljev takšnih projektov.
Postavili smo tudi informacijski paviljon, kot pri-
spevek k stalni razstavi.

Izvedba investicije v avstrijski  
Radgoni

Na avstrijski strani je bila urejena krajina ob proti-
poplavnem nasipu in v mestnem območju avstrij-
ske Radgone.

Rezultati bilateralnega projekta goMURra s predstavitvijo Načrta upravljanja mejna Mura 2030
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Po katastrofalnih poplavah v letu 1965, je bil iz-
grajen protipoplavni nasip v avstrijski Radgoni, 
pred časom pa so ta nasip z državnimi sredstvi 
prilagodili današnjim tehničnim standardom. Da 
bi zagotovili uporabo objekta na trajnosten način, 
ga je bilo potrebno s sodobnimi pristopi urejanja 
krajine ustrezno prilagoditi in približati uporabo 
v športno rekreacijske namene. Območje investi-
cije se razprostira od zdraviliškega parka vse do 
športnega igrišča Thermenarena na vzhodnem 
delu mesta avstrijske Radgone. Urejen je bil tudi 
prostor za stalno razstavo o Muri.

Slika 4: Krajinske ureditve v avstrijski Radgoni – most do športnega 
igrišča

Slika 5: Krajinske ureditve v avstrijski Radgoni – Urbana oprema je 
avtentična in izdelana iz lesenih elementov.

Slika 6: Krajinske ureditve v avstrijski Radgoni – Na vzhodu 
mestnega parka je oblikovana mirna vodna laguna, ki nudi ugoden 
življenjski prostor različnim rastlinskim in živalskim vrstam in tako 
lokalno povečuje biotsko raznovrstnost. 

Zaključek

Po tri letnem odličnem sodelovanju vseh partner-
jev in zunanjih sodelavcem smo uspešno prišli do 
konca projekta. Ob izvajanju projekta smo sproti 
ugotavljali, da imamo pred sabo še veliko izzivov, 
ki jih v okviru razpoložljivih resursov in časovne 
dimenzije vseh nismo uspeli nasloviti. Kljub vse-
mu smo z dosežki projekta zadovoljni. Največji 
dosežek projekta se izkazuje v Načrtu upravljanja 
Mejna Mura 2030, v katerem smo definirali na-
predne sonaravne možne ukrepe za zmanjšanje 
poglabljanja rečnega dna, ki ob ustrezni izvedbi 
prinašajo zadovoljive učinke. V primeru konkret-
ne širitve rečne struge, bi bilo potrebno vnašati 
bistveno manj proda, kot so to izkazovali prejšnji 
izračuni. Hkrati se zavedamo, da je z nadaljnjim 
razvijanjem rešitev možno slednje še izboljšati, 
zato predlagamo, da se v naslednjih letih izvedejo 
še nadaljnje manjkajoče analize in nujno potrebne 
raziskave. 

Prav tako smo z izvedenima investicijama us-
pešno povezali ureditve na obeh straneh reke 
Mure, in tako postavili Muro z njenimi obrežji kot 
osrednji element osi življenja v obeh Radgonah  
- na slovenski in avstrijski strani. S postavitvijo 
stalne razstave o reki Mur, pa je zagotovljeno oza-
veščanje o vlogi in zgodovinskem pomenu te reke, 
z interaktivnim panojem pa so predstavljene tudi 
aktualne ozaveščevalne informacije s področja 
voda.

Vse bralce toplo vabimo, da si načrtovalske do-
sežke ogledajo na spletni strani projekta (www.
gomurra.eu), izvedbene aktivnosti pa v prijetnem 
ambientu slovenske in avstrijske Radgone.
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Povzetek

Zavod RS za varstvo narave s projektnimi par-
tnerji Direkcijo RS za vode, Zavodom za gozdove 
Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Občino 
Velika Polana in Razvojnim centrom Murska So-
bota izvaja projekt Obnovitev mokrotnih habitatov 
ob Muri - Natura Mura. Projekt v višini 4,6 milijona 
evrov je financirani iz sredstev Kohezijskega skla-
da Evropske unije in Republike Slovenije. 

Območje izvajanja projekta je območje Natura 
2000 Mura, ki je v neugodnem ohranitvenem sta-
nju. Projekt Natura Mura naslavlja ključne grož-
nje z vidika ohranjanja narave, kot so spreme-
njene hidro-morfološke razmere, spremenjenost 
poplavnih gozdov, intenzifikacija in opuščanje 
rabe kmetijskih zemljišč, širjenje invazivnih vrst. 

Aktivnosti projekta so neposredno namenjene 
doseganju ciljev Nature 2000, posredno pa so 
zasnovane na način, da prispevajo k širši ekološki 

sanaciji poplavnega pasu Mure. Obnova rečne di-
namike in vodnih habitatov predstavlja največji in 
najpomembnejši sklop aktivnosti projekta. Pred-
videva obnovo 2 mrtvic, 20 mlak, 6 rokavov in re-
naturacijo struge reke Mure na 4 odsekih.

Projekt Natura Mura predstavlja največji poskus 
revitalizacije rečnega ekosistema Mure do sedaj. 

Uvod

V zadnjih desetletjih se je rečna dinamika reke 
Mure močno spremenila. Zaradi minulih posegov 
v Muro ji preti izguba bogate biotske raznovrstno-
sti, močno so ogrožene tudi ključne ekosistemske 
funkcije, ki jih reka zagotavlja prebivalcem ob njej. 
Osrednji cilj kohezijskega projekta Obnova mo-
krotnih habitatov ob Muri - Natura Mura je obno-
va vodnih, gozdnih in travniških habitatov ob reki 
Muri, posledično pa bo izboljšano ekološko stanje 
celotnega območja. 
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Od idejne zasnove do izvajanja  
projekta

Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja 
izjemno naravno in kulturno dediščino. Poplavni 
gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kultur-
na krajina so življenjski prostor številnih redkih 
in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zaradi 
česar ima območje številne nacionalne in med-
narodne naravovarstvene statuse. Med njimi sta 
tudi statusa območja Natura 2000 in od leta 2018 
UNESCO Biosfernega območja Mura. Leta 2021 je 
Mura postala tudi pomemben del prvega 5-držav-
nega Biosfernega območja »Mura-Drava-Dona-
va« (TBR MDD) na svetu, ki je tudi največje rečno 
biosferno območje v Evropi. Natura 2000 obmo-
čje Mura sta območji, določeni po Ptičji in habita-
tni direktivi, POO in POV Mura, ki sta po skupnem 
številu kvalifikacijskih vrst (66) in habitatnih tipov 
(9) najbogatejši Natura 2000 območji v Republiki 
Sloveniji.

Kljub prestižnim statusom, ki jih nosi Mura, je ob-
močje zaradi preteklih posegov in neustreznega 
upravljanja, v slabem ohranitvenem stanju. Pred 
nekaj desetletji je reka izgledala bistveno drugače 
kot danes. Z naravnimi procesi je premikala stru-
go, ustvarjala meandre, rokave, otoke in mrtvice. 
S seboj je prinašala mivko, prod in druge snovi, 
ki so se odlagali na območju in ustvarili rodovitno 
podlago za obrečne gozdove. Zaradi velikih pose-
gov v hidro-morfološki režim reke Mure kot so iz-
ravnava rečnega toka, preseki meandrov, utrjeva-
nje rečnih brežin ter občutnega skrajšanja dolžine 
rečne struge, se je povečala njena erozijska moč. 
To pa povzroča poglabljanje rečnega dna in zni-
ževanja nivoja talne vode na okoliških območjih. 
Zaradi elektrarn na avstrijskem delu reke se je 
bistveno zmanjšal tudi dotok plavin iz gorvodnih 
območij. Procesi, kot so redno letno poplavljanje, 
nastajanje novih prodišč, rečnih rokavov in mrtvic, 
so danes izjemno omejeni ali celo popolnoma 
ustavljeni. Posledice teh sprememb se kažejo kot 
izginjanje prodišč, izsuševanje mrtvic in rečnih 
rokavov, sušenje poplavnih gozdov in kmetijskih 
zemljišč, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter 
krajinske pestrosti. Brez ustreznega ukrepanja se 
bo stanje na območju še slabšalo. 

Pobude za odpravo negativnih posledic učinkov 
poseganja v prostor reke Mure segajo že v 80. 
leta prejšnjega stoletja. Strokovnjaki so začeli 
poudarjati ekološki pomen reke Mure in njenega 
obrečnega prostora ter opozarjati, da je potreb-
no porušeno ravnovesje v rečnem prostoru sani-
rati. V naslednjih desetletjih so različne državne, 
meddržavne in nevladne organizacije pričele s 
snovanjem prvih načrtov in izvedbo prvih pilotnih 
ukrepov. Leta 2000 je Stalna slovensko - avstrij-
ska komisija izdelala Načelno vodnogospodarsko 

zasnovo za mejno Muro. Na Avstrijski strani reke 
je bilo v skladu s tem konceptom izvedenih že več 
večjih renaturacijskih projektov, ki zajemajo obno-
vo rečnih rokavov in širitev struge. Od leta 2006 so 
tudi na slovenski strani reke Mure potekali pilotni 
obnovitveni projekti, kot so LIFE BIOMURA – Ohra-
njanje biotske raznovrstnosti reke Mure v Sloveni-
ji, DRA-MUR-CI -  Čezmejna vodarska iniciativa za 
reki Drava in Mura, LIFE WETMAN – Ohranjanje in 
upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, GO 
– FOR – MURA – Upravljanje gozdnih habitatnih 
vrst in vrst na izbranih območjih Natura 2000 ob 
reki Muri in drugi. V letu 2015 je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Program upravljanja območij 
Natura 2000 (PUN 2000), kjer so določeni ukre-
pi interdisciplinarnega upravljanja Natura 2000 
območij, vključno z ukrepi za upravljanje Natura 
2000 območji vzdolž reke Mure. 

Na podlagi rezultatov predhodnih projektov, bo-
gatega strokovnega znanja in dela z različnimi 
deležniki, je v sklopu projekta Čezmejni program 
upravljanja načrtovanega 5-državnega Biosferne-
ga območja »Mura-Drava-Donava« ali coopMDD 
leta 2019 nastal Akcijski načrt obnove rečnih in 
obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura. 
Akcijski načrt je strokovna podlaga namenjena iz-
vajanju ukrepov revitalizacije reke in konkretizira 
ukrepe PUN 2000 na operativno raven. Ukrepi so 
zastavljeni tako, da upoštevajo predpise, sektor-
ske načrte in strokovne podlage iz več relevantnih 
področij, kot so vodarstvo, gozdarstvo, kmetijstvo, 
prostorsko planiranje, lokalni razvoj ter hkrati do-
segajo naravovarstvene cilje in prispevajo k dose-
ganju drugih okoljskih in gospodarskih ciljev.  

Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habita-
tov na območju Natura 2000 Mura je bil temeljna 
zasnova za pripravo kohezijskega projekta Natura 
Mura, ki ga je Zavod RS za varstvo narave skupaj 
s partnerji, na podlagi dogovora z Ministrstvom za 
okolje in prostor ter lokalnimi skupnostmi začel 
pripravljati v začetku leta 2019. 

Projekt Natura Mura

Projekt Natura Mura, ki se je začel izvajati 1. mar-
ca 2020 in bo trajal do 30. novembra 2023, je del 
operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike 2014-2020. Projektno partner-
stvo sestavljajo Zavod RS za varstvo narave, Di-
rekcija RS za vode, Zavod za gozdove Slovenije, 
Slovenski državni gozdovi, Občina Velika Polana 
in Razvojni center Murska Sobota. Vrednost inve-
sticije projekta je 4.571.854,99 €, katero v deležu 
80 % financira Kohezijski sklad Evropske unije, 20 
% delež pa sofinancira Republika Slovenija. Ob-
močje izvajanja projekta predstavlja Natura 2000 
območje vzdolž celotnega slovenskega odseka 
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reke Mure, ki v zgornjem delu meji z Republiko-
Avstrijo, v spodnjem delu pa z Republiko Hrvaško. 
Prednostna os projekta je boljše Stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti, tematski cilj pa Ohranja-
nje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite 
uporabe virov. Uvrščen je v kategorijo Prednostnih 
projektov izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije 
ohranjanja narave.

Revitalizacija območij narave je zasnovana tako, 
da bo poleg naravovarstvenih ciljev, kot so obnova 
rečnih rokavov, mrtvic, poplavnih gozdov ter mo-
krotnih travnikov, zasledovala tudi širše cilje traj-
nostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno 
ravnico, vključno s ciljema doseganja dobrega 
ekološkega stanja voda in zagotavljanja poplavne 
varnosti. Z interpretacijskimi centri in poligoni 
ter učnimi potmi, bo oplemenitena tudi ponudba 
naravovarstvenih vsebin za domače in tuje obi-
skovalce. Izvedba projekta je pomemben korak 
k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO 
Biosfernega območja Mura.  

Slika 1: Prikaz ključnih ciljev projekta Natura Mura.

Projektne aktivnosti

Projekt z aktivnostmi naslavlja 3 ciljne kvalifika-
cijske habitatne tipe (Nižinski ekstenzivno goje-
ni travniki HT 6510, Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja HT 91E0*, Obrečni hrastovo-jesenovo-
-brestovi gozdovi HT 91F0) ter 12 ciljnih kvalifika-
cijskih rastlinskih in živalskih vrst (kačji potočnik, 
dristavični spreletavec, panonski in veliki pupek, 
hribski in nižinski urh, ovratniški plavač, škrlatni 
kukuj, bober, vidra, močvirski krešič, srednji de-
tel). Aktivnosti projekta so organizirane v sklope.

Sklopi projektnih aktivnosti so: Vzdrževanje in 
obnova poplavnih gozdov, Vzdrževanje in obno-
va mokrotnih travišč, Ukrepi varstva pomembnih 
delov habitatov območja Natura 2000 Mura, Vzpo-
stavitev celovite interpretacije na območju Natura 
2000 Mura ter Obnova rečne dinamike in vodnih 
habitatov.

Vzdrževanje in obnova poplavnih  
gozdov na območju Natura 2000 Mura

V projektu izvajamo ukrepe za izboljšanje stanja 
dveh ciljnih habitatnih tipov poplavnih gozdov ter 
ukrepe obnove močvirnega gozda. 

Obrečni gozdovi mehkolesne loke (kvalifikacijski 
habitatni tip Obrečna vrbovja, jelševja in jesenov-
ja; HT 91E0*) za svoj nastanek potrebujejo gola 
tla, kakršna ostanejo po dolgotrajnih poplavah, 
oziroma so posledica premikanja rečne struge. 
Odsotnost navedenih procesov na večini toka reke 
Mure se danes izraža tudi kot odsotnost naravnega 
pomlajevanja teh gozdov. V projektu so predvideni 
ukrepi, ki bodo neposredno in posredno izboljšali 
stanje habitatnega tipa. Neposredno izboljšanje 
stanja HT 91E0* se bo izvedlo z aktivno obnovo 
na površini 16 ha. Odstranilo se bo tujerodne in-
vazivne drevesne in druge neprimerne vrste ter 
zasadilo avtohtone drevesne vrste. Izvedeni bodo 
poskusni ukrepi naravnega pomlajevanja. Posre-
dno pa se bo stanje izboljšalo z izvedbo aktivno-
sti razširitev delov struge in prepustitvijo območij 
izvedbe sukcesijskim procesom, kar podrobneje 
predstavljamo v nadaljevanju.

Glavna grožnja trdolesni loki (kvalifikacijski ha-
bitatni tip Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi 
gozdovi; HT 91F0) so spremenjene hidrološke 
razmere poplavnega prostora reke Mure. Habi-
tatni tip je odvisen od visokega nivoja talne vode 
in rednih poplav. Nivo talne vode na območju po-
javljanja, predvsem vzdolž zgornje polovice toka 
Mure, v zadnjih desetletjih zaradi poglabljanja dna 
struge Mure postopno upada. Hidrološke razme-
re so bile v preteklosti marsikje poslabšane tudi 
z načrtnim zaprtjem ali zaradi zaplavitve vtokov 
stranskih rokavov, ki so dovajali vodo v poplavne 
gozdove. V projektu so predvideni ukrepi, ki bodo 
neposredno in posredno izboljšali stanje habita-
tnega tipa. Za neposredno izboljšanje stanja HT 
91F0 se bo na 6 ha odstranilo tujerodne invazivne 
drevesne in druge neprimerne vrste ter zasadilo 
sadike drevesnih vrst, ki so značilne za ta habita-
tni tip. Izvedli bomo tudi aktivnosti za spodbujanje 
naravne nasemenitve. Posredno pa se bo stanje 
izboljšalo s ponovno navezavo trenutno izsušenih 
stranskih rokavov na reko Muro, kar podrobneje 
predstavljamo v nadaljevanju.

V sklopu projekta bo z zasaditvijo avtohtonih dre-
vesnih vrst obnovljenih tudi 10 ha močvirnega 
gozda na območju posušenega jelševega sestoja 
pri Banuti, ki so ga v zadnjih letih uničile bolezni 
gozdnega drevja.
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Vzdrževanje in obnova mokrotnih  
travišč na območju Natura 2000 Mura

V zadnjih sto letih so se površine habitatnega tipa 
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (HT 6510) 
vzdolž Mure močno zmanjšale, kar je predvsem 
posledica intenzifikacije kmetijske rabe (iz trav-
niških površin so nastale njivske) na eni strani 
in zaraščanja kmetijskih površin v gozdne zaradi 
opuščanja rabe na drugi. Največji kompleks nižin-
skih ekstenzivno gojenih travnikov se je ohranil 
na območju občin Lendava, Velika Polana, Turniš-
če in Črenšovci. V sklopu projektnih aktivnosti se 
je v letu 2021 na območju Penovje s selektivno 
odstranitvijo lesne zarasti, in renaturacijo travne 
ruše že obnovilo 10 ha mokrotnih travnikov. V na-
daljevanju projekta je predvidena zagotovitev traj-
nostne rabe obnovljenih travišč.

Ukrepi varstva pomembnih delov  
habitatov območja Natura 2000 Mura

Ključna aktivnost v sklopu je odkup najvrednejših 
površin poplavnih gozdov, mrtvic in mokrišč na 
površini 27 ha. V projektu prioritetno odkupujemo 
predvsem zasebna zemljišča, ki se nahajajo na 
območju predvidene izvedbe projektnih aktivno-
sti iz drugih sklopov projekta, ki so izpostavljena 
bočni eroziji reke Mure, ki se nahajajo na obmo-
čjih načrtovanih renaturacij rečnega ekosistem v 
bližnji prihodnosti ali predstavljajo najbolje ohra-

njene dele poplavnih gozdov. Odkupljene površine 
bodo trajno namenjene ohranjanju habitatov in 
bodo zagotavljale prostor naravni rečni dinamiki.

Vzpostavitev celovite interpretacije 
narave na območju Natura 2000 Mura

Pomemben del projekta je predstavitev projektnih 
aktivnosti in bogate narave reke Mure lokalnemu 
prebivalstvu in obiskovalcem območja. V projektu 
je zato  predvidena vzpostavitev učni poti, igrišč 
v naravi in informacijskih sob, ki bodo umeščene 
ob predvideni Murski kolesarski poti.  Interpreta-
cijska infrastruktura na dvanajstih lokacija vzdolž 
celotne slovenske Mure bo oplemenitila turistično 
ponudbo regije. 

Obnova rečne dinamike in rečnih 
habitatov

Jedrni del projekta predstavljajo aktivnosti ob-
nove rečne dinamike in rečnih habitatov. Nabor 
aktivnosti v tem sklopu projekta zajema obnovo 
mrtvic Zaton in Podkova, vzpostavitev mreže dvaj-
setih mlak v gozdnem prostoru, obnovo vtočnih 
delov rečnih rokavov Lukačeva struga, Besnica, 
Srednja Bistrica, Alter graba, dveh rokavov pri 
Dokležovju in ukrepe širitve struge reke Mure v 
Petanjcih, Moti, Konjišču in Dokležovju.

Slika 2: Karta z označenimi vodarskimi projektnimi aktivnostmi. Na karti niso prikazane lokacije mlak, ki bodo izvedene na odseku od Trat do 
Razkrižja.

Anja Kristl, Aleksander Koren, Simona Kaligarič, Brankica Kropf, Anton Kustec
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Obnova mrtvic

Mrtvice so dinamični in začasni vodni življenjski 
prostori. Zaradi naravnega procesa zamuljeva-
nja in sukcesije, mrtvice okopnijo. Na reki Muri je 
proces nastajanja novih mrtvic zaradi človekovih 
posegov v reko v veliki meri zaustavljen, njiho-
vo kopnenje je pospešeno tudi zaradi upadanja 
rečnega dna in s tem podtalnice ob reki. Število 
mrtvic se zato zmanjšuje.

V projektu Natura Mura obnavljamo dve naravo-
varstveno izjemno pomembni mrtvici, mrtvico 
Podkova pri Benici in mrtvico Zaton pri Petanjcih. 
Obe sta glede na podatke zgodovinskih zemljevi-
dov stari že vsaj 160 let. Zaradi svoje starosti in 
drugih dejavnikov sta danes v veliki meri okopne-
li. Vodni habitati, v katerih se voda zadržuje večji 
del leta, so zmanjšani na posamezne vodne kota-
nje znotraj mrtvic. 

Aktivnosti obnove mrtvic so namenjene podalj-
šanju njune življenjske dobe. Na območju obnove 
mrtvic se bo z izkopom akumuliranega materiala 
poglobilo obstoječi depresiji do nivoja, da bo ob-
močje stalno omočeno - to je približno 1 m pod 
nivojem srednje nizke vode podtalnice. Mrtvici se 
bo obnovilo v skupni dolžini izkopa približno 950 
m, povprečni širini 20 m in povprečni globini 1m. 
Skupaj se bo iz kotanj mrtvic odstranilo 26.000 
m3 sedimenta. Pri izvedbi aktivnosti se bomo 
izognili območjem, kjer so znotraj mrtvic še ohra-
njeni vodni habitati. Območji obnove mrtvic bosta 
po izvedbi prepuščeni naravni sukcesiji. Predvi-
devamo, da bodo nove habitate hitro osvojile raz-
lične živali in rastline, ki so na območju še vedno 
prisotne.

Slika 3: Obnova mrtvice Nagy Parlag pri Petišovcih leta 2012, ki 
predstavlja eno prvih obnov mrtvic ob Muri.

Slika 4: Prikaz območja obnove mrtvice Zaton.

Vzpostavitev mreže mlak v gozdnem 
prostoru

Mlake so večinoma manjša izolirana sladkovod-
na telesa s stoječo vodo, ki predstavljajo izjemno 
pomemben habitat za ohranjanja visoke biotske 
raznovrstnosti v rečni loki. Vrstna pestrost je po-
gojena od velikosti mlake, tipa, globine vode, tipa 
dna, naklona brežine, predvsem pa lege in okoliš-
kih habitatov.

Zaradi zasipavanja in izsuševanja ter upada nivoja 
podtalne vode ti dragoceni življenjski prostori iz-
ginjajo iz območja ob Muri. V sklopu projekta bo v 
gozdnem prostoru na odseku od Trat do Razkriž-
ja vzpostavljena mreža dvajsetih mlak. Izkopane 
bodo na mestih obstoječih depresij v gozdu, torej 
na lokacijah okopnelih nekdanjih mrtvic in mlak. 
Povprečna površina vodne površine vsake izko-
pane mlake bo znašala 100 m2, njihova globina 
se bo prilagajala lokalnim hidrološkim razme-
ram. Kotanje ne bodo pravilne oblike, ampak bodo 
posnemale obliko naravnih kotanj in depresij na 
terenu. Izkopani material bo odložen na rob ko-
tanje in nato razplaniran po njeni okolici. Mlake 
bodo po izkopu prepuščene naravnim procesom 
nihanja vodne gladine in obraščanja z obvodnim 
rastlinjem.

Obnova rečnih rokavov 

Na še naravno ohranjenih delih reke Mure, ob nje-
nem spodnjem toku, so stranski rokavi značilna 
struktura reke. Stranski rokavi Mure niso stalne 
rečne tvorbe, saj se po določenem času izsušijo. 
Na drugem mestu nastajajo novi rokavi, gre za 
naravni dinamični proces reke. Brežine reke Mure 
so na večjem delu njenega toka v Sloveniji utr-
jene, zato reka ne more več meandrirati, temveč 
teče po ustaljeni strugi. To pomeni, da novi rokavi 
po naravni poti večinoma več ne morejo nastati. 
Večina vtočnih delov redkih še obstoječih roka-
vov reke Mure je zaradi naplavin in regulacijskih 
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struktur trenutno zamašenih, kar onemogoča na-
pajane rokavov.

V sklopu projekta se bo obnovilo šest obstoječih 
rečnih rokavov – Dokležovje I in II, Lukačeva stru-
ga, Besnica II, Srednja Bistrica in Alter graba. 

Pri rečnih rokavih Dokležovje II, Lukačeva struga 
in Srednja Bistrica so bili vtoki iz glavne struge 
Mure vanje v preteklosti z različnimi ukrepi aktiv-
no zaprti. V teh primerih je predvidena popolna ali 
delna odstranitev barier ter sonaravna ureditev 
vtokov, ki bodo omogočali nemoten tok vode vanje 
večino leta. Predvidena je tudi poglobitev začetnih 
odsekov rokavov, oziroma izkop naplavin iz njiho-
vih strug.

V primeru rokavov Besnica II in Dokležovje I je 
predvidena rekonstrukcija obstoječih vtokov v ro-
kava na način, da bosta oblikovana pod ostrejšim 
kotom napram strugi Mure, s čemer bo zmanjša-
na sedimentacija vtočnih odsekov rokavov.

Najobsežnejša je zasnova obnove rokava Alter 
graba pri Sladkem Vrhu, kjer je predviden izkop 
rokava v dolžini 450 m na območju nekdanjega 
rokava, ki je danes povsem zasut z naplavinami. 
Obnovljen rokav bo povezan z že obstoječim roka-
vom na območju, ki je bil obnovljen že leta 2012. 

Širitev rečne struge

Struga reke Mure je na večjem delu slovenskega 
toka izravnana in skoraj povsem utrjena, kar pred-
stavlja enega ključnih razlogov za slabo stanje 
habitatov na območju kot tudi enega ključnih ra-
zlogov za širše ekološke izzive reke. Renaturacija 
rečne struge z dopuščanjem naravne rečne dina-
mike v omejenem obsegu je ključen del projekta 
Natura Mura, od uspešnosti katerega je odvisna 
smiselnost in uspešnost ostalih delov projekta. 

Projekt predvideva izvedbo ukrepov za omogoča-
nje kontroliranih širitev rečne stuge na štirih lo-
kacijah (Petanjci, Mota II, Konjišče in Dokležovje), 
kjer je stanje habitatov zaradi monotonosti struge 
trenutno slabo. 

Pri izvedbi ukrepov se bo odstranilo trenutno ob-
režno zavarovanje iz brežine reke in se ga presta-
vilo v zaledje na povprečno oddaljenost cca 100 m 
od sedanje brežine. V zaledju bo v obliki pasivnega 
zavarovanja preprečevalo nekontrolirano širitev 
rečne struge izven opredejenih okvirjev. Ukrepi ši-
ritev struge so predvideni na območjih v javni lasti 
ali pa so bila zasebna zemljišča za potrebe njiho-
ve izvedbe odkupljena v sklopu projekta. Na ob-
močjih predvidene izvedbe širitev in njihovi bližini 

Slika 5: Prikaz izvedbe aktivnosti obnove rokava Alter graba, ki predstavlja najobsežnejši ukrep obnove rokavov Mure v projektu.

Anja Kristl, Aleksander Koren, Simona Kaligarič, Brankica Kropf, Anton Kustec
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ni pomembnejše infrastrukture, obrežne vzdrže-
valne poti, ki predstavljajo tudi gozdne ceste, bodo 
prestavljene v zaledje. Skupna dolžina renaturira-
nih odsekov struge Mure bo znašala 2650 m.

Namen izvedbe ukrepov je obnovitev možnosti in 
ponovna vzpodbuda naravnih procesov, ki bodo v 
nekaj letih ustvarili ključne habitatne strukture 
kot so rečne sipine, plitvine, zatoki, odseki poča-
snega toka s peščenim dnom in podobno. Zaradi 
prestavitve kamnitega obrežnega zavarovanja bo 
imela reka možnost širitve svoje struge na svojo 
naravno širino, kar bo vplivalo tudi na zmanjšanje 
globinske erozije in na zaustavitev upadanja nivo-
ja podtalne vode v bližnjih gozdovih. Širitve rečne 
struge bodo z obnovo morfoloških struktur struge 
in povečanjem kapacitete zadrževanja vode tudi 
največ prispevale k doseganju posrednih ciljev 
projekta doseganja dobrega ekološkega stanja 
voda in zagotavljanja poplavne varnosti.

Zaključek

Izvajanje projekta Natura Mura je rezultat dolgole-
tnih prizadevanj deležnikov ob reki Muri za njeno 
revitalizacijo. Za načrtovanje in izvedbo tako ob-
sežnega projekta so bili ključni številni  predhodni 
manjši projekti, ki so ob črpanju znanja iz drugih 
območij v Sloveniji in tujini predstavljali osnovo 
znanja in izkušenj. Med njimi izstopa priprava Ak-

Slika 6: Prikaz izvedbe aktivnosti razširitve struge pri Moti (Mota II).
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Slika 7 : Širitev struge reke Mure pri kraju Gosdorf na avstrijski 
strani predstavlja enega največjih renaturacijskih posegov na Muri 
do sedaj. Širitve struge Mure v projektu Natura Mura so načrtovane 
na podlagi izkušenj preteklih projektov v Sloveniji in tujini.
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cijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habi-
tatov na območju Natura 2000, ki je konkretiziral 
ukrepe, predvidene v PUN 2000 na raven opera-
tivnih ukrepov. Projekt Natura Mura predstavlja 
realizacijo prve faze tega načrta. 

Izkušnje iz preteklega sodelovanja na reki Muri 
kot tudi drugih podobnih območjih kažejo na klju-
čen pomen sodelovanja vseh najpomembnejši 
deležnikov tako pri načrtovanju kot tudi izvajanju 
renaturacijskih projektov. Partnerstvo projekta 
Natura Mura je zato interdisciplinarno, zastopano 
strani ključnih upravljavcev prostora in lokalnih 
skupnosti.  

Projekt se tudi same revitalizacije rečnega eko-
sistema loteva interdisciplinarno. Hkrati namreč 
v istem projektu obnavljamo različne habitate od 
vodnih, do gozdnih in travniških. Takšen način re-
vitalizacije je sicer zaradi izjemne kompleksnosti 
projekta zahtevnejši, a hkrati omogoča bistveno 
večjo povezanost in prepletenost aktivnosti po-
sameznih projektnih partnerjev kar prinaša tudi 
boljše in trajnejše medsektorsko sodelovanje.

Glede na ekološke značilnosti projektnega obmo-
čja, ki ga predstavlja rečni ekosistem in ključne 
izzive, ki jih izhajajo iz spremenjenosti hidro-mor-
foloških razmer, je logično, da največji in bistveni 
del projekta predstavljajo ukrepi obnove vodnih 
habitatov in rečne dinamike. Ukrepi, ki jih v pro-
jektu izvajamo, v večini primerov predstavljajo 
nadaljevanje izvedbe podobnih vodarskih ukrepov 
kot so v preteklih projektih že bili izvajani tako na 
reki Muri kot drugih primerljivih rekah v Sloveni-
ji in širše. Glede na skalo njihove izvedbe, ki je v 
projektu Natura Mura bistveno večja, si obetamo 
tudi sorazmerno večje izboljšanje stanja.

Projekt Natura Mura predstavlja največji poskus 
revitalizacije rečnega ekosisteme Mure do sedaj. 
Osrednji cilj izvedbe projekta Natura Mura je do-
seči ugodno ohranitveno stanje območja Natura 
2000. Renaturacija habitatov pa bo posredno pri-
spevala k širši ekološki sanaciji poplavnega ob-
močja reke Mure. Le tako pa bo reka Mura lahko 
zgotavljala ekosistemske storitve trenutnim in 
prihodnjim generacijam. 
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Aktualni projekti s področja 
upravljanja z vodami in  
urejanja voda
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Povzetek

V prispevku je predstavljen projekt zagotavljanja 
poplavne varnosti naselja Poljane v občini Gore-
nja Vas – Poljane. Po poplavah leta 2014 je ob-
čina intenzivno pristopila k reševanju poplavne 
nevarnosti Poljan in v letih 2016-2017 je bila iz-
delana projektna dokumentacija, leta 2019 pa je 
bila podpisana pogodba med izvajalcem in so-
investitorjema občino Gorenja Vas – Poljane in 
Direkcijo za vode RS. Rok za izvedbo vseh del je 
bil 30. oktober 2021. Cilj ureditve je zmanjšanje 
poplavne nevarnosti v centru Poljan in območjih 
vasi Predmost in dela Hotovlje. Poleg VG ureditev 
na Poljanski Sori, Ločivnici, Brenteževem grab-
nu, iztočnem delu Hotovlje in neimenovanega 
desnega pritoka Sore, so bili rekonstruirani tudi 
premostitveni objekti in izvedeni ostali ukrepi za 
zmanjšanje poplavne nevarnosti. Zamenjan je 
bil glavni most preko Poljanske Sore, ki je sedaj 
zgrajen brez vmesnih opornikov. Izvedeni sta dve 
premostitvi na Ločivnici (ena za pešce in ena za 
promet), dve premostitvi na Brenteževem grabnu 
in dve premostitvi na pritoku Poljanske Sore. Iz-
veden je protipoplavni zid ob cerkvi v Predmostu, 
protipoplavni zidovi ob Ločivnici, obnovljena ce-

Zagotavljanje poplavne varnosti naselja Poljane nad Škofjo Loko

stna in komunalna infrastruktura. Za del ureditev 
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, del pa se 
je izvedel kot vzdrževalna dela v javno korist.

Predmetni projekt predstavlja dober primer celo-
vitega pristopa k reševanju poplavne problema-
tike, kjer so bili upoštevani vsi vidiki in izveden 
celovit poseg v prostor v okviru katerega niso bili 
izvedeni samo strogi protipoplavni ukrepi, ampak 
tudi vse druge povezane ureditve (ceste, javna 
infrastruktura, kolesarske povezave, plaža, par-
kovne ureditve). Vse ureditve so bile načrtovane in 
izvedene v sonaravnem smislu, z minimalno upo-
rabno betona in upoštevanjem vidika zagotavlja-
nja dobrih pogojev tudi za vodni živelj. 

Uvod

Širše območje Poljan nad Škofjo Loko z zaselki 
na obeh bregovih Poljanske Sore s pritoki in Lo-
čivnice je bilo pred izvedbo protipoplavnih ukre-
pov poplavno ogroženo zaradi visokih vod že pri 
krajših povratnih dobah tako Poljanske Sore kot 
pritokov Ločivnice, Brenteževega grabna in Hoto-
veljščice.
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S poplavnim dogodkom leta 2014, ki ga lahko sta-
tistično primerjamo s 100-letno povratno dobo, pa 
je občina aktivno pristopila k reševanju poplavne 
problematike širšega območja Poljan.

Izdelana je bila projektna dokumentacija in pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je vseboval 
načrt VG ureditev, načrte premostitev (6 na pri-
tokih in večji most preko Poljanske Sore), načrt 
opornih zidov, načrt rekonstrukcije cestne infra-
strukture, načrt krajinske arhitekture in načrte 
komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, 
JR, TK in elektro omrežje). Pridobljena so bila tri 
ločena gradbena dovoljenja (VG ureditve s premo-
stitvami na pritokih, most čez Soro in nova trans-
formatorska postaja). Povsem ločeno se je že prej 
izdelala dokumentacija za novo krožišče, ki pa je 
bilo upoštevano pri načrtovanju (ceste, most čez 
Soro), da so bile rešitve usklajene. 

Financiranje glavnega projekta se je razdelilo 
med DRSV in občino Gorenja Vas – Poljane, ki je 
tudi speljala postopek javnega naročila za izbiro 
izvajalca. Dela so bila razdeljena na podlagi izde-
lane dokumentacije in sicer je dela na vodotokih 
ter neposredno povezana s poplavno varnostjo 
financirala DRSV, medtem ko je ostale ureditve 
(komunala, ceste) financirala občina Gorenja Vas 
– Poljane. 

Dela so se izvajala v obdobju november 2019 – 
oktober 2021 z vmesnimi prekinitvami zaradi vre-
menskih pogojev (zima). Dela so bila zaključena v 
pogodbenem roku in objekt je bil novembra 2021 
predan naročniku. 

Glavni pogodbeni izvajalec je bila Gorenjska grad-
bena družba s podizvajalci za različne segmente. 
Vodnogospodarsko podjetje iz Kranja za večino 
VG ureditev, Prohaus za dve manjši premostitvi, 
Brentežev graben in območje cerkve ter podjetje 
Topos iz Hotavelj za ceste in komunalno opremo. 

Poplavna problematika na  
območju Poljan

Iz predhodnih analiz Poljanske Sore in Ločivnice 
se je pokazalo, da največji problem na območju 
Poljan predstavljajo zožanje širokega razlivne-
ga in poplavnega območja na levem in desnem 
bregu nad Poljanami. Na območju sotočja Poljan-
ske Sore, Ločivnice in Brenteževega grabna se 
poplavno območje zoža, ozko grlo poplavnemu 
toku pa je predstavljal tudi most preko Poljanske 
Sore za Predmost, ki je bil poddimenzioniran. Zato 
je prihajalo do zastajanja poplavnega toka v gor-
vodni smeri, visoke vode pa so poplavljale nase-
ljeno območje Poljan na levem bregu in prelivanje 

prečne ceste za Predmost na desnem bregu. Hi-
dravlično neugodna je bila tudi krivina na sotočju 
Poljanske Sore in Hotovlje, ki je potekala skoraj 
pod kotom 90 stopinj.

Na pritokih Poljanske Sore je največji problem 
predstavljala struga Ločivnice skozi naseljen del 
Poljan, katere struga je imela poddimenzioniran 
in spremenljiv prečni prerez vodotoka. Poddi-
menzionirani so bili tudi obstoječi mostovi, ki so 
predstavljali oviro vodnemu toku daljših povratni 
dob. Izliv Ločivnice v Poljansko Soro je bil pred 
ureditvami pravokoten glede na strugo Poljanske 
Sore in je povzročal zastajanje vod Ločivnice pri 
visokih vodah Poljanske Sore.

Prav tako je na območju Poljan problematična po-
selitev ob strugah vodotokov ter na območjih do-
sega visokih vod Poljanske Sore in Ločivnice. 

Slika 1: Struga Ločivnice pred izvedbo protipoplavnih ukrepov. Širi-
na prečnega prereza struge je poddimenzionirana in spremenljive 
širine, mostovi pa so poddimenzionirani.

Obstoječa poplavna nevarnost pred 
izvedbo protipoplavnih ukrepov

Poljanska Sora je pri 10-letni povratni dobi popla-
vila širšo dolino vse od regionalne ceste Škofja 
Loka - Gorenja vas na levem bregu do vznož-
ja dvignjene terase na desnem. Nekoliko ožji 
poplavni pas je bil samo na območju nad mostom 
preko Sore, kjer se dolina zoža. 

Na območju naseljenega dela Poljan, je poplavlja-
la tudi Ločivnica ob sami strugi ter depresijsko 
območje med staro in obvozno regionalno cesto.

Pri 100-letnih poplavah je bilo poplavljeno celot-
no dolinsko dno ob Poljanski Sori. Visoke vode 
Poljanske Sore so prelile tudi regionalno cesto 
ter poplavile naseljeno območje Poljan, poplavni 
tok pa se je nato vračal v strugo Poljanske Sore 
preko mostu regionalne ceste po Ločivnici, del 
poplavnih vod pa je tekel vzdolž regionalne ceste 

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, Matic Košak, mag. Rok Fazarinc
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ter se v strugo Poljanske Sore vračal dolvodno od 
naseljenega dela Poljan. Levi breg so poplavljale 
še visoke vode Ločivnice, na desni breg Poljanske 
Sore, kjer se dolina nekoliko zoža, pa so visoke 
vode Poljanske Sore preplavile cesto za Pred-
most, ki je bila tudi poškodovana v poplavi leta 
2014 (Slika 2).

Slika 2: Cesta za Predmost poškodovana v poplavah leta 2014.

Na sliki 3 je prikazana poplavno stanje karte 
poplavne nevarnosti globin pred izvedbo proti-
poplavnih ukrepov.

Slika 3: Prikaz kart poplavne nevarnosti globin na območju Poljan 
pred izvedbo protipoplavnih ukrepov.

V nadaljevanju še nekaj fotografij poplavnih do-
godkov na območju Poljan pred izvedbo ukrepov. 

Slika 4: Poplavljeno območje med Predmostom in Hotovljo

Slika 5: Poplavljen izlivni del Ločivnice – zajezba zaradi vpliva 
Poljanske Sore

Slika 6: Poplavljena cerkev v Predmostu

Projektne rešitve 

Projektna rešitev za izboljšanje poplavne varnos-
ti na širšem območju Poljan ob Poljanski Sori in 
Ločivnici se je povzela po projektni dokumentaciji 
Ukrepi za povečanje poplavne varnosti na območju 
Poljan (IZVO-R d.o.o., H94/16, januar 2018). V nada-
ljevanju so na kratko povzeti vsi ukrepi za izbolj-
šanje poplavne varnosti, ki so bili tudi izvedeni:

Izboljšanje hidravličnih razmer na 
območju Hotovlje s korekcijo krivine 
Poljanske Sore in izliva hudournika 
Hotoveljska grapa

Krivina Poljanske Sore se prestavi proti levi bre-
žini z usmerjevalniki vodnega toka in ureditev iz-
livnega dela Hotoveljske grape. Nov prag in sana-
cija porušenega jezu pod sotočjem za izboljšanje 
morfološkega stanja struge.

Izboljšanje hidravličnih razmer na 
območju mostu čez Soro, vključno z 
zamenjavo mostu 

Izvedba novega mostu preko Poljanske Sore brez 
vmesnih podpor in povečanjem prečnega prereza. 
Glede na nov most se prilagodijo tudi brežne Po-
ljanske Sore.

Zagotavljanje poplavne varnosti naselja Poljane nad Škofjo Loko
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Aktiviranje poplavnega toka  
Poljanske Sore po desno brežni 
poplavni ravnici med strugo  
Poljanske Sore in naseljem Predmost 
in ureditev izlivnega odseka  
Brenteževega grabna

Znižanje desne poplavne ravnice z novo strugo 
Brenteževega grabna in novo cestno povezavo za 
Predmost z nižjo niveleto.

Slika 7: Izboljšanje hidravličnih razmer na območju Hotovlje s 
korekcijo krivine Poljanske Sore in izliva hudournika Hotoveljska 
grapa.

Slika 8: Prikaz ureditev za izboljšanje hidravličnih razmer na 
območju mostu čez Soro, vključno z zamenjavo mostu, aktiviranje 
poplavnega toka Poljanske Sore po desno brežni poplavni ravni-
ci med strugo Poljanske Sore in naseljem Predmost in ureditev 
izlivnega odseka Brentežovega grabna, ureditev širšega območja 
sotočja Poljanske Sore in Ločivnice s preureditvijo brežin Poljanske 
Sore, odstranitvijo starega mostnega opornika in izvedbo nizke te-
rase ob desnem bregu Poljanske Sore in izvedba nasipa na zahodni 
strani cerkve v Predmostu (lokalni ukrep).

Ureditev širšega območja sotočja  
Poljanske Sore in Ločivnice s  
preureditvijo brežin Poljanske Sore, 
odstranitvijo starega mostnega  
opornika in izvedbo nizke terase ob 
desnem bregu Poljanske Sore

Sonaravna preureditev leve in desne brežine z 
usmerjevalniki vodnega toka in pragom v strugi 
Poljanske Sore. Protipoplavna zaščita objektov na 
sotočju Ločivnice in Poljanske Sore. 

Izvedba nasipa na zahodni strani 
cerkve v Predmostu (lokalni ukrep)
Izvedba prečnega zemeljskega nasipa in visoko-
vodni zid za znižanje gladin na območju cerkve.

Izboljšanje razmer na izlivu Ločivnice 
v Poljansko Soro

Izboljšanje odtoka Ločivnice in izboljšanja poplavnih 
razmer obstoječim stanovanjskim objektom, ki se 
nahajajo med cesto in sotočjem.

Preoblikovanje pretočnega prereza 
Ločivnice skozi osrednji naseljen del 
Poljan

Izvedba enakomernega prereza struge skozi na-
selje in enakomeren padec dna proti izlivu v Po-
ljansko Soro, podbetoniranje zidov in izvedba pra-
gov.

Zamenjava mostu in brvi čez  
Ločivnico v Poljanah

Zamenjava obstoječih premostitev zaradi poddi-
menzioniranih mostnih odprtin in širitve struge 
Ločivnice.

Slika 9: Prikaz ureditev za izboljšanje razmer na izlivu Ločivnice 
v Poljansko Soro, preoblikovanje pretočnega prereza Ločivnice 
skozi osrednji naseljen del Poljan in zamenjava mostu in brvi čez 
Ločivnico v Poljanah.

V sklopu celotnega projekta so se izvedle tudi 
rekonstrukcije obstoječih cest na desnem bregu 
Poljanske Sore, novi cesti do cerkve na desnem 
bregu Poljanske Sore ter zamenjava obstoječih 
vodovodnih in kanalizacijskih komunalnih vodov 
na območju preoblikovanja pretočnega prereza 
Ločivnice. 

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, Matic Košak, mag. Rok Fazarinc
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Slika 10: Prikaz kart poplavne nevarnosti globin na območju Poljan 
po izvedenih protipoplavnih ukrepih.

Izvedba načrtovanih ukrepov

V grobem se je izvedba delila na vodnogospo-
darske ukrepe, objekte (premostitve in VV zido-
vi), ceste in infrastrukturo, kakor so si dela tudi 
razdelili glavni izvajalec in podizvajalci. Sočasno z 
izvedbo tega projekta, je šla v izvedbo tudi gradnja 
krožišča na regionalni cesti v Poljanah, na kate-
rega je že bila prilagojena tudi dokumentacija na 
našem projektu (most čez Soro, cestne naveza-
ve). Omenjena sočasna izvedba je pomenila nekaj 
dodatne koordinacije in prilagajanja, predvsem iz 
vidika prometne ureditve na območju gradbišča in 
faznosti izvajanja gradnje. 

Projektne rešitve so bile prikazane v prejšnjem 
poglavju, v nadaljevanju pa je na kratko opisana in 
prikazana izvedba posameznih segmentov.

Ločivnica

Pri ureditvah Ločivnice je šlo predvsem za obno-
vo obrežnih zidov in povečanje svetlega profila. 
Desna brežina je bilo predvideno, da se v celoti 
ohrani, dodala bi se samo peta temelja, ki bi omo-
gočala poglobitev profila in oblikovanje dvojnega 
korita. Tekom izvedbe se je pokazalo, da so zidovi 
dotrajani in temelji tako plitvi, da je najbolj racio-
nalna rešitev zamenjava celotnih zidov skoraj na 
celotnem odseku. 

Na levi brežini so se zidovi porušili, profil se je 
razširil in zgradil nov zid z enotno AB krono in og-
rajo. Z oblikovanjem dvojnega korita se je obliko-
vala tudi ploščad za druženje ob vodi v obdobju 
nizkih pretokov. Posebna pozornost je bila name-
njena tudi ohranjanju stopnic za dostope do vode, 
kjer se je pri obnovi vseh stopnic namestilo tudi 
montažne zapornice za primer visokih voda. Ni-
veleta Ločivnice je bila stabilizirana s talnimi pra-
govi, v sodelovanju z lokalno RD so bila izvedena 
skrivališča za ribe. 

Zaradi gradnje v bližini objektov je bilo za ruše-
nje dela obstoječega temelja uporabljeno rezanje 
betona namesto pnevmatskega rušenja, en objekt 
je bil ves čas gradnje pod monitoringom razpok 
in merjenja tresljajev. Dodatnih poškodb zaradi 

gradnje na objektu ni bilo zabeleženih ni bilo za-
beleženih. 

V okviru rekonstrukcije zidov na levi brežini je bila 
prestavljena in obnovljena tudi komunalna infra-
struktura (fekalna kanalizacija, vodovod, javna 
razsvetljava). 

Slika 11: Gradnja v ozki strugi Ločivnice

Slika 12: Končno stanje struge Ločivnice, nova ločna brv, stopnice 
za dostop do vode

Slika 13: Končno stanje struge Ločivnice

Zagotavljanje poplavne varnosti naselja Poljane nad Škofjo Loko
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Brentežev graben

Pri Brenteževem grabnu gre za ureditev obstoječe 
struge (povečanje profila, zavarovanje brežin). Si-
cer se trasa struge ni spreminjala, razen na pov-
sem iztočnem delu, kjer se je izboljšalo razmere 
na sotočju s Poljansko Soro. Izvedeno je enostav-
no zavarovanje s kamnom v suho, nad mostom 1 
je izveden tudi manjši prodni zadrževalnik. 

Slika 14: Faza gradnje na Brenteževem grabnu

Slika 15: Končna ureditev Brenteževega grabna s prodnim zadrže-
valnikom

Sora na sotočju z Ločivnico + območje 
novega mostu
V celoti je bil urejen iztočni del Ločivnice, kjer se 
je zgradila usmerjevalna jezbica, ki bo izboljšala 
razmere na iztoku Ločivnice (zmanjšanje vpliva 
zajezbe zaradi visoke Sore, zmanjšan sotočni kot 
obeh vodotokov). Dolvodno od mostu čez Ločivni-
co na regionalni cesti sta se izvedli dve grobi drči, 
s čimer se je navezala niveleta Ločivnice na nive-
leto Sore na tem delu. Za varovanje objekta tik na 
sotočju, je bil izveden protipoplavni zid (kombina-
cija AB in kamna v betonu). 

Leva brežina Sore se je zavarovala z jezbicami 
iz dvostenskih kašt, ki preusmerjajo matico toka 
v sredino struge in s tem zmanjšujejo erozijske 
obremenitve na brežini. Vse brežine Sore na tem 
delu so zavarovane s kamnom v suho, peta zava-
rovanja je stabilizirana z lesenimi piloti. Poseb-
nost tega zavarovanja je, da je po izgradnji prek-

rito s ca 30-40cm rečnega proda, da se je dosegel 
čim bolj naravni izgled brežine (prod in obrežna 
zarast). Z obrežnim zavarovanjem in prodom sta 
zavarovani obe brežini Sore na celotnem območju 
sotočja z Ločivnico in novega mostu. 

Pomemben ukrep je tudi znižanje celotnega ob-
močja na desni brežini Sore, kjer je predvideno 
razlivno polje za visoke vode Sore. S tem ukrepom 
je razbremenjen pretočni profil območja novega 
mostu in sotočja z Ločivnico. 

Slika 16: Ureditev sotočja Ločivnice in Sore (pogled z mostu gor-
vodno)

Slika 17: Protipoplavni zid na sotočju za zaščito objektov

Sotočje Sore in Hotoveljščice

V tem delu je šlo za najbolj korenit poseg, saj se je 
struga Sore zamaknila za več kot dvakratno širino 
obstoječe struge, da se je zagotovil večji radij za-
voja in s tem večja pretočnost. Leva brežina Sore 
je na tem odseku naravna, pri čemer se je vgra-
dilo v brežini (0,5m pod površje) rebra iz kamna 
v suho, ki bi v primeru napredovanja erozije pre-
prečila prevelike poškodbe. Kot omenjeno, pa so 
rebra skrita in je izglede brežine povsem naraven. 

Desna brežina Sore pa je podobno kot leva breži-
na gorvodno od novega mostu zavarovana z jezbi-
cami. Jezbice so zgrajene iz dvostenskih lesenih 
kašt, temelji so zavarovani z lesenimi piloti, 4m 
jezbice je vkopanih v brežino, v celoti so založe-
ne z večjimi skalami. Zadnja jezbica, tik nad izli-
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vom Hotoveljščice, je nadaljevanje kašte, ki hkrati 
služi kot zavarovanje leve brežine Hotoveljščice 
in plaža. Gre za dvostensko kašto, ki se nadaljuje 
v usmerjevalno jezbico na sotočju, večji del pa je 
oblečen z macesnom in služi kot ploščad ob vodi. 

Tik pod usmerjevalno jezbico na sotočju, je na 
Sori zgrajen prag. Prag je dvovišinski (na desni 
brežini je preliv višji kot na levi). Prag je zgrajen 
iz dvostenskih kašt, preliv je oblečen z macesno-
vimi poloblicami. Prag je temeljen v kompaktno 
hribino, dolvodno so temelji pred erozijo dodatno 
zavarovani s kamnom v suho. 
Dolvodno je bila na desni brežini zgrajena doda-
tna jezbica (podobna kot tiste nad pragom), saj 
se je že med gradnjo izkazalo, da je matica toka 
pod pragom preveč na desni strani in je erozijsko 
ogrožena brežina. Z dodatno jezbico je bil ta pro-
blem rešen. 

Območje na sotočju je bilo oblikovano kot zeleno 
območje, kjer bo možno izvajanje prostočasnih 
dejavnosti in zadrževanje v naravnem okolju v bli-
žini dveh vodotokov.

Slika 18: Območje Sore na sotočju s Hotoveljščico – potek stare 
struge med gradnjo

Slika 19: Območje Sore na sotočju s Hotoveljščico – faza gradnje

Slika 20: Gradnja pragu iz lesenih kašt pod sotočjem s Hotoveljščico

Slika 21: Območje Sore na sotočju s Hotoveljščico – končno stanje

Območje pri cerkvi

Cerkev v Predmostu je bila zgrajena na poplavnem 
območju in je pogosto poplavljena. Za zaščito je bil 
zgrajen protipoplavni zid v kombinaciji z nasipom. 
V prvotnem načrtu je bil zid predviden kot deloma 
fiksni, ki se po potrebi nadviša s protipoplavnimi 
paneli, a se je po usklajevanju z lastniki zemljišč 
odločilo, da se v celoti izvede kot fiksni zid (AB + 
kamnita obloga). Taka rešitev je tudi bolj zanes-
ljiva, saj delovanje ni odvisno od reakcije civilne 
zaščite ali gasilcev v primeru poplav. Linija zidu 
se je zaradi optimizacije organizacije prostora za 
zidom (ob cerkvi) deloma prilagodila. Urejena je 
bila tudi odvodnja parkirišča za zidom. 

Slika 22: Protipoplavni zid ob cerkvi. AB konstrukcija obložena s 
kamnom.

Zagotavljanje poplavne varnosti naselja Poljane nad Škofjo Loko
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Most čez Soro

Tehnološko gledano, predstavlja novi most preko 
Poljanske Sore, najbolj zahteven del projekta. Gre 
namreč za globoko temeljeno (AB piloti), predna-
peto konstrukcijo s svetlim razponom 32m med 
opornikoma. Brez vmesnih podpor. 
Faznost gradnje je potekala tako, da se je sta-
ri most ohranil v prometu praktično celoten čas 
gradnje novega mostu, čemur je bilo potrebno 
prilagoditi tehnologijo gradnje novih opornikov in 
celotne konstrukcije. Zahtevna je bila tudi posta-
vitev konstrukcije opažev, saj je bilo potrebno pre-
mostiti celoten razpon. Za potrebe opažne kon-
strukcije so bili vgrajeni dodatni AB piloti v strugi. 
Za potrebe gradnje temeljev in opornikov je bilo 
potrebno varovanje gradbene jame z zagatnicami, 
katere je bilo potrebno dodatno sidrati s pasivnimi 
IBO sidri. 
Sama gradnja mostu je sicer potekala tekoče, 
velik logistični zalogaj pa je bil uskladiti gradnjo 
novega mostu, krožišča na regionalni cesti in pro-
metne ureditve tekom gradnje, saj sta pozicijsko 
stari in novi most relativno blizu in je bila gradnja 
navezav na novi most neposredno vezana na na-
vezave na stari most. 

Slika 23: Začasni dostop preko Sore, gradbena jama za opornike in 
vgradnjo pilotov

Slika 24: Dodatno sidranje zagatnic za zaščito prevoznosti starega 
mostu med gradnjo

Slika 25: Opažna konstrukcija za novi most

Slika 26: Konstrukcija novega mostu, napeljalni kabli – glave

Slika 27: Pogled na gradbišče med gradnjo (stari in novi most)

Ostale premostitve

Brentežev graben

Na Brenteževem grabnu sta zgrajena dva mosto-
va (most 1 in most 2). Prvi za promet (most 2) na 
novi povezavi do vasi Predmost, za katerega je 
bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Drugi 
(most 1) pa za potrebe peš/kolesarske povezave 
do cerkve v Predmostu, pri čemer gre pri drugem 
mostu za rekonstrukcijo obstoječe premostitve, 
saj je tu že obstaja povezava do vasi Predmost. 
Zaradi omogočanja intervencije, je tudi most za 
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pešce in kolesarje dimenzioniran za prometno 
obremenitev. Oba sta AB izvedbe s pasovnimi te-
melji. Posebnost mostu za pešce in kolesarje je 
bila ta, da se je gradil na suhem in se je kasne-
je voda preusmerila v strugo pod mostom, saj je 
bila na tem odseku predvidena prestavitev struge 
Brenteževega grabna. 

Ločivnica

Na Ločivnici so bile pred posegom v vasi Poljane 
tri premostitve. Premostitev v centru Poljan je bila 
rekonstruirana že leta 2016 in pri načrtovanju le-
-te so bila že upoštevana izhodišča predvidenih 
ureditev, kar pomeni, da se je ta premostitev lah-
ko ohranila, poglobila se je samo struga. Globina 
temeljenj je bila že prilagojena na ukrepe, ki so 
sledili v okviru našega projekta. 

Preostali dve premostitvi pa sta obe predstavljali 
ozko grlo pri zagotavljanju pretočnosti in sta bili 
zato rekonstruirani. Obe premostitvi sta ločne 
oblike, da je zagotovljena vsaj minimalna varno-
stna višina. En most (most 3) je predviden samo 
za pešce in nadomešča staro brv, drugi (most 4) 
pa je predviden za promet in dostop za avtomobi-
le in morebitne intervencije. Oba mostova sta AB 
izvedbe s pasovnimi temelji in oblogo opornikov 
iz kamna v betonu, da se zagotovi enoten izgled s 
obrežnimi zidovi. 

Slika 28: Novi premostitvi na Ločivnici – ločna oblika za povečanje 
pretočnega profila

Pritok Poljanske Sore

Na desnem pritoku Poljanske Sore se je rekon-
struiral prepust pod cesto Hotovlja – Predmost 
(most 6), kjer je šlo za povečanje pretočnega pro-
fila in zgradil nov most za peš/kolesarsko pove-
zavo (most 5). Prvi je klasičen škatlasti prepust s 
trapezno oblikovano strugo, drugi pa je sestavljen 
jeklenih nosilcev, ter lesene obloge in ograje (ma-
cesen). 

Ceste in ostala infrastruktura

Na celotnem območju obravnave se je obnovila 
in nadgradila tudi cestna in ostala infrastruktura. 
Veliko sprememb je bilo pogojenih s samo gradnjo 
protipoplavnih ukrepov (znižanje terena, nov most, 
novo krožišče). Poleg teh »nujnih« posegov, se je 
posodobila tudi infrastruktura za pešce in kole-
sarje, saj je zgrajena nova povezava med Hotovljo 
in Predmostom. Skupaj z gradnjo cest se je obno-
vila tudi komunalna infrastruktura (kanalizacija, 
vodovod, javna razsvetljava). Na območju, kjer je 
predvideno prelivanje poplave vode (znižano ob-
močje v Predmostu) je bila za večjo trajnost ceste 
uporabljena cementna stabilizacija namesto tam-
pona v debelini 20cm. S tem ukrepom bo dodatno 
preprečeno spiranje finih delcev iz ustroja ceste in 
s tem preprečene poškodbe vozišča po poplavah. 
Po izvedenih vseh ukrepih je na območju Hotovlje 
in Predmosta obnovljena kompletna cestna infra-
struktura, zgrajena povezava za pešce in kolesar-
je ter obnovljena komunalna infrastruktura. 

Slika 29: Končna ureditev območja novega mostu z novim  
krožiščem

Zaključek

Prikazana ureditev je primer dobre prakse, kako 
se lahko uskladi več interesov, izdela več projek-
tov in se s sočasno izvedbo zagotovi dobre pogoje 
tako z vidika poplavne varnosti, prometne uredi-
tve in tudi na področju komunalne opremljenosti 
območja. Usklajena je bila že faza načrtovanja 
(VGU, ceste, komunala, premostitve in krajinska 
arhitektura) kot kasneje tudi izvedba, kjer je bilo 
več naročnikov (DRSV, Občina Gorenja Vas – Po-
ljane in DRSI). 

Ureditve so poleg funkcionalnosti (zmanjšanje 
poplavne nevarnosti) tudi lep prikaz, kako se lah-
ko z uporabo naravnih materialov, z minimalno 
uporabo betona (Brentežev graben, Sora, Hoto-
veljščica) izvede ureditve z minimalnim vplivom 
na vodno okolje in živelj. Prav tako bo z ureditva-
mi omogočen nadaljnji razvoj kraja Poljane, kjer 
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je planirana ureditev vašega jedra z novim kultur-
nim domom, prav tako je z izvedbo ukrepov omo-
gočena širitev proizvodnih površin ob Ločivnici na 
gorvodnem delu naselja Poljane. 

Viri

Hidravlična poplavna študija ter poplavne karte na obmo-
čju sotočja Poljanske Sore in Ločivnice - 1. faza (IZVO-R 
d.o.o., G20/1-FR/14, avgust 2014).

Hidrološko hidravlična analiza Poljanske Sore na odseku 
mimo Poljan (IZVO-R d.o.o., G77-FR/14, februar 2015).

Nabor ukrepov za ureditev in izboljšanje poplavne varnosti 
na območju Poljan nad Škofjo Loko (IZVO-R d.o.o., H22-
FR/15, maj 2015).

Sora - koncept ureditve povodja - zvezek 2, Hidrologija (VGI, 
C-32, februar 1993),

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti na območju Poljan, 
k.o. Dobje (PZI, IZVO-R d.o.o., H94/16, januar 2018).

Slike; arhiv avtorja, projektna dokumentacija H94/16 (IZVO-R 
d.o.o.), FOTOART.

Slike; arhiv izvajalca GGD d.d.
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PRIPRAVE NAČRTOV UPRAVLJANJA VODA, 
NAČRTA UPRAVLJANJA Z MORSKIM 
OKOLJEM IN NAČRTA ZMANJŠEVANJA 
POPLAVNE OGROŽENOSTI
Jernej Trpin, mag. geogr. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, 
Sektor za upravljanje voda, Dunajska cesta 47, Ljubljana

Maja Jelen, mag. inž. ok. grad., Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in 
investicije, Sektor za upravljanje voda, Dunajska cesta 47, Ljubljana

Maša Jamnik, univ. dipl. inž. geol., Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in 
investicije, Sektor za upravljanje voda, Dunajska cesta 47, Ljubljana

dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije,  
Sektor za upravljanje voda, Dunajska cesta 47, Ljubljana

dr. Barbara Breznik, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije,  
Sektor za upravljanje voda, Dunajska cesta 47, Ljubljana

Povzetek

Kot določajo evropske direktive, mora Slovenija 
za obdobja 2022 do 2027 pripraviti nove načrte 
za upravljanje voda (NUV III) skupaj s programom 
ukrepov (PU NUV III), upravljanje morskega okolja 
(NUMO II)  in zmanjševanja poplavne ogroženosti 
(NZPO II). Vizija Načrta upravljanja voda je kako-
vostno upravljanje voda in zagotavljanja dobrega 
stanja voda, preprečevanje škodljivih vplivov na 
vode in  pregled človekovih vplivov na delovanje 
voda. Vizija Načrta upravljanja morskega okolja 
je, da z ekosistemskim pristopom pri upravljanju 
morskega okolja zagotovimo čisto, zdravo, biotsko 
raznoliko morsko okolje, ki je produktivno in bo ob 
trajnostni rabi zagotavljalo ekosistemske storitve 
morja. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 
pa določa izvajanje ukrepov in aktivnosti, ki učin-
kovito obvladujejo poplavno ogroženosti na držav-
nih in čezmejnih porečjih. Z načrtom upravljanja 

voda, upravljanja morskega okolja in zmanjševa-
nja poplavne ogroženosti želimo prispevati k pri-
lagajanju na podnebne spremembe in njihovemu 
blaženju ter trajnostnemu upravljanju z vodami. 
Pri vseh načrtih so izpostavljeni programi ukre-
pov, ki izboljšujejo ali pa zagotavljajo doseganje 
dobrega stanja ter vizije za posamezen načrt. 

Uvod

Za naše življenje in življenja prihodnih generacij 
je zelo pomembno skrbno upravljanje z vodo. Če 
vodnih virov ne bomo ustrezno upravljali, se bomo 
v prihodnosti hitro lahko soočili s težavami,ki 
bodo nastale zaradi slabe kakovosti vode ali pa 
pomanjkanja vodnih virov, ki bo v luči podnebnih 
sprememb v prihodnjih desetletjih še bolj izrazi-
to. Prav tako pa se moramo zaščititi pred močjo 
vode, saj le ta, kadar je je preveč, odnaša življenja 
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in imetje. Naše dejavnosti slabšajo kakovost vode 
in zmanjšujejo njeno razpoložljivost, zato moramo 
z načrtovanim pristopom zagotoviti, da se bo voda 
uporabljala trajnostno in skrbno, s tem pa bomo 
zagotovili življenje nam in prihodnjim generaci-
jam. Tem ciljem v Republiki Sloveniji pristopamo 
s pripravo načrtov, ki se nanašajo na vode, in sicer 
Načrtom upravljanja voda, Načrtom upravljanja 
z morskim okoljem ter Načrtom zmanjševanja 
poplavne ogroženosti. Ti načrti se po Evropski di-
rektivi posodabljajo na 6 let. 

Kratek povzetek vsebin NUV III in 
ključni poudarki

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Dona-
ve in Načrt upravljanja voda na vodnem območju 
Jadranskega morja sta dokumenta, ki sta sprejeta 
s predpisom, ki ureja načrte upravljanja voda na 
vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (v 
nadaljnjem besedilu: načrta upravljanja voda). Z 
načrtu upravljanja voda se za predhodno šestle-
tno obdobje določi stanje  vodnih teles površinskih 
in podzemnih voda,  pregleda vplive človekovega 
delovanja na stanje vode in določi cilje za vodna 
telesa površinskih in podzemnih voda. Poleg Na-
črtov upravljanja voda se za doseganje ciljev iz 
načrtov upravljanja voda pripravi tudi Program 
ukrepov upravljanja voda.

Zakon o vodah določa, da Vlada RS za izvedbo 
Nacionalnega programa upravljanja z vodami 
sprejme načrta upravljanja z vodami na vodnem 
območju Donave in Jadranskega morja. Načrta 
upravljanja voda se sprejme vsakih 6 let z ured-
bo. Vsebina načrtov upravljanja voda je določena 
s predpisom, ki ureja  podrobnejšo vsebino in na-
čin priprave načrta upravljanja voda. Pri pripravi 
načrtov upravljanja voda so poleg Ministrstva za 
okolje in prostor in organov v sestavi ministrstva 
sodelovale tudi javni raziskovalni zavodi, ki so 
pripravili posamezne strokovne podlage, ter pos-
redovali podatke za pripravo vsebin. 

Za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem pro-
gramu in načrtih upravljanja voda na vodnih ob-
močjih, vlada sprejme Program ukrepov upravlja-
nja voda. Trenutno veljaven Program ukrepov 
upravljanja voda, ki ga je Vlada RS sprejela v letu 
2016, vsebuje povzetke t.i. temeljnih ukrepov, ki se 
izvajajo na podlagi obstoječe zakonodaje in dopol-
nilne ukrepe. Slednji so določeni za vodna telesa 
površinskih in podzemnih voda, za katera je ugo-
tovljeno, da ne dosegajo dobrega stanja voda in za 
katera je ugotovljeno, da je za doseganje dobrega 
stanja treba izvesti dopolnilne ukrepe.  
Program ukrepov upravljanja voda predstavlja iz-
bor temeljnih in dopolnilnih ukrepov za doseganje 

okoljskih ciljev voda na vodnih telesih površinskih 
in podzemnih voda, ti ukrepi pa so razdeljeni na 
temeljne ukrepe »a«, temeljne ukrepe »b« in do-
polnilne ukrepe. Temeljni ukrepi »a« so ukrepi, 
ki se že izvajajo na podlagi predpisov, ki urejajo 
področje voda, varstva okolja, ohranjanje narave 
in ribištva. Temeljni ukrepi »b« so ukrepi, ki do-
polnjujejo oz. nadgrajujejo aktivnosti izhajajoče 
iz temeljnih ukrepov »a« in odpravljajo prepoz-
nane pravne, upravne, administrativne ali stro-
kovno raziskovalne vrzeli. Za vodna telesa (VTPV 
in VTPodV), kjer se ocenjuje, da okoljski cilji leta 
2021 oz. 2027 ne bodo doseženi kljub izvajanju te-
meljnih ukrepov, so predvideni dopolnilni ukrepi. 
Načrta upravljanja voda obravnavata 155 vodnih 
teles površinskih voda in 21 vodnih teles podze-
mnih voda in sicer 121 vodnih teles površinskih 
voda in 18 vodnih teles podzemnih voda na vod-
nem območju Donave ter 34 vodnih teles površin-
skih voda in 3 vodna telesa podzemnih voda na 
vodnem območju Jadranskega morja. 
 

Poudarki NUV III

Pri oceni kemijskega stanja površinskih voda je 
bilo za kemijsko stanje (brez PBT snovi) ugotovlje-
no, da je na vodnem območju Donave na 119 vod-
nih telesih površinskih voda stanje dobro, za dve 
vodni telesi površinskih voda pa je bilo ugotovlje-
no slabo kemijsko stanje. Na Meži je slabo kemij-
sko stanje voda posledica preseganja okoljskega 
standarda kakovosti za kadmij in svinec, na Iščici 
pa preseganja okoljskega standarda kakovosti ni-
kelj. Na vodnem območju Jadranskega morja no-
beno vodno telo površinskih voda ni v slabem ke-
mijskem stanju. V primerjavi z oceno kemijskega 
stanja za predhodna načrta upravljanja voda za 
obdobje 2015-2021 se je le to poslabšalo na dveh 
vodnih telesih površinskih voda v vodnem obmo-
čju Donave ter izboljšalo na petih vodnih telesih 
površinskih voda v vodnem območju Jadranskega 
morja. 

Pregled ekološkega stanja površinskih voda kaže, 
da se v primerjavi s predhodnim načrtom upravlja-
nja voda za obdobje 2015-2021, na vodnem obmo-
čju Donave število vodnih teles površinskih voda v 
manj kot dobrem stanju zaradi obremenjenosti s 
hranili in organskimi snovmi zmanjšuje, medtem 
ko se število vodnih teles površinskih voda v manj 
kot dobrem stanju zaradi hidromorfološke spre-
menjenosti in splošne degradiranosti povečuje.  
Podobno, z izjemo obremenjenosti vodnih teles 
površinskih voda z organskimi snovmi ki osta-
ja približno enaka, velja  tudi za vodno območje 
Jadranskega morja. Razlike v ocenah ekološkega 
stanja vodnih teles površinskih voda med pred-
hodnim načrtom upravljanja voda in osnutkom 
načrtov upravljanja voda za obdobje 2022-2027 
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Publikacijska karta 1: Ocena kemijskega stanja površinskih voda

Publikacijska karta 2: Ocena ekološkega stanja površinskih voda
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so med drugim prisotne tudi zaradi nadgradnje in 
razvoja novih metodologij vrednotenja ekološke-
ga stanja. 

Ocena kemijskega  stanja vodnih teles podzemnih 
voda za osnutek načrtov upravljanja voda za ob-
dobje 2022-2027 kaže, da je slabo kemijsko stanje 
vodnih teles podzemnih voda enako kot v predho-
dnem načrtu upravljanja voda še ugotovljeno za 
vodna telesa Dravska, Murska in Savinjska  kotli-
na. Vzrok za slabo kemijsko stanje v vseh vodnih 
telesih je preseganje okoljskega standarda kako-
vosti za nitrat. Na vodnem telesu podzemne vode 
Dravska kotlina je  poleg nitrata vzrok za slabo 
kemijsko stanje tudi preseganje okoljskega stan-
darda kakovosti za atrazin. Kemijsko stanje vseh 
vodnih teles podzemnih voda na vodnem območju 
Jadranskega morja je dobro.

Količinsko stanje vodnih teles podzemnih voda se 
določa na 21 vodnih telesih podzemnih voda. Gle-
de na rezultate analize trendov gladin in pretokov 
v obdobju 1990–2019 količinsko stanje podze-
mnih voda na vodnem območju Donave ocenjeno 
kot dobro z izjemo Dravske kotline, kjer je količin-
sko stanje zaradi vdora vode slabše kakovosti v 
drugi vodonosnik vodnega telesa podzemne vode, 

ocenjeno kot slabo. Na vodnem območju Jadran-
skega morja pa je količinsko stanje na vseh vod-
nih telesih dobro.

Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do 
leta 2027 je bila podana na podlagi metodologi-
je, ki upošteva pomembne obremenitve, ocene 
ekološkega in kemijskega stanja vodnih teles 
površinskih voda, skupne ocene vpliva izvedenih 
ukrepov, ukrepov v izvajanju in prihodnjega razvo-
ja. Ocenjeno je, da v Sloveniji do leta 2027 19 % 
vodnih teles površinskih voda ne bo doseglo cilja 
dobrega ekološkega stanja zaradi onesnaževanja 
s hranili, 12 % vodnih teles površinskih voda ne 
bo doseglo cilja dobrega ekološkega stanja zaradi 
organskega onesnaževanja, 9 % vodnih teles po-
vršinskih voda ne bo doseglo cilja dobrega eko-
loškega stanja zaradi onesnaževanja s posebnimi 
onesnaževali in da 35 % vodnih teles površinskih 
voda ne bo doseglo cilja dobrega ekološkega sta-
nja zaradi hidromorfološke spremenjenost/splo-
šne degradiranosti.

Publikacijska karta 3: Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemnih voda
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Slika 1: Delež vodnih teles  površinskih voda (%) glede na razred 
ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev (OVDOC) do leta 2027
Legenda: OVDOC 1 – Okoljski cilji bodo doseženi, OVDOC 2 – okoljski 
cilji morda bodo ali morda ne bodo doseženi, OVDOC 3 – Okoljski 
cilji ne bodo doseženi

Na Sliki 1 je prikazan delež vodnih teles površin-
skih voda (%) za celotno Slovenijo glede na ra-
zred ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev 
do leta 2027. Razvidno je, da največ vodnih teles 
okoljskih ciljev ne bo doseglo zaradi hidromorfo-
loške spremenjenosti, sledi onesnaženost vode s 
hranili, onesnaženost voda z organskimi snovmi, 
onesnaženost voda s posebnimi onesnaževali, 
najmanj vodnih teles, ki okoljskih ciljev ne bodo 
dosegli pa je zaradi onesnaževanja s prednostni-
mi in prednostno nevarnimi snovmi (brez PBT 
snovi). Pri vseh onesnaženjih z izjemo onesna-
ževanja s prednostnimi in prednostno nevarnimi 
snovmi (brez PBT snovi) pa je velik dežel vodnih 
teles, ki morda bodo ali pa morda ne bodo dosegli 
okoljskih ciljev do leta 2027. 

Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do 
leta 2027 za podzemne vode pa kaže da glede na 
kemijsko stanje cilji ne bodo doseženi na vodnih 
telesih podzemnih voda v Savinjski in Dravski ko-
tlini, medtem ko na vodnih telesih v Murski kotlini 
cilji morda bodo ali pa morda ne bodo doseženi. 
Glede na količinsko stanje glede na izhodiščno 
stanje pa je ocenjeno, da na treh vodnih ciljih (Mu-
rska, Dravska in Krška kotlina) cilji morda bodo 
ali pa morda ne bodo doseženi do leta 2027. Prav 
tako cilji doseganja dobrega stanja voda morda ne 
bodo doseženi za globokotermalna vodonosnika v 
Murski in Krški kotlini. Na vodnih telesih podze-
mnih voda na vodnem območju Jadranskega mor-
ja bodo okoljski cilji doseženi. 

Program ukrepov upravljanja voda zajema spre-
membe in dopolnitve veljavnega programa 
ukrepov upravljanja voda.  V obdobju do konca 
leta 2018 je bilo pet ukrepov Programa ukrepov 
upravljanja voda izvedenih, zato niso več zajeti v 

predlogu sprememb in dopolnitev programu, ne-
kateri temeljni ukrepi »b« ter dopolnilni ukrepi pa 
so bili glede na ugotovljeno stanje voda ustrezno 
dopolnjeni z namenom doseganja dobrega stanja 
voda. Kot veljaven program ukrepov upravljanja 
voda tudi spremembe in dopolnitve programa za 
doseganje dobrega stanja voda določa dopolnilne 
ukrepe za področja hidromorfoloških obremeni-
tev in onesnaževanja voda.

Kratek povzetek vsebin NUMO in 
ključni poudarki

Vizija osnutka načrta upravljanja z morskim oko-
ljem (v nadaljevanju: NUMO) je z ekosistemskim 
pristopom pri upravljanju morskega okolja za-
gotoviti čisto, zdravo in biotsko raznoliko morsko 
okolje, ki je produktivno in bo ob trajnostni rabi 
zagotavljalo ekosistemske storitve morja. Hkrati 
želimo z  NUMO  prispevati k prilagajanju na pod-
nebne spremembe in njihovemu blaženju.

Vizija NUMO se bo dosegala preko petih strateških 
ciljev, ki predstavljajo tudi tematske sklope. Ti cilji 
so: (i) Čisto morsko okolje, ki se nanaša na izvaja-
nje ukrepov za preprečevanje vnosa hranil, one-
snaževal in odpadkov v morsko okolje, (ii) Biotsko 
raznoliko in zdravo okolje, ki se nanaša na izva-
janje ukrepov za varstvo biotske raznovrstnosti,  
(iii) Trajnostna raba morskega okolja, ki se nanaša 
na izvajanje ukrepov na področju trajnostne po-
morske politike, (iv) Soočanje s podnebnimi spre-
membami, ki se nanaša na izvajanje ukrepov za 
blaženje in prilagajanje na podnebne spremem-
be, (v) ter izvajanje splošnih ukrepov za dosega-
nje dobrega stanja morskega okolja s katerim 
se z izvajanjem ukrepov prispeva preprečevanju 
negativnih vplivov rabe morja in obale na stanje 
morskega ekosistema. 

NUMO je sestavljen iz povzetka načrta, vizijo na-
črta, določitvijo območja načrta upravljanja z 
morskim okoljem, pravnimi podlagami, presojo 
stanja morskega okolja v katero so zajete značil-
nosti in lastnosti morskega okolja in antropogeni 
pritiski in vplivi na morsko okolje, ocena  stanja 
morskega okolja z določitvijo kriterijev za dosega-
nje dobrega stanja in okoljskih ciljev na področju 
varstva morskega okolja, socioekonomska anali-
za rabe morskih voda, monitoringa stanja in pro-
grama ukrepov, ki naslavlja ukrepe za doseganje 
vseh 5 strateških ciljev. Dokument vsebuje tudi 
poglavje o usklajevanju načrta z zainteresirano 
javnostjo in regionalnem usklajevanju. 

Priprave načrtov upravljanja voda, načrta upravljanja z morskim okoljem in načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti
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Poudarki NUMO

Slovensko morje in obala sta pod pritiskom števil-
nih dejavnosti, ki se odvijajo na morju in obali. Po-
leg tega sta slovensko morje in obala zaradi lege v 
S Jadranu izpostavljena obremenitvam, ki nasta-
nejo  zaradi izvajanja dejavnosti na obali in morju 
v sosednjih državah. Številne dobrine in storitve, 
ki nam jih nudita morje in obala so zato že v veliki 
meri izkoriščene do ravni, ko je potrebno z njimi 
ravnati preudarno. Temu sledi tudi vizija načrta 
upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2022-
2027, ki je v pripravi. Vizija načrta upravljanja z 
morskim okoljem 2022-2027 vključuje sodoben 
pristop upravljan z morskim okoljem in se glasi: 
»Z ekosistemskim pristopom pri upravljanju mor-
skega okolja bomo zagotovili zdravo, čisto, biotsko 
raznoliko morsko okolje, ki bo produktivno in bo 
ob trajnostni rabi zagotavljajo ekosistemske sto-
ritve morja.« Ključne aktivnosti s katerimi bomo 
izpolnjevali vizijo upravljanja morskega okolja 
bodo naslavljale področja kot so trajnostna raba 
morskega okolja (npr. trajnostno morsko ribištvo, 
trajnostno pomorsko načrtovanje, trajnostni po-
morski promet), preprečevanje upadanja morske 
biodiverzitete (npr. varstvo morskih vrst in habi-
tatov) ter preprečevanje bremenitev morskega 
okolja z odpadki iz različnih sektorjev. Posebna 
pozornost bo namenjena tudi aktivnostim v okviru 
regionalnih in podregionalnih sodelovanj v okviru 
katerih se s sodelovanjem s sosednjimi državami 
stremi k  skupnemu upravljanju morske regije in 
podregije, kar posledično prispeva tudi k manjšim 
čezmejnim obremenitvam.

Na območju slovenskega morja in obale se odvi-
jajo številne dejavnosti (pomorski promet, morsko 
ribištvo, marikultura, industrija, odvajanje odpad-
nih voda, …), ki že povzročajo ali bi lahko povzroči-
le obremenitev morskega okolja. 

Pri pripravi NUMO so bili prepoznani različni izzi-
vi, ki so naslovljeni v načrtu.
Ključna problematika, ki je naslovljena z NUMO 
vključuje problematiko  v morskih odpadkov, vpliv 
na biotsko raznoliko in zdravo okolje, vpliv na 
morski ekosistem, podnebne spremembe in traj-
nostno rabo morskega okolja

Za doseganje dobrega stanja morskega okolja so 
potrebni ukrepi, ki širše naslavljajo varstvo oko-
lja, da se pritisk na morsko okolje omeji. Za vse 
predhodno omenjene izzive na področju upravlja-
nja morskega okolja velja, da je ključno zagota-
vljanje izvajanja obstoječe zakonodaje in izvajanje 
nadzora. Nekatere obstoječe ukrepe je potrebno 
nadgraditi, da se zagotovi doseganje dobrega 
stanja morskega okolja. Za trajnostno rabo mor-
skega okolja je pomembno tudi podregionalno/
regionalno usklajeno upravljanje dejavnosti, ki 

naj temelji na modrem gospodarstvu in povezlji-
vosti, s posebnim poudarkom na dejavnostih 
trajnostnega morskega ribolova in ravnanja z ba-
lastnimi vodami in usedlinami. Za prilagajanje na 
podnebne spremembe in prispevanje k njihovemu 
blaženju je ključno izvajanje ukrepov za blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ob so-
časni krepitvi odpornosti morskega ekosistema 
na podnebne spremembe. Ključno za prispevanje 
k dobremu stanju morskega okolja je tudi izva-
janje ukrepov, ki bodo zagotovili izvajanje načela 
previdnosti in okoljskih presoj kot tudi ukrepe, ki 
bodo zagotovili poznavanje stanja morskega oko-
lja in pritiskov nanj skladno z razvojem znanosti.
Posodobljen program ukrepov se je pripravil na 
podlagi izhodiščnih dokumentov, ki opredeljuje-
jo bistvene značilnosti morskega okolja, pritiske 
na morsko okolje ter analize učinkovitosti izva-
janja ukrepov iz Načrta upravljanja z morskim 
okoljem 2017-2021 z vizijo doseganja okoljskih 
ciljev in definicij dobrega okoljskega stanja. Ukre-
pi so pripravljeni na način, ki upošteva podnebne 
spremembe, stanje morskega okolja, dejavnosti 
ki povzročajo pritiske na stanje morskega okolja 
ter učinkovitost izvajanja ukrepov iz predhodnega 
obdobja. Pri tem se je upoštevalo tudi dejstvo, da 
morski ekosistem za odziv na izvajanje ukrepov 
v nekaterih primerih potrebuje dlje časa, in se na 
ukrepe ne odzove v 6-letnem ciklu.

Ukrepi so glede na vizijo in cilje razvrščeni v 5 
skupin ((i) Čisto morsko okolje, (ii) Biotsko ra-
znoliko in zdravo morsko okolje, (iii) Trajnostna 
raba morskega okolja, (iv) Soočanje s podnebnimi 
spremembami in (v) Splošni ukrepi za doseganje 
dobrega stanja morskega okolja.

V posodobljenem NUMO bi želeli izpostaviti nov 
ukrep, ki se nanaša na področje trajnostne rabe 
morskega okolja. EU pomorska politika kot ključ-
no orodje za trajnostno rabo morskega okolja 
opredeljuje modre koridorje. Modri koridorji na-
mreč predstavljajo funkcionalne povezave med 
posameznimi pomembnimi naravnimi območji, ki 
jih vodni organizmi uporabljajo za različne stadi-
je svojega razvoja. V okviru predlaganega ukrepa 
v NUMO se predvideva prva fazo priprave stro-
kovnih podlag za vzpostavitev modrih koridorjev, 
in sicer na območjih, ki vključujejo območja po-
membna za varstvo in ohranjanje narave s ciljem 
zagotoviti povezanost območij pomembnih za 
varstvo in ohranjaje narave. 

Poseben poudarek predmetnega NUMO je tudi na 
ukrepih za ohranjanje oziroma izboljšanje stanja 
biotske raznovrstnosti. Tako se načrtujejo pripra-
ve strokovnih podlag za pripravo predlogov za 
razširitev obstoječih območij s statusom varstva 
narave ter ukrepov za varstvo izbranih morskih 
vrst in habitatov,
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Prav tako je pomembno omeniti, da je del NUMO 
tudi predlog za začetek postopka za vzpostavitev 
območja SECA – območje brez žveplovih izpustov 
v Mediteranu (v nadaljevanju: SECA). Namen ob-
močja SECA je zmanjšati, preprečevati in nadzo-
rovati žveplove izpuste iz pomorskega prometa. 
Cilj vzpostavitve območja SECA v Mediteranu je 
zmanjšati emisije žvepla iz ladijskega prometa 
ter na ta način prispevati k izboljšanju kakovosti 
zraka v Sredozemlju ter blaženju in preprečeva-
nju podnebnih sprememb, kar pa bi imelo tudi  
pozitivne učinke na morske ekosisteme. Predlog 
za začetek postopka vzpostavitve območja SECA 
je še v procesu regionalnega usklajevanja v okvi-
ru Barcelonske konvencije, sprejem usklajenega 
predloga pa se načrtuje na rednem zasedanju po-
godbenic Barcelonske konvencije, ki bo potekalo 
decembra 2021 v Turčiji. 

Kratek povzetek vsebin NZPO  
in ključni poudarki

Deli Slovenije so bili v zadnjih 30 letih pogos-
to poplavljeni. Kot posledica poplav je bila poleg 
smrtnih žrtev vedno prisotna tudi visoka škoda. 
Zato je obvladovanje poplavne ogroženosti izred-
no pomemben segment upravljanja, ki ob upošte-
vanju dejstva, da poplav ni mogoče popolnoma 
preprečiti, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k 
verjetnosti nastopa poplav in zmanjševanju pos-
ledic le teh. 

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti je 
pripravljen na podlagi uredbe o vsebini in nači-
nu priprave podrobnejšega načrta zmanjševa-
nja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, 
št. 7/10), Pri pripravi načrta je poleg Ministrstva 
za okolje in prostor z organi v sestavi sodelova-
lo tudi več ministrstev in zunanjih strokovnjakov, 
ki so pripravljali strokovne podlage, publikacijske 
karte, izvedli celovito presojo vplivov na okolje ter 
posredovali podatke za pripravo vsebin. 

Pred izdelavo NZPO se pripravi predhodna oce-
na poplavne ogroženosti, ki vsebuje nove in do-
datne evidence ter opise poplavnih dogodkov z 
različnimi tipi škodnih posledic, nadgrajeno ana-
lizo maksimalnih pretokov v  RS, dodatne grafič-
ne predstavitve zabeleženih poplav v preteklosti, 
preveritev vpliva podnebnih sprememb na ka-
rakteristike poplav oz. na poplavno ogroženost v 
Sloveniji in preveritev in nadgradnjo določitve ob-
močij pomembnega vpliva poplav (v nadaljevanju 
OPVP). Nato se pripravi karte poplavne nevarnosti 
in karte poplavne ogroženosti glede na zdravje 
ljudi, gospodarske dejavnosti, kulturno dediščino, 
okolje, socialno infrastrukturo, gospodarsko javno 
infrastrukturo in kombinacije vseh šestih katego-

rij ranljivosti. Šele na podlagi teh dokumentov se 
pristopi k izdelavi NZPO.

Vsebina NZPO je sestavljena iz uvodnih pojasnil, 
kjer so navedeni cilji, zakonodaja in povzetek na-
črta, potem pa je načrt razdeljen na Vodno obmo-
čje Donave in Jadranskega morja. Načrt je na pod-
lagi območij pomembnega vpliva poplav  logično 
in na podlagi upoštevanja predvsem različnih 
nivojev delitev Slovenije na (pod)porečja (HGO-
1-HGO4; predvsem se je uporabilo HGO2 delitev) 
grupirana v 18 porečij. Za vsako izmed 18 pore-
čij se pripravlja povzetek nabora protipoplavnih 
ukrepov  – gradbenih in negradbenih ukrepov oz. 
konkretnih projektov, ki jih je treba izvajati za do-
seganje ciljev zmanjševanja ugotovljene ogrože-
nosti na posameznem porečju. Ukrepi naslavljajo 
86 OPVP. V načrtu so predstavljene tudi ekonom-
ske ocene razpoložljivih virov in stroškov za iz-
vedbo NZPO, predstavljenih je 20 protipoplavnih 
ukrepov, metodologija vrednotenja stroškov in 
koristi protipoplavnih ukrepov, informativni pre-
gled gradbenih protipoplavnih ukrepov, rezultati 
ankete o prioritetnosti posameznih protipoplavnih 
ukrepov in informativna ocena razpoložljivih virov 
financiranja izvedbe NZPO v 6- letnem ciklu. Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti vsebuje tudi 
pregled bilateralnih in transnacionalnih projektov 
in splošne varstvene usmeritve in omilitvene uk-
repe, zajete v okoljskem poročilu.

Poudarki NZPO

Za vsako izmed 18 porečij, je poleg vsebin, zahte-
vanih s predpisi (opis, povezave na karte poplavne 
nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, cilji, 
opis sodelovanja z javnostjo, prikaz mednarodne-
ga usklajevanja…) pripravljen predvsem povzetek 
nabora protipoplavnih ukrepov, ki jih je potrebno 
izvajati za doseganje ciljev zmanjševanja ugoto-
vljene ogroženosti na posameznem porečju. Za 
vsakega izmed 20 ukrepov na vsakem izmed 18 
porečij so bila tako opredeljena njegova stopnja 
prioritetnosti (visoka, srednja, nizka), opis ali je 
ukrep že v izvajanju in njegov potencialni izvaja-
lec. Ukrepi se nato izvajajo kot konkretni projekti, 
ki so že v izvajanju, ali pa jih je potrebno čim prej 
začeti izvajati. 

V sklopu priprave NZPO ll je bila med strokovnja-
ki s področja upravljanja voda ponovno izvedena 
anketa o prioritetnosti protipoplavnih ukrepov. 
Strokovnjaki so kot ključne oz. bolj prioritetne 
protipoplavne ukrepe v Sloveniji prepoznali nas-
lednje ukrepe (našteti so po vrstnem redu glede 
na rezultate ankete):

Priprave načrtov upravljanja voda, načrta upravljanja z morskim okoljem in načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti
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Načrtovanje in gradnja gradbenih protipoplavnih 
ukrepov (U7) 

Ukrep naslavlja načrtovanje in gradnjo gradbe-
nih ukrepov, kjer Direkcija RS za vode opravlja 
upravne, strokovne, organizacijske in razvojne 
naloge na področju gradnje vodnih objektov in 
vodne infrastrukture ter izvaja naloge, povezane 
z investicijami v vodno infrastrukturo za zmanj-
ševanje poplavne ogroženosti. Izvedba gradbenih 
protipoplavnih ukrepov poteka v okviru projektov, 
financiranih iz Sklada za vode, projektov Evropske 
kohezijske politike skladno z Operativnim progra-
mom za izvajanje kohezijske politike ter medna-
rodnih projektov v okviru programov Evropskega 
teritorialnega sodelovanja.

Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih 
površin visokih voda (U2)

Ukrep se izvaja na nivoju cele države, kot tudi na 
posamičnih območjih oz. porečjih Republike Slo-
venije. Direkcija RS za vode v postopkih sprejema-
nja občinskih prostorskih načrtov v sodelovanju z 
občinami identificira, vzpostavi in ščiti razlivne 
površne visokih voda in sodeluje pri določanju po-
gojev na teh območjih.

Določevanje in upoštevanje poplavnih območij 
(U1)

Direkcija RS za vode kot nosilec urejanja prosto-
ra za področje upravljanja z vodami v postopkih 
priprave državnih prostorskih aktov, občinskih 
prostorskih aktov in projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja aktivno izvaja ukrep določeva-
nja in upoštevanja poplavnih območij, predvsem 
v obliki omejevanja oz. preprečevanja vnosa no-
vega škodnega potenciala na obstoječa poplavna 
območja.  Omejitve in pogoji so predpisani v Zako-
nu o vodah (ZV-1) in z Uredbo o pogojih in omeji-
tvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Dolo-
čanje in razvrščanje poplavnih območij v razrede 
poplavne nevarnosti pa je določeno s Pravilnikom 
o metodologiji za določanje območij, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč 
v razrede ogroženosti. V okviru portala eVode 
je vzpostavljena tudi integralna karta razredov 
poplavne nevarnosti, v okviru katere je mogoče 
vpogledati razrede poplavne nevarnosti iz obsto-
ječih poplavnih študij. Karta se posodablja dvak-
rat letno na podlagi najnovejših izdelanih študij. 

Publikacijska karta 4: Območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji.

Jernej Trpin, Maja Jelen, Maša Jamnik, dr. Tanja Mohorko, dr. Barbara Breznik
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Prilagoditev rabe zemljišč v porečjih (U3)

Spremembe dejanske rabe zemljišč lahko v dolo-
čenih primerih spremenijo geografske in hidrolo-
ške lastnosti porečja in tako vplivajo na dinamiko 
porazdelitve odtoka (površinski, podpovršinski, 
bazični) znotraj porečja. S ciljem zmanjševanja 
poplavne nevarnosti in z njo povezanih procesov 
kot so erozija, plazenje zemljine ali snega, je treba 
dolgoročno na prispevnih območjih, ki so visoko 
poplavno ogrožena izvesti tudi makro ali mikro 
prilagoditve v smislu rabe zemljišč, ki znižujejo 
konice visokih voda ali na drug način pozitivno 
vplivajo na zmanjševanje poplavne ogroženosti. 
Na Direkciji RS za vode so bile pripravljene usme-
ritve s področja upravljanja z vodami za pripravo 
gozdnogospodarskih načrtov. 

Redno vzdrževanje vodotokov, vodnih objektov 
ter vodnih in priobalnih zemljišč (U10)

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter vod-
ne infrastrukture, namenjene varstvu pred ško-
dljivim delovanje voda in ohranjanju in uravnava-
nju vodnih količin je obvezna gospodarska javna 
služba, ki se izvaja na podlagi podeljenih koncesij. 
Izvajalci javne službe zagotavljajo izvajanje javnih 
služb urejanja voda v obsegu, določenem v letnih 
programih dela, pripravljenih s strani Direkcije RS 
za vode. Direkcija tudi spremlja in nadzira izva-
janje teh gospodarskih javnih služb ter opravlja 
druge organizacijske, upravne, strokovne in ra-
zvojne naloge na področju gospodarskih javnih 
služb s področja upravljanja voda.

Zaključek

Načrti, kot so Načrt upravljanja voda, Načrt 
upravljanja z morskim okoljem  in Načrt zmanjše-
vanja poplavne ogroženosti se po veljavni evrop-
ski in slovenski zakonodaji obnavljajo v 6 – letnem 
ciklu. Trenutni dokumenti, pripravljeni za obdobje 
2021 – 2027 so še v pripravi in bodo predvidoma 
sprejeti v letu 2022. Dokumenti obravnavajo sta-
nje voda in v primeru, kjer je ocenjeno slabo sta-
nje, za reševanje problematike naslavljajo ukrepe, 
ki zagotavljajo dobro stanje voda. 

Priprave načrtov upravljanja voda, načrta upravljanja z morskim okoljem in načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti
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Designation of the Mediterranean Sea, as a whole, as an 
Emission Control Area for Sulphur Oxides (Med SOX ECA) 
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tion, September 2021.
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IZDELAVA MATEMATIČNEGA HIDRAVLIČNEGA 
MODELA REKE DRAVE NA OBMOČJU 
REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Matjaž Knapič, univ. dipl. inž. grad., HSE Invest d.o.o.,  
Obrežna ulica 170, Maribor

dr. Boštjan Gregorc, univ. dipl. inž. str., Dravske Elektrarne Maribor,  
Obrežna ulica 170, Maribor

Marjan Kirbiš, dipl. inž. geod., Dravske Elektrarne Maribor,  
Obrežna ulica 170, Maribor

Povzetek

V izdelavi je celovita študija razmer reke Drave, 
katere cilj je preučiti in zagotoviti varno prevaja-
nje visokovodnih valov ter transporta sedimentov. 
Del omenjene študije predstavlja tudi izdelava 
matematičnega hidravličnega modela reke Drave 
na celotnem območju Republike Slovenije od spo-
dnje vode HE Labot (Republika Avstrija) do Ormo-
škega jezera (Republika Hrvaška). Gre za območje 
reke Drave v dolžini cca 133km, na katerem je na 
reki zgrajenih tudi 8 hidroelektrarn (HE Dravog-
rad, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, 
HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin). Z 
izdelanim matematični hidravličnim modelom se 
omogoča izvedba izračunov z nestalnim tokom, z 
upoštevanjem obratovalnih pogojev posameznih 
hidroenergetskih objektov. V sklopu tega prispev-
ka je podrobno predstavljena izgradnja modela, 
rezultati umerjanja in verifikacije ter nadaljnji ko-
raki, ki so predvideni do dokončanja študije.

Uvod

Za potrebe boljšega razumevanja razmer pri na-
stopu visokovodnih valov na reki Dravi in vpliva 
obratovanje verige hidroelektrarn na te valove, je 
v izdelavi matematični hidravlični model, s kate-
rim se bo preverilo in analiziralo gladinska stanja. 
Model obravnava območje reke Drave od spodnje 
vode HE Labot do Ormoškega jezera. Na obravna-
vanem območju reka Drava najprej teče po ozki 
soteski od Dravograd do naselja Ruše, kjer se 

nato počasi razširi na območju Maribora. Od Mari-
bora naprej reka Drava teče po ravninskem obmo-
čju do meje s Hrvaško (do Ormoškega jezera). Gre 
za območje v dolžini cca 133km. Na tem območju 
je na reki zgrajenih 8 hidroelektrarn (HE Dravog-
rad, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, 
HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin) in 
postavljenih 45 premostitev.  

Osnovo za izdelavo modela podajajo geodetski 
podatki, hidrološki podatki, podatki o pretokih, po-
datki o objektih (pregrade, mostovi) in drugi rele-
vantni podatki. Iz podatkov je najprej generiran 3d 
teren celotnega obravnavanega območja, ki pred-
stavlja osnovo za izdelavo geometrije modela in 
kasneje omogoča prikaze rezultatov. V model so 
dodani objekti (pregrade, mostovi) in pomembnej-
ši pritoki ter podani pogoji obratovanja posame-
znih pregrad. V tem trenutku je modela umerjen in 
verificiran in je pripravljen za nadaljnje izračune 
za poljubne projektne hidrograme, s katerimi se 
bo preverjalo in po potrebi optimiralo obstoječa 
obratovalna navodila za verigo HE na reki Dravi.

Namen naloge

Morfologija struge vseh rek se zaradi sedimen-
tacije počasi spreminja, kar ima lahko vpliv tudi 
na poplavno varnost območji ob reki. Morfološke 
spremembe se v akumulacijskih bazenih hidroe-
lektrarn spremljajo in se v primeru potencialno 
ugotovljenih problematičnih vplivov tudi sanirajo 
(odstranjevanje nanosov plavja). Sama spremem-
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ba morfologije struge reke, pa lahko v daljših ča-
sovnih obdobjih, vpliva tudi na način obratovanja 
hidroelektrarn. To je lahko še posebej problema-
tično v času nastopa visokovodnih valov. 

Obratovalna navodila posamezne hidroelektrar-
ne definirajo višino vode na lokaciji pregrade pri 
različnih pretokih, da se ne poslabšujejo gladin-
skih stanj gorvodno po akumulacijskem bazenu. 
Zaradi posledic spremembe morfologije, pa se s 
časom lahko zgodi, da predpisana obratovalna 
navodila niso več optimalna in bi v skrajnih prime-
rih lahko imela negativne posledice na gladinska 
stanja reke gorvodno oz. negativne posledice na 
pretoke dolvodno od pregrad.
Z namenom celovitega obvladanja in upravljanja z 
reko Dravo, se je pristopilo k celoviti preverbi gla-
dinskih stanj z izdelavo matematičnega hidrav-
ličnega modela celotnega območja. Z modelom 
se preverijo tudi obstoječa obratovalna navodila 
hidroelektrarn in se iščejo dodatne optimizaciji 
navodil, s katerimi bi iskali dodatni pozitivni učin-
ki na obratovanje hidroelektrarn v času nastopa 
visokovodnih dogodkov.

Matematični hidravlični model 
reke Drave

Za izdelavo matematičnega hidravličnega modela 
je bil uporabljen računalniški program HEC-Ras 
(verzija 5.0.7 in verzija 6.1). Program se v svetu 
in tudi v Sloveniji že dlje časa uporablja in je pri-
znano orodje za izdelavo 1D-hidravličnih mate-
matičnih analiz. Vedno večjo veljavo pa pridobiva 
tudi pri izdelavi kombiniranih 1D-2D analiz in tudi 
samo 2D analiz.
Hidravlični model verige HE na reki Dravi je izde-
lan kot kombinirani 1D/2D model. To pomeni, da 
so območja, kjer prevladuje tok samo v eni smeri, 
modelirana s prečnimi profili (struga reke Dra-
ve in izlivni deli pritokov). Območja, kjer se lahko 
voda enakomerno razliva v dveh dimenzijah, pa 
modelirana kot mreža celic (poplavna območja ob 
stari struge reke Drave). Takšen način modelira-
nja je primeren tam, kjer osnovni tok vode večino 
časa ostaja znotraj struge reke in se občasno ob 
nastopu visokih voda razliva po poplavnih obmo-
čjih. S takšnim pristopom se zagotavlja časovno 
bistveno hitrejše izvajanje izračunov, s tem, da to 
ne vpliva na natančnost rezultatov. 
Osnovo za izdelavo geometrije hidravličnega mo-
dela v HEC-Rasu, predstavlja 3d model terena, ki 
je sestavljen iz lidar posnetkov terena in meritve 
prečnih profilov oz. batimetrije dna reke. Na 3d 
model terena so s programskimi orodji izrisani 
posamezni elementi, kot so os reke, prečni profili, 
2d poplavna območja, pregrade, mostovi… Podatki 
o karakteristikah terena so avtomatsko generira-

ni iz 3d terena in vneseni v pripadajoče elemente 
(prečne profile, poplavna območja…). Skupek vseh 
teh elementov tvori geometrijo hidravličnega mo-
dela.

Območje geometrije hidravličnega modela obse-
ga:

• cca 133 km reke Drave od HE Labodt do Ormo-
škega jezera (modelirano s 2690 prečnimi pro-
fili);

• cca 23 km dovodnega in odvodnega kanala HE 
Zlatoličje (modelirano s 480 prečnimi profili);

• cca 16,8 km dovodnega in odvodnega kanala HE 
Formin (modelirani s 345 prečnimi profili);

• poplavna območja vzdolž stare struge reke Dra-
ve na odsekih jez Melje do Ptuja in jez Markovci 
do Ormoža (kot mreža celic modelirano območje 
velikosti cca 73 km2);

• izlivni deli treh največjih pritokov reke Meža, 
Dravinje in Pesnice (Meža modelirano s 20 preč-
ni profili v skupni dolžini 1050m, Dravinja mo-
delirana s 37 prečnimi profili v skupni dolžini 
3800m, Pesnica modelirana s 45 prečnimi profi-
li v skupni dolžini 4600m).

Območja 1D modeliranja

Skladno z izbranim pristopom modeliranja je 
območje celotne struge reke Drave, katero pred-
stavlja tudi glavno območje obdelav, modelirano 
kot eno-dimenzijski model. Glavni tok vode se 
namreč oblikuje v strugi reke Drave in tam tudi 
ostane večino časa z izjemo visokovodnih dogod-
kov. Izbira modeliranja reke kot eno-dimenzijski 
model, je glede na konfiguracijo terena, s stališča 
natančnosti rezultatov ustrezna.

V nadaljevanju je podana pregled glavnih elemen-
tov, kateri sestavljajo območje 1D modeliranja.

Prečni profili

Prečni profili na reki Dravi so v splošnem podani 
na vsakih 50m. Po potrebi so prečni profili zgoš-
čeni ali razmaknjeni ob lokacijah pregrad, premo-
stitev oz. ugotovljenih izrazitih geomorfoloških 
spremembah.  

Od HE Labodt do jezu Melje teče po območju, kjer 
prevladuje tok vzdolž samo ene smeri. Enako ve-
lja za dovodni in odvodni kanala HE Zlatoličje in 
HE Formin. Oba kanala sta namreč že v osnovi na-
črtovana na tak način, da krona nasipa ne more 
biti prelita. Ta celotna območja so zato opisana 
samo s prečnimi profili, saj zaradi konfiguracije 
terena ni možno, da bi se lahko oblikoval tok, ki 
bi se širil v dveh dimenzijah. Prečni profili so ge-

Izdelava matematičnega hidravličnega modela reke Drave na območju Republike Slovenije
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nerirani do takšne nadmorske višine, ki nikoli ne 
more biti prelita.

Od jezu Melje naprej, se vzdolž reke, pričenjajo 
obsežna poplavna območja na kateri se lahko raz-
liva voda v primeru nastopa visokih voda. Zaradi 
tega je s prečnimi profili modelirano samo ozko 
območje reke Drave do pričetka brega, ki ga de-
finira izrazita geomorfološka sprememba terena 
oz. kombinacija ozkega dela struge z razširitvijo 
prečnega profila na eno stran. Ko se bo nivo vode 
v strugi reki Drave dvigal se bo v nekem trenutku 
prelil preko enega ali obeh robov prečnih profilov. 
V tem trenutku se prične izračun na 2D območju.

S prečnim profili so opisana še iztočni deli treh 
največjih pritokov in sicer reke Meže, Dravinje in 
Pesnice. Prečni profili pritokov so generirani na 
vsakih 100m. Pri tem je potrebno opozoriti, da 
so ti pritoki modelirani z namenom, da se bolje 
modelira vtok (pretoke) teh rek in da se bolje pri-
kaže razlivanje vode vzdolž iztočenega dela pri-
toka ob nastopu visoke vode in ne, da se določijo 
točna gladinska stanja na pritokih. V osnovni so 
območja pritokov izločena iz območja veljavnosti 
rezultatov hidravličnega modela, saj so uporablje-
ni geodetski podatki teh pritokov niso bili zadosti 
kakovostni (stari podatki).

Po potrebi so bili v geometrijo vseh prečnih profi-
lov vključena vse dodatne informacije o območjih 
brez toka vode, območjih nasipov, območji ne pre-
livanja vode… 

Pregradni objekti

V geometrijo hidravličnega modela so vnese-
ni osnovni geometrijski podatki o pregradah na 
objektu. Gre za pregrade: HE Dravograd, HE Vuze-
nica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski 
otok, jez Melje, strojnica Zlatoličje, jez Markovci in 
strojnica Formin. Izdelani hidravlični model izva-
ja izračune na podlagi informaciji o višini zgornje 

vode in pretokih oz. podatkov o pretočnih krivu-
ljah, zaradi tega točna geometrija posameznih 
objektov v hidravličnem modelu niti ni potrebna. 
Zaradi takega načina izvajanja izračuna ni možno 
dobiti točnega izračuna vseh parametrov na loka-
ciji posameznega objekta (recimo odprtja zapor-
nic, dolžine vodnega skoka…). Uporabljeni pristop 
pa vseeno zelo dobro deluje za potrebe izračuna 
gladinskih stanj vzdolž celotnega območja v po-
gojih nestalnega toka.

Premostitveni objekti

V hidravlični model so vneseni vsi geometrijski 
podatki o mostovih na reki Dravi, ki smo jih uspeli 
pridobiti. V model so bili tako vneseni podatki za 
26 mostov od skupno 46, ki so bili identificirani na 
reki Dravi. V splošnem je iz preliminarnih izraču-
nov ugotovljeno, da so mostovi na reki Dravi pos-
tavljeni ta tak način, da minimalno vplivajo na tok 
reke, razen v primeru najvišjih povratnih visokih 
vod (od Q100 naprej). In še to se vpliv pozna samo 
na posameznih mostovih. Zaradi tega dejstva pri-
čakujemo, da so izračunana gladinska stanja s 
hidravličnem modelu, vseeno ustrezne, ne glede 
na to, da v modelu niso vneseni podatki o vseh 
mostovih. Bi bilo pa dobrodošlo, da se v prihodnje 
pridobi še manjkajoče podatke in se jih vnese v 
hidravlični model.  

Območje 2D modeliranja

V hidravličnem modelu reke Drave se dvo-dimen-
zijsko modelirajo poplavna območja, ki se razte-
zajo na levi in desni strani vzdolž struge od jezu 
Melje do Ormoškega jezera. Skupno je v modelu 
vstavljenih 9 ločenih dvo-dimenzijskih območji in 
sicer 4 na območju HE Zlatoličje, 3 na območju HE 
Formin in 2 na območju reke Pesnice. Območji ge-
neralno sestavljajo celice velikost 40x40m, ki so 
ob mestih navezave na eno-dimenzijske prečne 
profile, zgoščena na velikost 10x10m. 

Slika 1: Shema matematičnega hidravličnega modela reke Drave
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Priprava vhodnih podatkov

Glavni vhodni podatek za izvedbo izračunov pred-
stavljajo podatki o pretokih na reki Dravi in višina 
vode za posameznimi pregradami (zgornja voda 
pregrade). Vsi ti podatki so bili pridobljeni z me-
ritev na pregradah. Pregled in analiza pridoblje-
nih podatkov je pokazala, da so podatki o nivojih 
zgornje vode ustrezni in so primerni za nadaljnjo 
uporabo brez dodatnih obdelav. Drugače pa je s 
podatki o pretokih. Meritve pretoka na posame-
znih pregradah niso usklajene in lahko odstopajo. 
Odstopanja so sicer majhna, vendar pa v modelu 
lahko povzročijo nestabilnost. Neusklajenost me-
ritev smo zato z dodatnimi obdelavami (ki so bila 
enotna za vse primer) tudi odpravili.
Trdimo lahko, da ima reka Drava na lokaciji HE 
Dravograd vsekakor manjši pretok, kot recimo na 
lokaciji jezu Melje. Iz izračunanih volumnov vode 
iz pridobljenih podatkov, pa to ni bilo vedno res. 
Izračunani volumen vode namreč ni naraščal, am-
pak se je spreminjal po posameznih pregradah 
(se je večal oz. padal).
Zaradi tega je bila za vse podatke visokovodnih 
valov izvedena volumenska analiza s katero se 
je določilo spreminjanje volumna vzdolž verige 
hidroelektrarn na Dravi. Volumne visokovodnega 
vala se je določilo s ponovnim izračunom preto-
kov na vseh pregradah (preliv, turbina, odprtje 
zapornic…) in upoštevanjem velikosti pritokov, ki 
izhajajo iz »Hidrološka študija reke Drave, VGB 
Maribor d.o.o.«. Vse te obdelave so se izvedle v 
obsegu izdelave osnovne študije in sicer v delu 
z naslovu: »Volumenska analiza visokovodni valov, 
IHR, delovna verzija«.

Izvedba izračunov

Matematični hidravlični model je bil izdelan na 
način, da za celotno območje reke Drave izvaja iz-
račune z nestalnim tokom. Za izvedbo izračunov 
so bili tako pridobljeni podatki o več visokovod-
nih valovih na reki Dravi s katerimi se je model 
najprej umerilo in nato verificiralo. 

Umerjanje

Za umerjanje celotnega območja se je izbralo sle-
deče visokovodne dogodke in sicer:

• 15.7. do 16.7.2012 – konica na HE Dravograd 
1255 m3/s 

• 16.6. do 19.6.2016 – konica na HE Dravograd 
927 m3/s 

• 27.10. do 2.11.2018 – konica na HE Dravograd 
1398 m3/s

• 15.11. do 21.11.2019 – konica na HE Dravograd 
1233 m3/s

• 5.11. do 8.11.2012 – konica na HE Dravograd 
2971 m3/s 

Najbolj kakovostne podatke za umerjanje pred-
stavljajo visokovodni dogodki iz leta 2012. Takrat 
se je na reki Dravi vršil začasni monitoring gladin 
na več mestih (poročilo »Vzpostavitev začasnega 
monitoringa gladin v bazenih HE na Dravi, Hidro-
inštitut, št. 974, februar 2013«). V tem letu je tako 
na voljo več različnih meritev za vsak bazen od 
HE Dravograd do HE Mariborski otok (3 meritve 
akumulacije in 1 meritev spodnje vode za vsako 
pregrado). Podatki iz let 2016, 2018 in 2019 so žal 
bolj skromni. Mersko mesto, ki je uporabljeno za 
umerjanje je samo nivo spodnje vode posamezne 
hidroelektrarne. Samo en podatek na akumulacijo 
pa je premalo za kakovostno umerjanje.

Prikaz izbranih rezultatov  
umerjanja

V nadaljevanju je prikazanih samo nekaj rezul-
tatov umerjanja iz katerih je razvidno dosežena 
ujemanja med merjenimi in izračunanimi podatki. 
Vseh rezultatov je, da bi jih lahko prikazali na tem 
mestu, so pa del študije:  »Izdelava numeričnega 
1D/2D hidravličnega modela verige hidroelektrarn 
DEM, HSE Invest d.o.o., delovna verzija«.

Verifikacija

Izdelava matematičnega hidravličnega modela reke Drave na območju Republike Slovenije

Graf 1: Rezultati umerjanja bazen HE Vuhred – visokovodni val  
15.7. – 16.7.2012

Graf 2: Rezultati umerjanja spodnja voda HE Fala – visokovodni val 
15.11. do 21.11.2019
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Namen verifikacije je bil z neodvisnim izračunom 
potrditi ujemanje meritev in izračunanih podatkov. 
Za verifikacijo hidravličnega modela sta bila upo-
rabljena dva visokovodna dogodka in sicer:
• 16.10. do 18.10.2012 – konica na HE Dravograd 

993 m3/s
• 28.8. do 3.9.2020 – konica na HE Dravograd 

1156 m3/s

Prikaz izbranih rezultatov  
verifikacije

V nadaljevanju je prikazanih samo nekaj rezul-
tatov verifikacije iz katerih je razvidno dosežena 
ujemanja med merjenimi in izračunanimi podatki. 
Vseh rezultatov je preveč da bi jih lahko prikazali 
na tem mestu, so pa del študije:  »Izdelava nume-
ričnega 1D/2D hidravličnega modela verige hidro-
elektrarn DEM, HSE Invest d.o.o., delovna verzija«.

Graf 4: Rezultati verifikacije spodnja voda HE Vuzenica – visokovo-
dni val 28.8. do 3.9.2020

Sklep

Enotni matematični hidravlični model reke Dra-
ve na območju Republike Slovenije se je izdelala 
z namenom določitve gladinskih stanj na celotni 
dolžini reke in preverbi ter morebitni optimizaciji 
obratovalnih navodil posameznih hidroelektrarn. 
Zaradi velikost območja in predvsem vključitve 

obratovalnih parametrov vseh hidroelektrarn v 
izračune, gre za kompleksen model, kakršni se v 
praksi ne izdelujejo pogosto. Rezultati umerjanja 
in verifikacije so pokazali, da se izračunana gla-
dinska stanja dobro ujemajo z merjenimi podatki. 
S tem je potrjeno, da je izdelani model ustrezen in 
da ga je možno uporabljati za nadaljnje izračune, 
ki se bodo izvajali v naslednji fazi naloge. 

Dodatno vrednost izdelanega modela vsekakor 
predstavlja vključitev obratovalnih parametrov 
pregrad v izračune, s čemer je zagotovljeno, da 
je možno za poljubno obliko vtočnega hidrogra-
ma  visokovodnega vala preveriti, kako se bo bodo 
obnašala gladinska stanja reke. Možna je tudi na-
daljnja optimizacija teh obratovalnih parametrov, 
s čimer je možno iskati morebitne ugodne vplive 
oz. identificirati slabe vplive na gladinska stanja 
reke Drave v vseh poljubnih pretočnih razmerah. 
V naslednji fazi projekta se bodo najprej izra-
čunala/preverila gladinska stanja za poljubne 
oblike (projektnih) visokovodnih valov. Nato se 
bodo analizirala obstoječa obratovalna navodila 
s poudarkom na iskanju morebitnih optimizacij 
le teh. Z zaključkom naloge se bo tako pridobilo 
celovit pregled dogajanja na reki Dravi v poljub-
nih pretočnih razmerah, s čemer bo možno mi-
nimizirati posledice škodljivega delovanja voda 
in zagotavljati nadaljnje ugodno delovanje hidro-
energetskih objektov skladno s podanimi pogoji 
koncesijske pogodbe za koriščenje energetskega 
potenciala reke Drave. 

Viri

Izdelava numeričnega 1D/2D hidravličnega modela verige 
hidroelektrarn DEM, HSE Invest d.o.o., delovna verzija.

Volumenska analiza visokovodnih valov reke Drave, IHR, de-
lovna verzija.

Hidrološka študija reke Drave, št. 3175/09, VGB Maribor 
d.o.o., marec 2010.

Novelacija hidrološke študije reke Drave, št. 4028/20, VGB 
Maribor d.o.o., marec 2021.

Vzpostavitev začasnega monitoringa gladin v bazenih HE na 
Dravi, Hidroinštitut, št. 974, februar 2013

Graf 3: Rezultati umerjanja bazen HE Ožbalt – visokovodni val 5.11. 
do 8.11.2012

Graf 5: : Rezultati verifikacije spodnja voda HE Mariborski otok – 
visokovodni val 28.8. do 3.9.2020

mag. Matjaž Knapič, dr. Boštjan Gregorc, Marjan Kirbiš
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Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati analize vpli-
va spremenjene pojavnosti poplav morja ob upo-
števanju različnih scenarijev dviga srednje gladi-
ne morja ter posledičen obseg poplavne škode na 
območju mesta Piran. Ocena izpostavljenosti pre-
bivalstva in raznih prostorskih elementov znotraj 
mesta Piran je bila izvedena s prekrivanjem hi-
drološko povezanih poplavnih površin z različnimi 
nabori prostorskih podatkov. Obsegi poplavljanja 
in porazdelitve globine vode na poplavnih obmo-
čjih so bili uporabljeni kot vhodni podatki v model 
KRPAN za oceno poplavne škode za različne sce-
narije dviga srednje gladine morja. Ocene škode 
so bile izvedene z upoštevanjem različnih povra-
tnih dob poplav morja in nadalje uporabljene za 
izdelavo verjetnostnih škodnih krivulj. Rezultati 
študije so pokazali, da se bo pogostost pojavljanja 
sedanjih ekstremnih poplav morja na slovenski 
obali drastično povečala za približno faktor 2 na 
vsakih 10 cm dviga morske gladine. Pričakovana 
letna škoda (PLŠ) v primeru dviga morske gladine 
za 30 cm do leta 2100 je ocenjena na 2,4 milijona 

EUR/leto, 60-70% škode je vezano na stanovanj-
ske objekte. PLŠ naraste na 10,2 milijona evrov/
leto v primeru upoštevanja kritičnih scenarijev 
dviga morske gladine. Rezultati jasno kažejo, da 
bo poplavna škoda na območju mesta Piran za-
radi dviga morske gladine vse večja in da se bo 
lokalna skupnost morala neizbežno soočiti z vse 
večjimi posledicami naraščajoče gladine morja.

Uvod

V svetovnem merilu je zaznano dvigovanje sre-
dnje gladine morja (SGM) s pospešeno hitrostjo 
5 mm/leto v petletnem obdobju 2014 do 2019 
(WMO, 2019), kar je bistveno hitreje od povprečne 
stopnje 3,2 mm/leto, zabeleženo v obdobju med 
letoma 1993 in 2010. Posledice dviga morske gla-
dine zaradi podnebnih sprememb se že in se bodo 
v bližnji prihodnosti še očitneje odražale v naraš-
čajoči pogostosti in intenzivnosti poplav morja s 
številnimi negativnimi vplivi na socialne, gospo-
darske in ekološke razmere. Prav tako je pričako-
vana povečana pogostost ekstremnih poplavnih 

Ocena poplavne škode na območju mesta Piran zaradi naraščajoče gladine morja
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dogodkov s povratnimi dobami 100 let ali več, ki 
se bodo letno ali celo pogosteje pojavljali v ob-
dobju do leta 2100 po scenariju RCP 8.5 (IPCC, 
2019). Glede na ugotovitve študije, ki so jo izvedli 
Vousdoukas in sod. (2020) bi se lahko izognili do 
90% gospodarske škode zaradi poplav morja, če 
se bodo na območju EU izvedli ustrezni ukrepi za 
prilagajanje rabe obalnih območij z ustrezno pro-
tipoplavno zaščito. 

Podatki o nivojih gladin morja na slovenski oba-
li iz obdobja 1960-2015 kažejo, da se je srednja 
gladina morja zviševala s stopnjo 1,7 mm/leto ter 
da znaša skupen dvig SGM v tem obdobju pribl. 
10 cm (Strojan in Robič, 2016 ). Izrazitejši poziti-
ven trend naraščanja gladine morja je zaznan od 
90. let prejšnjega stoletja in sicer pribl. 5 mm/leto 
(Ličer, 2019). Podrobnejše projekcije prihodnjega 
dviga SGM vzdolž slovenske obale zaradi podneb-
nih sprememb niso na voljo, prav tako pa tudi nji-
hov vpliv do sedaj ni bil podrobneje raziskan. Ne-
kateri avtorji podpirajo razmeroma enoten trend 
zviševanja gladine morja na območju severne-
ga Jadrana morja (Ličer, 2019; Zanchettin et al., 
2020), pričakovan dvig SGM naj bi do leta 2100 
znašal vsaj 30 cm (Ličer, 2019). Glede na scenarij 
RCP4.5  se predvideva, da se bo Jadransko morje 
dvignilo za 30 do 40 cm, kar bo ob koncu 21. stole-
tja povečalo pogostost poplavljanja morja vzdolž 
jadranske obale za faktor 26 do 50 (Strojan in Ro-
bič, 2016). 

Za Slovenijo je obalno območje izjemno po-
membno za delovanje in razvoj številnih gospo-
darskih dejavnosti, z vidika ohranjanja kulturne in 
stavbne dediščine ter obstoj in ohranitev naravnih 
zavarovanih območij. Praktično vse dejavnosti, ki 
se izvajajo v obalnem pasu se bodo morale neiz-
bežno soočiti s posledicami dvigovanja morske 
gladine ter pogostejšimi poplavami. Območje, ki 
je na slovenski obali najbolj izpostavljeno popla-
vljanju morja, je staro jedro mesta Pirana (Vah-
tar, 2006), ki je zaradi karakteristične umestitve 
v obalni pas izpostavljeno plimovanju morja ter 
ostalim vremenskim dejavnikom (npr. močni vet-
rovi, valovanje), ki povzročajo škodo na javni in-
frastrukturi in pogosto onemogočajo normalno 
rabo mestnih površin. Z vidika načrtovanja bodo-
če rabe prostora ter načrtovanja protipoplavnih 
ukrepov na območju mesta Piran je nujno opra-
viti oceno potencialne škode zaradi poplav, ki jo 
lahko pričakujemo zaradi dviga morske gladine. 
Pretekli poplavni dogodki ter nekatere redke, že 
opravljene študije jasno kažejo kritično poplavno 
ogroženost mesta Piran. Analize pričakovane ško-
de zaradi poplav na območju mesta Piran bodo 
nudile ključne informacije, ki jih bodo deležniki na 
različnih ravneh upravljanja (od občinske do dr-
žavne ravni) potrebovali pri iskanju najprimernej-
ših rešitev za izboljšanje poplavne varnosti.

Metode 

Analiza pojavnosti poplav morja v prihodnosti ter 
nadaljnja analiza pričakovane letne škode (PLŠ) je 
bila izvedena ob upoštevanju različnih scenarijev 
dviga SGM glede na scenarije napovedane s stra-
ni IPCC (Preglednica 1). Za vsak scenarij so bile 
statistično izvrednotene poplave morja z 2-, 5-, 
10-, 100-, 500- in 1000-letno povratno dobo. Kot 
osnovni vhodni topografski podatek je bil upošte-
van uradni digitalni model reliefa Slovenije, izde-
lan na osnovi uradnega Lidar snemanja. Izvredno-
teni nivoji gladine morja za različne kombinacije 
scenarijev dviga gladine morja ter povratne dobe 
poplavnih dogodkov so bili uporabljeni v GIS orod-
ju za določitev poplavnih poligonov. Pri tem je bil 
uporabljen statičen model poplavljanja morja. V 
nadaljnji analizi PLŠ zaradi poplavljanja morja je 
bilo upoštevanih 42 kombinacij vhodnih podat-
kov v programskem orodju KRPAN (Kumulativni 
Računi Poplavnih škod in ANalize) (FGG, 2019), 
ki je bil izdelan v okviru ciljnega raziskovalnega 
projekta za razvoj enotne metode za oceno koristi 
gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjša-
nje poplavne ogroženosti. Orodje KRPAN je bilo v 
osnovi zasnovan za analizo škode zaradi poplav 
celinskih voda. Za analizo škode zaradi poplav 
morja so bile narejene prilagoditve modela z upo-
števanjem prilagojenih škodnih krivulj na podlagi 
priporočil iz različne literature. Na ta način smo 
zajeli vplive poplavljanja morske vode, ki lahko v 
posameznih segmentih povzroči večji obseg ško-
de (zaradi vdora soli v konstrukcijo objekta, ele-
ktrične inštalacije, čiščenje urbanih površin itd.).

Scenarij Upoštevan dvig srednje 
gladine morja [m]

S1 0.1

S2 0.2

S3 0.3

S4 0.4

S5 0.5

S6 0.84

S7 1.46

Preglednica 1: Upoštevani scenariji dviga srednje gladine morja.

Mark Bryan Alivio, izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, viš. pred. dr. Andrej Vidmar, doc. dr. Simon Rusjan
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S pridobljenimi poplavnimi poligoni smo prek-
rili prostorske podatke, vključene v programsko 
orodje KRPAN, kot: podatke iz katastra stavb, cen-
tralnega registra prebivalcev, zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture, poslovnega 
registra Slovenije, registra kulturne dediščine itd.  
Rezultat uporabe programskega orodja KRPAN je 
bila razčlenitev škode za vsako prostorsko enti-
teto. Glede na specifične lastnosti mesta Piran so 
bile v analizi poudarjeni predvsem vidiki škode na 
stanovanjskih nepremičninah, ogroženosti kultur-
ne dediščine, javne gospodarske infrastrukture, 
gospodarskih dejavnosti ter morebitni stroški či-
ščenja in ureditve začasnih nastanitev. Ob upošte-
vanju trapeznega pravila (Olsen et al., 2015) ter 
verjetnosti nastopa posameznih poplavnih dogod-
kov je bila izračunana PLŠ zaradi poplav morja na 
območju mesta Piran za različne scenarije dviga 
morske gladine.

Rezultati in razprava

Rezultati statistične analize nivojev gladin morja 
ob upoštevanju različnih scenarijev dviga SGM 
kažejo, da bi zvišanja gladine morja bistveno vpli-
valo na pogostost pojava poplav morja (Pregledni-
ca 2). Do sedaj najvišja zabeležena gladina morja 
394 cm iz novembra 1969, katere povratna doba 
je ocenjena na pribl. 200 let, bi se v primeru dviga 
SGM za 10 cm spremenila v dogodek s povratno 
dobo pribl. 100 let. Glede na to, da obstaja soraz-
merno velika verjetnost dviga gladine morja do 
leta 2100 za 30 cm (Ličer, 2019), se bo ob takšnem 
scenariju povratna doba ekstremnega dogodka iz 
leta 1969 skrajšala na približno 25 let, kar je šti-
rikratno povečanje pogostosti pojavljanja, 5-letni 
dogodek pa bi z vidika verjetnosti pojavljanja pos-
tal vsakoletni dogodek do leta 2100. Znatne spre-
membe se bodo zgodile tudi v verjetnosti pojava 
ekstremnih poplavnih dogodkov. Poplava morja 
s 500-letno povratno dobo se bi ob upoštevanju 

scenarijev dviga morja S1-S5 skrajša na 13-235 
let, poplava s 1.000-letno povratno dobo pa na 25-
458 let. Na splošno lahko ugotovimo, da poveča-
nje verjetnosti poplavnih dogodkov morja sledi 
trendu, pri katerem se 10 cm prirasta v nivoju 
SGM odrazi v pribl. 50% zmanjšanju povratne 
dobe dogodka oz. podvojeni verjetnosti pojava 
poplav morja.

Določitev obsega poplavljanja za 
različne scenarije dviga gladine 
morja

Vse večja izpostavljenost obalnih območij bo zah-
tevala dobro opredelitev pričakovane prostorske 
razsežnosti poplav morja ter podatke o globinah 
poplavnih voda. Prostorske razsežnost poplav 
morja, ob upoštevanju poplavnega dogodka z 10- 
in 100- letno povratno dobo za različne scenarije 
dviga SGM na območju mesta Piran, so prikazane 
na Sliki 1. Iz slike 1 je razvidno, da morje izrazito 
preplavi predvsem nižje ležeče obalna območja, 
prostorska razsežnost razlivanja poplavnih voda 
pa je odvisna od upoštevanega scenarija dviga 
SGM. Razvidno je, da bo naraščajoča pojavnost 
poplav izrazito ogrozila staro mestno jedro Pi-
rana, kjer je prisotna velika gostota pozidave s 
spremljajočo urbano infrastrukturo, gospodarski-
mi dejavnostmi ter objekti kulturne dediščine 
(Vahtar, 2006). V primeru pojava poplavnih do-
godkov s kratkimi povratnimi dobami (npr. 2- do 
5-letno), so najnižje ležeča obalna območja že 
sedaj močno izpostavljena poplavljanju morja. V 
primeru upoštevanega 10 cm dviga SGM se bo ob-
seg poplavljenih območij, glede na sedanje stanje, 
povečal za 43% pri 2-letnem dogodku ter 36% pri 
5-letnem dogodku, kar bo seveda predstavljalo 
bistveno povečanje poplavne ogroženosti za šte-
vilne ostale pomembne urbane elemente mesta 
Piran. 

Povratna doba 
poplave morja 

[leta]

Nivo gladine 
morja

[m]

Povratna doba poplave morja [leta]

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

2 328,00 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

5 343,07 2,5 1,2 <1 <1 <1 <1 <1

10 353,05 5,2 2,5 1,2 <1 <1 <1 <1

100 384,29 49,7 24,1 11,7 5,6 2,7 <1 <1

500 405,73 235,0 113,8 55,1 26,7 12,9 1,1 <1

1.000 414,96 458,4 222,1 107,6 52,1 25,3 2,1 <1

Preglednica 2: Povratne dobe poplavnih dogodkov ob upoštevanju različnih scenarijev dviga SGM na območju slovenske obale.
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Slika 2 prikazuje naraščanje obsega poplavnih 
površin glede na upoštevani scenarij naraščanja 
SGM, v odvisnosti od povratne dobe poplavnega 
dogodka. Dinamika povečanja površine poplavlje-
nih območij je najizrazitejša v primeru poplavnih 
dogodkov z 2-, 5-, 10- letno povratno dobo, kar je 
pogojeno s specifičnimi topografskimi karakteri-
stikami obravnavanega obalnega območja. Morje 
seveda najprej preplavi nižje ležeča priobalna ob-
močja, v razponu nivojev gladin do pribl. 10- letne 
povratne se obseg poplavljenih površin poveča 
za pribl. 9.000 m2 za vsakih 10 cm dviga morske 
gladine. V primeru višjih povratnih dob poplav ter 
nadaljnjega zviševanja gladin morja se širitev ob-
sega poplavljenih površin upočasnjuje. Nadaljnje 
povečanje obsega poplavljenih območij znaša 
pribl. 4.000 m2 za vsakih 10 cm dviga morske gla-
dine kar je povezano z izrazitim dvigom nadmor-
ske višine kopnega v neposrednem zaledju nižje 
ležečega obalnega območja. V primeru 30 cm dvi-

ga SGM do leta 2100 se predvideva, da bodo izred-
no ekstremni poplavni dogodki povsem poplavili 
pribl. 20% obravnavane površine mesta Piran, vsa 
nižje ležeča območja bodo povsem preplavljena.

Omeniti velja tudi dejstvo, da majhni poplavni do-
godki povratnih dob do pribl. 10 let, ob upoštevanju 
sedanjih srednjih gladin morja, povzročijo soraz-
merno omejen obseg negativnih vplivov. Nedvom-
no pa bo izrazito povečanje pojavnosti poplav ob 
dvigovanju SGM v povsem običajne poplavne do-
godke, ki se bodo zgodili večkrat letno, povzročilo 
veliko dodatnih težav za normalno delovanje in 
uporabo urbanih površin mesta Piran, prebivalce 
mesta, številne gospodarske dejavnosti ter ele-
mente kulturne dediščine.

Analiza ranljivosti in ogroženosti

Določitev območij poplavljanja morja ob upošte-
vanju različnih kombinacij scenarijev dviga SGM 
in povratnih dob poplavnih dogodkov, ki smo jih 
predstavili v prejšnjem poglavju, smo uporabi-
li kot vhodni podatek za nadaljnjo analizo izpo-
stavljenosti, ranljivosti in ogroženosti različnih 
gradnikov prostora na območju mesta Piran, ki 
so upoštevani v različnih prostorskih podatkov-
nih slojih vključenih v programsko orodje KRPAN 
(FGG, 2019). Pri tem so bili z vidika lokalne pro-
blematike in lastnosti grajenega okolja mesta Pi-
ran podrobneje obravnavani vidiki poplavne ogro-
ženosti naslednjih glavnih elementov poplavne 
ranljivosti: število ogroženih prebivalcev, števi-
lo ogroženih stanovanjskih in nestanovanjskih 
objektov, prisotnost različnih vrst gospodarske 

Slika 1: Prikaz območij poplavljanja morja na območju mesta Piran za primer dogodka z 10- in 100- letno povratno dobo ob upoštevanju 
različnih scenarijev dviga SGM.

Slika 2: Spremenljivost obsega poplavljenih površin v mestu Piran 
ob upoštevanju različnih scenarijev dviga SGM ter različnih povra-
tnih dob poplav.

Mark Bryan Alivio, izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, viš. pred. dr. Andrej Vidmar, doc. dr. Simon Rusjan
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javne komunalne infrastrukture ter število objek-
tov kulturne dediščine.
Rezultati analize poplavne ranljivosti in ogrože-
nosti na območju mesta Piran so prikazani na 
slikah 3 in 4 in kažejo na izrazitejše naraščanje 
izpostavljenih elementov ranljivosti, predvsem v 
primeru scenarijev dviga SGM med 10 in 50 cm. 
V primeru dviga SGM za več kot 50 cm se števi-
lo ranljivostnih elementov pri celotnem razponu 
upoštevanih povratnih dob poplavnih dogodkov 
sicer bistveno poveča, hkrati pa so v primerih 
takšnih ekstremnih dvigov SGM razlike med števi-
lom ogroženih ranljivostnih elementov pri različ-
nih povratnih dobah poplavnih dogodkov manjše.

Rezultati analize izpostavljenosti prebivalcev 
mesta Piran poplavam morja (Slika 3(levo)) ka-
žejo, da pride do izrazitega povečanja števila iz-
postavljenih prebivalcev pri poplavnem dogodku 
s 100- letno povratno dobo že ob upoštevanih se-
danjih nivojih SGM, kar kaže na nujnost ureditve 
protipoplavnih ukrepov. Ob tem velja poudariti, 
da bo povratna doba poplav s 100- oz. 1.000-le-
tno povratno dobo, ob upoštevani sedanji srednji 
gladini morja, v primeru 30 cm dviga SGM do leta 
2100 skrajšana na poplavni dogodek s pribl. 10- 
oz. 100-letno povratno dobo (Preglednica 2).

Na sliki 3(desno) je prikazano število poplavljenih 
stanovanjskih objektov za posamezne scenarije 
dviga SGM in povratne dobe poplavnih dogodkov. 

Stanovanjski objekti so prostorski elementi, ki so 
na obravnavanem območju mesta Piran najbolj 
poplavno izpostavljeni. V primeru dviga gladine 
morja na rdečo opozorilno mejo 350 cm, določe-
no s strani ARSO-a, je poplavljenih 93 stanovanj-
skih objektov in 21 nestanovanjskih objektov. V 
primeru dviga SGM za 30 cm do leta 2100, bo pri 
poplavi z 2-letno povratno dobo poplavljenih 14% 
stanovanjskih objektov, v primeru ekstremnejših 
poplavnih dogodkov  bo poplavam morja izpostav-
ljenih več kot 40% stanovanjskih objektov. Število 
nestanovanjskih objektov na obravnavanem ob-
močju je precej manjše od števila stanovanjskih 
objektov. Ocenjen delež nestanovanjskih objektov 
je glede na razpoložljive podatke iz katastra ne-
premičnin 17%. Večina poplavljenih nestanovanj-
skih objektov (Slika 4(levo)) je namenjenih raznim 
turističnim storitvam in dejavnostim.

Podatki o gospodarski javni infrastrukturi so bili 
v analizi upoštevani na osnovi baze podatkov iz 
zbirnega katastra gospodarske javne infrastruk-
ture. Gospodarska javna infrastruktura mora biti 
v primeru poplav obravnavana kot kritična infra-
struktura, saj nedelovanje ali moteno delovanje 
tovrstne infrastrukture predstavlja grožnjo za 
javno zdravje, varnost in delovanje številnih go-
spodarskih dejavnosti (Arrighi et al., 2021). Na 
obravnavanem območju mesta Piran, ki ga ogro-
žajo poplave morja potekajo številni vodi javne 
komunalne infrastrukture. Podatki o dolžinah 

Slika 3: (levo) Število ogroženih prebivalcev in (desno) število poplavljenih stanovanjskih objektov na območju mesta Piran v odvisnosti od 
upoštevanega scenarija dviga SGM in povratne dobe poplavnega dogodka.

Slika 4: (levo) Število poplavljenih nestanovanjskih objektov in (desno) dolžina poplavljene cestne infrastrukture na območju mesta Piran v 
odvisnosti od upoštevanega scenarija dviga SGM in povratne dobe poplavnega dogodka.

Ocena poplavne škode na območju mesta Piran zaradi naraščajoče gladine morja



136

poplavljene cestne infrastrukture na območju 
mesta Piran, ob upoštevanju različnih scenarijev 
dviga SGM in različnih povratnih dobah poplav 
so predstavljeni na sliki 4(desno). Na sliki 5(levo) 
so prikazane dolžine vodov elektroenergetskega 
omrežja, na sliki 5(desno) pa dolžine sistema za 
odvodnjo odpadnih in padavinskih voda znotraj 
poplavljenih območij. Prav sistem za odvodnjo od-
padnih in padavinskih voda je na poplave morja 
izjemno ranljiv. V preteklosti je že večkrat prišlo 
do vdorov morske vode v odvodni kanalizacijski 
sistem, kar posledično lahko privede do razlivanja 
onesnaženih odpadnih voda po mestnih površinah 
in  motnje pri čiščenju odpadnih voda na čistilni 
napravi. Številne objekte vodne gospodarske jav-
ne infrastrukture na območju mesta Piran bo tre-
ba v bližnji prihodnosti posodobiti in nadgraditi, če 
se bodo želeli doseči cilji prihodnjega turističnega 
razvoja mesta Piran. Analize izpostavljenosti vo-
dov gospodarske javne infrastrukture poplavam 
morja, ob upoštevanju dviga SGM, kakršna je bila 
opravljena v tej raziskavi, bodo torej predstavljali 
ključne vhodne podatke za prihodnje načrtovanje 
tovrstne infrastrukture.

Dodatno velja izpostaviti, da so številni stanovanj-
ski in nestanovanjski objekti kot tudi mnogi drugi 
sestavni deli urbanih površin mesta Piran zaščite-
ni kot objekti kulturne dediščine. Na podlagi rezul-
tatov analize obsega razlivanja poplav morja smo 
znotraj poplavnih območij identificirali 65 stavb in 
spomenikov, ki so uvrščeni na seznam kulturne 
dediščine.

Ocena škode zaradi poplav

Ocenjena poplavna škoda za različne elemen-
te poplavne ranljivosti na območju mesta Piran 
predstavlja predvsem neposredno materialno 
škodo, katere obseg v veliki meri definira obseg 
poplavljanja morja ter dosežene globine poplavnih 
voda. Slika 6 prikazuje povezavo med verjetnostjo 
pojava poplavnega dogodka in izračunano škodo 
za različne scenarije dviga SGM. Razviden je bi-

stven vpliv upoštevanega dviga SGM na skupen 
obseg škode pri isti verjetnosti poplavnega do-
godka.

Slika 6: Povezava med verjetnostjo poplavnega dogodka in skupnim 
obsegom poplavne škode za različne scenarije dviga SGM.

Ocenjene vrednosti PLŠ zaradi poplav na območju 
mesta Piran za različne scenarije dviga SGM so 
prikazane na sliki 7. Jasno je razviden izrazit dvig 
obsega PLŠ v odvisnosti od upoštevanega scena-
rija dviga SGM. Dvig SGM namreč povzroči izrazito 
povečanje površine pod krivuljami, ki predstavlja-
jo povezavo med povratno dobo dogodka in obse-
gom poplavne škode (slika 6). 

Slika 7: Ocenjene vrednosti pričakovane letne škode na območju 
mesta Piran za različne scenarije dviga SGM.

Slika 5: (levo) Dolžine vodov elektroenergetskega omrežja in (desno) dolžina sistema za odvodno odpadnih in padavinskih voda znotraj 
poplavljenih območij ob upoštevanju različnih scenarijev dviga SGM in povratne dobe poplavnega dogodka.

Mark Bryan Alivio, izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, viš. pred. dr. Andrej Vidmar, doc. dr. Simon Rusjan
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Izračuni PLŠ kažejo, da se skupni stroški škode 
zaradi poplav ob upoštevanju sedanjih srednjih 
gladin morja gibljejo okoli 0,68 milijona EUR/leto. 
Ob tem velja poudariti, da bi v primeru naraščanja 
gladine morja skladno z najbolj črnogledim sce-
narijem, ki predvideva dvig SGM za 1,42 m, PLŠ 
narasla na kar 10,2 milijona EUR/leto. Analiza 
PLŠ kaže, da bo za vsakih 10 cm prirasta SGM v 
razponu od 30 cm do 50 cm prirast v PLŠ dokaj 
konstanten in bo znašal približno 0,76 milijona 
EUR/leto. Če sledimo večkrat omenjenemu sce-
nariju dviga SGM za vsaj 30 cm do leta 2100 Ličer 
(2019), bi v takšnih razmerah mesto Piran utrpelo 
PLŠ 2,4 milijona EUR/leto. V primeru ekstremnih 
scenarijev dviga SGM S6 oz. S7 in poplavnih do-
godkov z majhno verjetnostjo pojava, bodo PLŠ 
bistveno večje od sedanjih vrednosti, in sicer za 
faktor približno 9,4 oz. 15,1.

Natančnejša razčlenitev škode po posameznih 
prostorski elementih, prikazana na sliki 8, raz-
kriva, da ima škoda na stanovanjskih objektih, ki 
vključuje stroške gradbenih konstrukcij in notra-
nje opreme, prevladujoč delež v ocenjeni skupni 
PLŠ za vse scenarije dviga SGM in sicer od 59 do 
79%. Sledi kumulativni prispevek škode na pre-
mični lastnini (npr. vozilih). Na obravnavanem 
območju mesta Piran prevladujejo strnjene ur-
bane površine, ki se večinoma uporablja za bi-
vanje, predvideva se, da bodo stroški čiščenja po 
poplavnem dogodku in začasne nastanitve za pri-
zadeti prebivalci znašali 7 do 10 % zneskov celot-
ne PLŠ. Delež škode na kulturni dediščini bo po 
ocenah sorazmerno omejen (3 do 9%), ob tem pa 
velja poudariti dejstvo, da je škodo na objektih kul-
turne dediščine zelo težko materialno ovrednotiti 
ob osnovni predpostavki, da so pomembni objekti 
kulturne dediščine praktično neprecenljivi. Kljub 
turističnemu značaju mesta Piran ima poslovna 
kategorija najmanjši delež v ocenjenih vrednos-
tih PLŠ, čeprav je večina turističnih dejavnosti 
skoncentriranih v poplavno najbolj ranljivih delih 

starega mestnega jedra. Zaradi spomeniškega 
varstva starega mestnega jedra Pirana so večino-
ma prisotna le mikro in manjša podjetja, katerih 
delovanje je izrazito pogojeno s turistično sezono. 
Škoda na gospodarskih dejavnostih je v primeru 
naše analize najverjetneje podcenjena, saj naša 
analiza ni upoštevala posredne škode za različne 
gospodarske dejavnosti. Enako bi lahko ugotovili 
tudi za element gospodarske javne infrastruktu-
re. Neposredna škoda, povzročena na gospodar-
ski javni infrastrukturi znaša le 2 do 7 % ocenjene 
vrednosti PLŠ, seveda pa lahko posredna škoda 
lahko predstavlja bistveno večji delež v primeru 
npr. nedelovanja določene gospodarske javne in-
frastrukture, kar bi posledično vplivalo na številne 
druge kategorije škode.

Poleg tega analiza deležev škode v primeru do-
godkov z višjimi verjetnostmi pojavljanja (npr. 
povratnih dob krajših od 10 let) jasno kaže, da 
lahko precejšen delež škode v PLŠ pripišemo 
prav dogodkom, ki že ob obstoječi srednji gladi-
ni morja sorazmerno pogosto preplavijo najnižje 
ležeče predele mesta Piran. Že majhen dvig SGM 
bo povzročil, da bodo ti nižje ležeči predeli Pirana 
poplavljeni še bistveno pogosteje.

Rezultati analiz predstavljenih v predhodnih 
odstavkih so pomembni z vidika načrtovanja pro-
tipoplavnih ukrepov, saj je iz njih razviden obseg 
škode glede na verjetnost pojava poplavnega do-
godka. Na podlago tovrstnih podatkov lahko ugoto-
vimo obseg škode, tako pri pogostejših poplavnih 
dogodkih z manjšim obsegom poplavljanja, kot 
tudi v primeru ekstremnih poplavnih dogodkov z 
bistveno manjšo verjetnostjo pojava, katerih po-
sledice pa so zaradi obsega poplavnih površin 
katastrofalne (Foudi et al., 2015). Tovrstne infor-
macije so ključne z vidika upoštevanja ustrezne 
povratne dobe poplavnega dogodka v procesu iz-
delavo analize stroškov in koristi pri načrtovanju 
protipoplavnih ukrepov (Ward et al., 2011). 

Slika 8: Deleži PLŠ po posameznih prostorskih elementih v odvisnosti od upoštevanega scenarija dviga SGM.

Ocena poplavne škode na območju mesta Piran zaradi naraščajoče gladine morja
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Zaključek

V pričujoči raziskavi smo analizirali vpliv pričako-
vanega dviga SGM na obseg poplavne škode na 
območju mesta Piran, najbolj poplavno ogrožene-
ga dela slovenske obale. Statistična analiza po-
vratnih dob poplavnih dogodkov v primeru različ-
nih scenarijev dviga gladine morja je razkrila, da 
se bo pogostost poplavnih dogodkov v povprečju 
povečala za faktor 2 za vsakih 10 cm dviga SGM, 
ob tem pa ni bil upoštevan vpliv vremenskega do-
gajanj, katero naj bi bilo glede na številne napo-
vedi bolj burno in bo v kombinaciji z dvigovanjem 
gladine morja nedvomno predstavljalo še dodatno 
grožnjo za pogostejše poplavljanje območja mes-
ta Piran. 

Ocenjena PLŠ zaradi poplav morja v Piranu kaže 
izrazit naraščajoč trend s predvidenim narašča-
njem SGM, in sicer z ocenjene vrednosti 0,68 mi-
lijona EUR/leto ob upoštevanju sedanjih razmer 
na vse do pribl. 10,2 milijona EUR/leto v prime-
ru upoštevanja najbolj ekstremnega scenarija 
dviga SGM. Analiza je pokazala, da so najbolj iz-
postavljene stanovanjske nepremičnine, ki bodo 
utrpele največjo škodo zaradi poplav. Ne glede na 
upoštevan scenarij dviga gladine morja je torej 
očitno, da bo odpravljanje škode zaradi poplav 
na območju mesta Piran v bližnji prihodnosti 
predstavljalo vse večji finančni zalogaj za pre-
bivalce in lokalno skupnost. Nujno je torej čim 
prej pristopiti k celostnemu načrtovanja proti-
poplavnih ukrepov s katerimi bi bilo mogoče ob-
seg poplavne škode bistveno omejiti.

Literatura

Arrighi, C., Pregnolato, M., & Castelli, F. (2021). Indirect flood 
impacts and cascade risk across interdependent linear 
infrastructures. Natural Hazards and Earth System Scien-
ces, 21(6), 1955–1969. doi:10.5194/nhess-21-1955-2021

Azevedo de Almeida, B., & Mostafavi, A. (2016). Resilience 
of Infrastructure Systems to Sea-Level Rise in Coastal 
Areas: Impacts, Adaptation Measures, and Implementa-
tion Challenges. Sustainability, 8(11), 1115. Doi:10.3390/
su8111115

Chisolm, E. I., & Matthews, J. C. (2012). Impact of Hurri-
canes and Flooding on Buried Infrastructure. Leader-
ship and Management in Engineering, 12(3), 151–156. 
Doi:10.1061/(asce)lm.1943-5630.0000182.

FGG, 2019. Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih 
in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogrože-
nosti. Končno poročilo projekta.

Foudi, S., Osés-Eraso, N., & Tamayo, I. (2015). Integrated spa-
tial flood risk assessment: The case of Zaragoza. Land 
Use Policy, 42, 278–292. 

IPCC. (2019). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphe-
re in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. 
Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. 

Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. 
Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In press. 

Kolega, Nataša. (2006). Slovenian coast sea floods risk. Acta 
Geographica Slovenica-geografski Zbornik - ACTA GEOGR 
SLOV. 46. 143-167. 10.3986/AGS46201. 

Ličer, M. (2019). Podnebne spremembe in naraščanje gladine 
morja v Severnem Jadranu (Climate change and sea level 
rise in the North Adriatic). National Institute of Biology – 
Marine Biological Station Piran.  

Olsen, A., Zhou, Q., Linde, J., & Arnbjerg-Nielsen, K. (2015). 
Comparing Methods of Calculating Expected Annual Da-
mage in Urban Pluvial Flood Risk Assessments. Water, 
7(12), 255–270. Doi:10.3390/w7010255

Strojan, I. and Robič, M. (15 September 2016). Sea level. Slo-
venian Environment Agency. 

Ward, P. J., de Moel, H., & Aerts, J. C. J. H. (2011). How are flo-
od risk estimates affected by the choice of return-perio-
ds?. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11(12), 
3181–3195. Doi:10.5194/nhess-11-3181-2011

World Meteorological Organization (WMO). 2019. The Global 
Climate in 2015 – 2019. Geneva, Switzerland. 

Vahtar M. (2006). Institute for Integral Development and En-
vironment. Eurosion case study on the Slovenian coast, 
Eurosion project. 

Vousdoukas, M.I., Mentaschi, L., Hinkel, J. et al. (2020). Econo-
mic motivation for raising coastal flood defenses in Euro-
pe. Nat Commun 11, 2119. 

Zanchettin, D., Bruni, S., Raicich, F., Lionello, P., Adloff, F., An-
drosov, A., … Zerbini, S. (2020). Review article: Sea-level 
rise in Venice: historic and future trends. Doi:10.5194/
nhess-2020-351

Mark Bryan Alivio, izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, viš. pred. dr. Andrej Vidmar, doc. dr. Simon Rusjan

https://www.nib.si/mbp/sl/home/news/902-podnebne-spremembe-in-narascanje-gladine-morja-v-severnem-jadranu
https://www.nib.si/mbp/sl/home/news/902-podnebne-spremembe-in-narascanje-gladine-morja-v-severnem-jadranu


139

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Blaž Pokeršnik, univ.dipl.inž.geod., Ministrstvo za okolje in prostor,  
Dunajska cesta 48, Ljubljana

Izvleček

V članku je opisan pregled stanja na področju od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Sloveniji.  Predstavljene so ocene stopnje opre-
mljenosti in priključenosti aglomeracij. Nadalje je 
izdelana ocena stroškov vseh ukrepov za dosega-
nje skladnosti s predpisanimi zahtevami. Na pod-
lagi metodologije, ki je bila uporabljena za oceno 
stroškov ukrepov predhodnega operativnega pro-
grama, ocene stroškov iz nabora projektov evrop-
ske kohezijske politike in podatkov o investicijskih 
vrednostih izgradnje malih čistilnih naprav so pri 
izračunu stroškov določene investicijske vred-
nosti. Skupna ocenjena vrednost za izvedbo vseh 
investicij za doseganje skladnosti s predpisanimi 
zahtevami je ocenjena na 1,38 milijarde evrov. Na 
podlagi vseh razpoložljivih podatkov in analiz oce-
njujemo, da za izvedbo ukrepov za opremljanje 
objektov v aglomeracijah trenutno ni zadostnih 
finančnih sredstev. 

Uvod

Operativni program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode (v nadaljevanju besedila: Ope-
rativni program) izhaja iz Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE), zahtev Direktive Sveta št. 91/271/EGS 
z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpa-
dne vode (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), 
zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/64/
EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direk-
tiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 
2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/
EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spre-
membe položaja Mayotta v razmerju do Evropske 
unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8) (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/271/EGS) in 
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zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 
81/19).

V skladu z drugim odstavkom 36. člena Zakona o 
varstvu okolja se v operativnem programu varstva 
okolja praviloma za obdobje štirih let razčleni-
jo cilji, usmeritve in naloge aktov za posamezna 
področja ali vprašanja varstva okolja in velja do 
sprejema novega operativnega programa.

Operativni program se nanaša na celotno obmo-
čje Republike Slovenije in je med ključnimi do-
kumenti za doseganje ciljev na področju varstva 
voda pred onesnaženjem z odvajanjem komu-
nalne odpadne vode. Je programski dokument, 
s katerim se za vsako posamezno aglomeracijo, 
za katero je v predpisanih rokih treba zagotoviti 
opremljenost z javno infrastrukturo oziroma ob 
izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z 
drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in či-
ščenje komunalne odpadne vode, podrobneje do-
ločijo zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 
komunalne odpadne vode ter roki za doseganje 
teh zahtev. Z operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode se podrobneje 
določijo tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem 
posameznih objektov na območjih zunaj meja ag-
lomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremlje-
na z javno kanalizacijo in za katera opremljanje z 
javno kanalizacijo tudi ni predpisano.

Občani, lokalne skupnosti in druga zainteresirana 
javnost v operativnem programu tako pridobijo 
vse potrebne informacije v zvezi z obveznostmi in 
roki za opremljanje s predpisanimi ureditvami na 
celotnem območju Slovenije, tako v aglomeracijah 
kot tudi zunaj meja aglomeracij. 

Pregled stanja na področju  
odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode

Zakonodajni vidik

Temeljni predpis, ki ureja javno službo odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode, je Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Spremembe in dopolnitve Uredbe so bile uveljav-
ljene s 1. januarjem 2020. 

S spremembo Uredbe je določenih skupaj 1.533 
aglomeracij, od tega 123 aglomeracij s skup-
no obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, 
in 1.410 aglomeracij s skupno obremenitvijo, 
manjšo od 2.000 PE. Jasneje so tudi določene 
posamezne zahteve, ki se nanašajo na izvajanje 

meritev pri malih komunalnih čistilnih napravah 
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Podrobneje so 
opredeljene izjeme v zvezi z zahtevami za opre-
mljanje aglomeracij. Dodane se določbe v zvezi 
z opremljanjem stavbnih zemljišč, ki še niso po-
zidana, ter določbe za načrtovana nova stavb-
na zemljišča. Dodana so merila za ugotavljanje 
stopnje opremljenosti aglomeracij in obveznost 
Ministrstva za okolje in prostor, da vsako leto iz-
dela ocene stopnje opremljenosti in stopnje pri-
ključenosti na predpisane vrste infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V 
Uredbi so tudi nove določbe v zvezi s sivo vodo in 
suhimi stranišči.

Ocena opremljenosti aglomeracij

Za oceno stopnje opremljenosti posameznih ag-
lomeracij je upoštevana določba dosedanje Ured-
be o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode, in sicer, da se šteje, da je aglomeracija ali 
njen del opremljen z javno kanalizacijo, ko je javna 
kanalizacija vpisana v Zbirni kataster gospodar-
ske javne infrastrukture  (v nadaljevanju besedila: 
ZK GJI). Skupna dolžina javnega kanalizacijskega 
omrežja vpisanega v ZK GJI na presečni datum, 9. 
junij 2019, znaša približno 9.000 km.

Stopnja opremljenosti posamezne aglomeracije 
je ocenjena tako, da je bila osi javnega kanalizacij-
skega omrežja določena cona odmika 100 m. Pri 
izračunu stopnje opremljenosti so bili upoštevani 
tisti objekti s hišno številko in pripadajočimi stal-
nimi prebivalci, ki se nahajajo znotraj izračuna-
ne cone odmika od osi javnega kanalizacijskega 
omrežja in meje posamezne aglomeracije.

Ocene kažejo, da stopnja opremljenosti znaša:

• v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako 
ali večjo od 2.000 PE, 93,6 odstotka,

• v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo 
od 2.000 PE, 58,2 odstotka in

• zunaj meja aglomeracij 5,7 odstotka.

Ocena stopnje priključenosti glede na 
skupno obremenitev aglomeracije

Za izdelavo ocene stopnje priključenosti po posa-
meznih aglomeracijah glede na skupno obreme-
nitev je upoštevana skupna obremenitev aglome-
racij na presečni datum 31. december 2018.
Ocene stopnje priključenosti na javno kanaliza-
cijsko omrežje in komunalno ali skupno čistilno 
napravo po velikostnih razredih aglomeracij so 
prikazane v preglednici 1. Ocene kažejo, da sto-
pnja priključenosti po podatkih Informacijskega 
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sistema javne službe varstva okolja (v nadaljeva-
nju besedila: IJSVO) znaša:

skupno v vseh aglomeracijah:

• 82,2 odstotka za priključenost na javno kanali-
zacijsko omrežje, 

• 80,0 odstotka za priključenost na komunalno ali 
skupno čistilno napravo,

• v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako 
ali večjo od 2.000 PE: 

• 91,8 odstotka za priključenost na javno kanali-
zacijsko omrežje,

• 90,0 odstotka za priključenost na komunalno ali 
skupno čistilno napravo,

• v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo 
od 2.000 PE:

• 50,0 odstotka za priključenost na javno kanali-
zacijsko omrežje,

• 46,8 odstotka za priključenost na komunalno ali 
skupno čistilno napravo. 

Ocena opremljenosti na območju  
zunaj meja aglomeracij

Za izdelavo ocene stopnje priključenosti na obmo-
čju zunaj meja veljavnih aglomeracij je upošteva-
na obremenitev iz naslova stalno prijavljenih pre-
bivalcev, podatke za katero so sporočile občine 
oziroma izvajalci javne službe, na presečni datum 
31. december 2018.

Ocena kaže, da je ustrezno odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode zagotovljeno za 19,2 % 
(85.083 PE) obremenitve iz naslova stalno prija-
vljenih prebivalcev, ki nastaja zunaj meja aglome-
racij. 

Ocena stopnje priključenosti na posamezno 
vrsto ureditve za odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne vode je podrobneje prikazana v  
preglednici 2. 

Način izva-
janja javne 

službe

Obremenitev (stalno prija-
vljeni prebivalci)

[PE] [%]

MKČN 17.295 3,9

IZPUST 1.158 0,3

NP 25.188 5,7

KANAL 21.963 5,0

GREZ_N 45.825 10,3

GREZ_P 308.637 69,7

NEZNAN 22.733 5,1

Skupaj 442.799(1) 100

Preglednica 2: Skupna obremenitev po načinu izvajanja javne služ-
be zunaj meja aglomeracij
(1) za izračun je upoštevano število stalno prijavljenih prebivalcev na 
dan 31. december 2018;

Velikostni razredi aglomeracij

Skupna 
obremeni-

tev
Priključenost

[PE]
JKO JKO ČN ČN

[PE] [%] [PE] [%]

aglomeracije od 50 do 500 PE 220.363 69.604 31,6 61.334 27,8

aglomeracije od 500 do 2.000 PE 260.402 170.895 65,6 163.699 62,9

aglomeracije < 2.000 PE 480.765 240.499 50,0 225.033 46,8

aglomeracije od 2.000 do 10.000 PE 415.402 359.271 86,5 334.485 80,5

aglomeracije od 10.000 do 15.000 
PE 118.370 109.899 92,8 109.899 92,8

aglomeracije ≥ 15.000 PE 1.069.872 1.002.867 93,7 998.808 93,4

aglomeracije ≥ 2.000 PE 1.603.644 1.472.037 91,8 1.443.192 90,0

SKUPAJ 2.084.409 1.712.536 82,2 1.668.225 80,0

Preglednica 1: Ocena stopnje priključenosti na javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo po velikostnih razredih aglomeracij glede na 
skupno obremenitev
JKO – javno kanalizacijsko omrežje;
ČN – čistilna naprava, namenjena za izvajanje javne službe.
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MKČN – mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE;
IZPUST – neposredni izpust komunalne odpadne vode v vode;

NP – v IJSVO ni podatka (izvajalec javne službe ni poročal); 

KANAL – objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje;

GREZ_N – objekt opremljen z nepretočno greznico;

GREZ_P – objekt opremljen z obstoječo pretočno greznico;

NEZNAN – način ravnanja s komunalno odpadno vodo iz stavbe ni 
znan.

Ocena stroškov ukrepov do  
izpolnjevanja zahtev

Izhodišča za oceno stroškov ukrepov

Stroški ukrepov so ocenjeni na podlagi ocene 
stopnje priključenosti aglomeracij, ocene opre-
mljenosti in ocene stopnje priključenosti na pred-
pisane vrste ureditve za odvajanje in čiščenje ko-
munalne odpadne vode na območjih zunaj meja 
aglomeracij ter podatkov o specifičnih vrednostih 
investicij, ločeno za gradnjo javnega kanalizacij-
skega omrežja in gradnjo čistilne naprave za či-
ščenje komunalne odpadne vode oziroma vgra-
dnjo druge vrste ureditve za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode iz posameznih objektov. 

Analiza zajema izračun povprečnih stroškov iz-
gradnje ter rekonstrukcije komunalnih čistilnih 
naprav in izgradnje kanalizacijskega omrežja. 
Povprečni stroški so bili izračunani na podlagi 
pridobljenih podatkov iz nabora projektov evrop-
ske kohezijske politike, ki so bili financirani v pre-
teklem in tekočem finančnem obdobju.

Analiza stroškov na podlagi nabora projektov 
evropske kohezijske politike, ki so bili financirani 
v preteklem in tekočem finančnem obdobju kaže, 
da bi stroški izvedbe na podlagi teh izhodišč zna-
šali:

• za opremljanje aglomeracij z javnim kanaliza-
cijskim omrežjem 2.030 evrov/PE,

• za opremljanje aglomeracij s komunalno čistil-
no napravo 410 evrov/PE in

• za rekonstrukcijo oziroma ustrezno nadgradnjo 
komunalne čistilne naprave 285 evrov/PE.

Na podlagi metodologije, ki je bila uporabljena za 
oceno stroškov ukrepov predhodnega operativne-
ga programa, ocene stroškov iz nabora projektov 
evropske kohezijske politike in podatkov o investi-
cijskih vrednostih izgradnje malih čistilnih naprav 
so bile pri izračunu stroškov za izvedbo predpi-
sanih ukrepov kot povprečna vrednost na podlagi 
obeh analiziranih scenarijev uporabljene nasled-

nje investicijske vrednosti:
• za opremljanje aglomeracij, s skupno obremeni-

tvijo večjo od 2.000 PE, z javnim kanalizacijskim 
omrežjem 2.100 evrov/PE,

• za opremljanje aglomeracij, s skupno obreme-
nitvijo manjšo od 2.000 PE, z javnim kanalizacij-
skim omrežjem 2.700 evrov/PE,

• za opremljanje aglomeracij, s skupno obreme-
nitvijo večjo od 2.000 PE, s komunalno čistilno 
napravo 400 evrov/PE,

• za opremljanje aglomeracij, s skupno obreme-
nitvijo manjšo od 2.000 PE, s komunalno čistilno 
napravo 600 evrov/PE,

• za rekonstrukcijo (nadgradnjo) komunalne čis-
tilne naprave 285 evrov/PE in

• za opremljanje objektov na območju zunaj meja 
aglomeracij 700 evrov/PE.

Ocena investicijskih stroškov ukrepov 
za opremljanje aglomeracij

Ocenjena vrednost vseh ukrepov za doseganje 
skladnosti s predpisanimi zahtevami iz opera-
tivnega programa, tako ukrepov za opremljanje 
aglomeracij, kot ukrepov za opremljanje objektov 
zunaj meja aglomeracij, je prikazana v preglednici 
3. Ocenjena vrednost je prikazana po velikostnih 
razredih aglomeracij, skupna ocenjena vrednost 
za izvedbo vseh investicij za doseganje skladnosti 
s predpisanimi zahtevami tako v aglomeracijah, 
kot na območju zunaj meja aglomeracij, pa je oce-
njena na 1,38 milijarde evrov. 

Ocena sredstev, potrebnih za izgradnjo javnih ka-
nalizacijskih omrežij, znaša 925,1 milijona evrov, 
ocena sredstev, potrebnih za izgradnjo ali nadgra-
dnjo komunalnih čistilnih naprav, pa znaša 240,3 
milijona evrov (vrednosti so podane brez davka na 
dodano vrednost). 

Ocena sredstev, potrebnih za zagotovitev ustre-
znega čiščenja komunalne odpadne vode v obliki 
nadgradnje čistilnih naprav znaša 47,9 milijona 
evrov. 

Ocena investicijskih stroškov ukrepov-
za opremljanje objektov na območju 
zunaj meja aglomeraci

Ocenjena vrednost ukrepov iz operativnega pro-
grama, ki se nanašajo na opremljanje oziroma 
zagotovitev ustreznega načina odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih voda na območjih zunaj 
meja aglomeracij, znaša 216,9 milijona evrov. Pri 
oceni stroškov je bila upoštevana ocena opremlje-
nosti oziroma ocena stopnje priključenosti objek-
tov na območju zunaj meja aglomeracij. 
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Zaključek

Ustrezno ravnanje z odpadno vodo je obveza do 
zdravja ljudi, okolja, razvoja družbe ter zakonoda-
je. 
Za reševanje vrzeli pri izpolnjevanju zahtev aglo-
meracij v skladu z veljavnimi predpisi je v opera-
tivnem programu podan prednostni vrstni red iz-
vajanja ukrepov. Najvišje po prioriteti je izvajanje 
ukrepov v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, 
enako ali večjo od 2.000 PE, ki so po zadnjih po-
datkih, skladno s kriteriji Evropske komisije, oce-
njene kot neskladne s 3., 4., in 5. členom Direktive 
91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode. 
Sledi izvajanje ukrepov v aglomeracijah s skupno 
obremenitvijo med 500 in 2.000 PE z iztokom iz či-
stilne naprave v občutljivo območje oz. z iztokom 
iz čistilne naprave na vodovarstvenem območju.
Na podlagi vseh razpoložljivih podatkov in analiz 
ocenjujemo, da za izvedbo ukrepov za opremljanje 
objektov v aglomeracijah trenutno ni zadostnih fi-
nančnih sredstev. Na letni ravni bo tako potrebno 
v naslednjih osmih letih zagotoviti dodatnih 55,7 
milijona evrov. Ključni vir bodo predvsem nepo-
vratna sredstva EU in zagotavljanje ustreznih 
finančnih sredstev z drugimi finančnimi inštru-
menti EU.
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Velikostni razredi
aglomeracij

 
 

Ocenjeni stroški investicij

JKO ČN SKUPAJ SKUPAJ

ob upoštevanju finanč-
ne presoje(1)

[mio 
EUR]

[mio 
EUR]

[mio EUR] [mio EUR]

območje zunaj meja aglomeracij / / 216,9 216,9

aglomeracije od 50 do 500 PE 407,0 85,5 492,5 155,4

aglomeracije od 500 do 2.000 PE 241,7 50,6 292,3 292,3

aglomeracije < 2.000 PE 648,7 136,1 784,8 447,7

aglomeracije od 2.000 do 10.000 PE 117,9 28,1 146,0 146,0

aglomeracije od 10.000 do 15.000 PE 17,8 3,1 20,9 20,9

aglomeracije ≥ 15.000 PE 140,7 25,1 165,8 165,8

aglomeracije ≥ 2.000 PE 276,4 56,3 332,7 332,7

SKUPAJ 925,1 192,4 1.334,4 997,3

Preglednica 3: Ocenjeni investicijski stroški za izvedbo operativnega programa po velikostnih razredih aglomeracij
(1) Za aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, so upoštevani rezultati finančne presoje iz Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, in sicer je v znesku upoštevana ocenjena vrednost gradnje JKO, če ta vrednost ne presega trikratnika ocenjene 
vrednosti gradnje več MKČN za posamezne objekte ali skupine objektov, sicer je upoštevana ocenjena vrednost gradnje več MKČN (predpos-
tavljena je gradnja posamezne (hišne) MKČN za vsak objekt v aglomeraciji);

JKO – javno kanalizacijsko omrežje;

ČN – čistilna naprava, namenjena izvajanju javne službe.
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razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 
2013, str. 8).

Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, 
Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Repu-
blike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Re-
publike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah 
pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L št. 236 z 
dne 23. 9. 2003, str. 33).

Blaž Pokeršnik
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ANALIZA GRADENJ KMETIJSKIH STAVB IN 
OBJEKTOV NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
Darja Mihelič, mag. inž. hort., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,  
Oddelek za agronomijo

doc. dr. Matjaž Glavan, univ. dipl. inž. agr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,  
Oddelek za agronomijo

Povzetek 

Pitno vodo za javno in privatno oskrbo prebival-
stva varujemo z režimo na vodovarstvenih obmo-
čjih (VVO). Vodovarstveni režim je določen v obliki 
prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov. Z omeji-
tvijo gradbenih posegov in dejavnosti na takšnih 
območjih zmanjšamo tveganja za slabšanje kako-
vosti pitne vode. V prispevku predstavimo, kakšne 
so možnosti in pogoji za gradnjo kmetijskih stavb 
in objektov na vodovarstvenih območjih (VVO). 
Predstavimo tudi kako je uvedba VVO vplivala 
na število gradenj kmetijskih stavb in objektov. 
Analiza je potekala na območjih občin Ljubljana, 
Maribor in Ptuj. Velik del teh občin leži na vodo-
varstvenih območjih, določenih po uredbah o vo-
dovarstvenih območjih za vodna telesa različnih 
vodonosnikov. Podatke o številu kmetijskih stavb 
in objektov smo pridobili iz katastra stavb, ki omo-
goča prikaz ter analizo števila in tip objektov po 
posameznih letih na različnih vodovarstvenih ob-
močjih. Tekom dela smo ugotovili, da je gradnja 
odvisna od vrste kmetijskih stavb ali objektov ter 
da se med izbranimi vodovarstvenimi območji le-
-ta razlikuje. Število izdanih gradbenih dovoljenj 
se je po uvedbi vodovarstvenih območjih zmanj-
šalo.

Ključne besede: vodovarstvena območja, vodo-
varstveni režim, gradnja, kmetijska stavba, kme-
tijski objekt

Uvod

Vodovarstvena območja (VVO) so s strani države 
varovana z uredbami o vodovarstvenih območjih 
za vodna telesa vodonosnikov, saj predstavljajo 
glavni vir pitne vode, ki pokrivajo več kot 90 od-
stotkov potreb prebivalstva. Po definiciji okvirne 
vodne direktive Evropske skupnosti (2000/60/
ES) je vodno telo podzemne vode razločna pro-
stornina podzemne vode v vodonosniku ali več 
vodonosnikih. Gradnjo na takšnih območjih zato 
določajo uredbe in zakonodaja, katerih navodila 
moramo pri umeščanju objektov upoštevati z ve-
liko skrbnostjo. 

Z ukrepi, ki se izvajajo na vodovarstvenih obmo-
čjih, želimo zmanjšati nevarnosti, tveganja in ogro-
ženosti, ki jih povzročajo dejavnosti, ki v prostoru 
že obstajajo oziroma se šele uvajajo. Omejitve 
določajo pogoje, pod katerimi je na vodovarstve-
nem območju omogočeno izvajanje neke dejavno-
sti, medtem ko prepovedi v celoti prepovedujejo 
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izvajanje določene dejavnosti.  S prepovedmi so 
tako prepovedane vse dejavnosti, ki lahko trajno 
in nepovratno poslabšajo ekološko, kemijsko in 
količinsko stanje vodnega vira (Matoz, 2008). V 
Sloveniji vodovarstvena območja zavzemajo prib-
ližno 17 % ozemlja ali 347.000 hektarjev (Slika 1) 
(ARSO, 2016). Glede na strukturo rabe zemljišč 
prevladuje gozd (61,1 %), sledijo travniki (13,6 %) 
in njive (10,9 %) (Slika 2). Od vseh zemljišč kme-
tijska zemljišča predstavljajo 6,04 %, od tega je 
največ travnikov (79,6 %). Ekološko obdelanih ze-
mljišč na VVO je bilo v letu 2014 le 1,7 % (ARSO, 
2014). Raba tal se je na vodovarstvenih območjih 
med letoma 2009 in 2014 (Slika 3) zelo malo spre-
menila. Še največ so se v tem obdobju spremenila 
povprečja obsega površin v zaraščanju, kar prika-
zuje, da človeške dejavnosti na VVO niso pretirano 
obremenjevale voda. Pri rabi ostalih kategorij je 
opaziti manjše spremembe, in sicer z manj kot 10 
% povečanjem/zmanjšanjem med obravnavanimi 
leti. V obravnavanem obdobju so se na VVO po-
večale površine voda, nasadov, odprtih zemljišč, 
zamočvirjenih zemljišč in njiv, medtem ko so se 
površine travinja in gozda zmanjšale (za slabih 
1000 ha) (ARSO, 2014).

Cilj naloge je ugotoviti, pod katerimi pogoji, ki iz-
hajajo iz zakonodaje, je na izbranih vodovarstve-
nih območjih možna gradnja kmetijskih stavb in 
objektov glede na vrsto ter analizirati podatke o 
časovni in prostorski dinamiki gradnje kmetijskih 
stavb in objektov. V ta namen smo si postavili tri 
raziskovalna vprašanja (1) Ali je možnost gradnje 
kmetijskih stavb in objektov na vodovarstvenem 
območju odvisna od vrste le-teh?, (2) Ali se pogoji 
za gradnjo iste vrste kmetijskih stavb in objektov 
med izbranimi vodovarstvenimi območji razliku-
jejo? In (3) Ali se je število izdanih gradbenih do-
voljenj za kmetijske stavbe in objekte po uvedbi 
VVO zmanjšalo?

Metode in materiali

Območje raziskovanja

Za območje raziskovanja smo izbrali občine Ma-
ribor, Ljubljana in Ptuj, ki se nahajajo na vodo-
varstvenih območjih, določenih z Uredbo o vodo-
varstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in 
Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07), Uredbo 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodono-
snikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 
59/07) ter Uredbo o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ura-
dni list RS, št. 43/15) (Slika 4).

Metode analize Uredb o VVO in ostale 
zakonodaje
Za dosego prvega in drugega raziskovalnega 
vprašanja, ki se nanašata na pogoje ter  možnosti 
gradnje kmetijskih stavb in objektov na izbranih 
vodovarstvenih območjih oz. podobmočjih, smo 
preučili tri uredbe, ki se nanašajo na naša razisko-
valna območja, in sicer Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrban-
skega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega 
polja, Uredbo o vodovarstvenem območju za vod-
no telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja ter 
Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja. V posameznih 
uredbah smo s ključnimi besedami »gradnja«, 
»objekt« in »stavba« iskali ter pregledali, kje in 
zakaj se ta beseda pojavlja v posameznih členih. 
Pri vsaki uredbi smo pregledali tudi prilogo 3, ki 
govori o ukrepih, prepovedih in omejitvah za grad-
njo na izbranih vodovarstvenih območjih. To prilo-
go smo primerjali z vsako od uredb. 

Za dosego tretjega raziskovalnega vprašanja smo 
pridobili podatke iz katastra stavb. Gre za podatke, 
ki nam omogočajo prikaz ter analizo števila in tip 
izgrajenih objektov po posameznih letih na različ-
nih kategorijah vodovarstvenih območjih. Podatka 
o izdanih gradbenih dovoljenjih v posameznih le-
tih za posamezno lokacijo nismo uspeli pridobiti. 
Podrobnejši razlogi so navedeni v podpoglavju 3.6 
negotovosti raziskave.

Za prostorsko analizo smo uporabili geografsko 
informacijski sistem Esri ArcGis 10.5.1. V progra-
mu ArcGIS smo prostorske sloje združili s tabela-
ričnimi in tako pridobili rezultate, ki smo jih nato 
uredili in statistično obdelali s programom MS of-
fice Excel 2016.

V času analize so se pojavile tudi negotovosti. Med 
temi je bila najtežja ugotoviti dejansko število iz-
danih gradbenih dovoljenj za kmetijske stavbe in 
objekte. Število izdanih gradbenih dovoljenj na 
nivoju občin lahko pridobimo preko podatkovne 
baze SiStat, vendar podatkov po katastrski občini 
in parcelni številki za posamezen objekt ne more-
mo pridobiti, saj gre za individualne podatke, ki so 
po Zakonu o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/95 
in 9/01) zaupni. Te podatke bi potrebovali, saj bi 
tako lahko ugotovili, kje točno na vodovarstvenem 
območju se nahaja zemljišče, na katerem se je 
zgradil kmetijski objekt. Na koncu smo za potrdi-
tev tega raziskovalnega vprašanja pridobili podat-
ke o letnici izgradnje objekta iz katastra stavb, ki 
ga vzdržuje Geodetska uprava RS.

Darja Mihelič, doc. dr. Matjaž Glavan
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Slika 1: Prikaz vodovarstvenih območij za vodna telesa vključena v raziskavo (Ljubljansko poje; Dravsko-ptujsko polje; Ruše, Vrbanski plato, 
Limbuška dobrava in Dravsko polje)
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(a) VVO Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

CC-SI* II Nestanovanjske stavbe 1,2 VVO I VVO II VVO III

12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte - pp pd

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) - pd pd

17a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) - pp pp

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka - pd +

12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - pd +

CC-SI* II Nezahtevni in enostavni objekti *** VVO I VVO II VVO III

17 Objekt za rejo živali - pd pd

18 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore, grajenega molzišča, gnojišča, kompostar-

ne za gnojevko, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta

pd + +

18a Silos, obora, grajeno molzišče - pd +

18b Gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust - 5,6 pd5 pd5

19 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost - pd +

(b) VVO Dravsko-ptujskega polja

CC-SI* II Nestanovanjske stavbe 1,2 VVO I VVO II VVO III

12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte - pp pd

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) - pd pd

17a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) - pp pp

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka - pd +

12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - pd +

CC-SI* II Nezahtevni in enostavni objekti *** VVO I VVO II VVO III

17 Objekt za rejo živali - pd pd

18 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore, grajenega molzišča, gnojišča, kompostar-

ne za gnojevko, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta

pd + +

18 a Silos, obora, grajeno molzišče - pd +

18 b Gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust - 5,6 pd5 pd5

19 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost - pd +

(c) VVO Ljubljanskega polja

CC-SI* II Nestanovanjske stavbe 3,4 VVO I VVO IIA VVO IIB VVO 

IIIA

VVO IIIB

12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso 

uvrščeni med enostavne objekte

- - pp pd +

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) - - pd pd +

17a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) - - pp pp pp

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka - - pd + +

12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - - pd + +

CC-SI* II Nezahtevni in enostavni objekti*** VVO I VVO IIA VVO IIB VVO 

IIIA

VVO IIIB

17 Objekt za rejo živali - - pd pd pd

18 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, razen silosa, obore, gra-

jenega molzišča, gnojišča, kompostarne za gnojevko, zbiralnika 

gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta

pd pd + + +

18a Silos, obora, grajeno molzišče - - pd + +

18b Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust -5,7,8 - 5,7,8 pd 5,7 + 5,7 + 5,7

19 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost - - pd + +

*CC-SI pomeni enotna klasifikacija vrst objektov s pojasnili * Navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, 
*** nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, + pomeni, da je poseg v okolje dovoljen, - pomeni, da je 
poseg v okolje prepovedan, VVO I pomeni najožje VVO, VVO II pomeni ožje VVO, VVO II A pomeni podobmočje ožjega VVO s strogim vodo-
varstvenim režimom, VVO II B pomeni podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom, VVO III pomeni širše VVO, VVO III A 
pomeni podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom, VVO III B pomeni podobmočje širšega VVO z milim vodovarstvenim 
režimom, Pd preverjeni vpliv na vodni režim in stanje vodnega telesa, Pp gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje grad-
benih del, 1 ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku, 2 graditi je treba nad srednjo gladino podzemne vode, 3 se 
ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku, 4 graditi je treba nad srednjo gladino podzemne vode, 5 dno mora biti 
najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, 6 že obstoječem kmetijskem gospodarstvu, 7 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja 
varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, 8 Za rekonstrukcijo ali gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje. Dno objektov 
mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

Preglednica 1: Gradnja nestanovanjskih stavb in  nezahtevnih ter enostavnih objektov na vodovarstvenem območju (a) Ruš, Vrbanskega 
platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, (b) Dravsko-ptujskega polja in (c) Ljubljanskega polja

Darja Mihelič, doc. dr. Matjaž Glavan
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Rezultati in razprava

Gradnja kmetijskih stavb in  
objektov na vodovarstvenem  
območju

Iz analize je razvidno, da je možnost gradnje kme-
tijskih stavb ali objektov na vodovarstvenem ob-
močju odvisna od vrste le-teh. V analizi so bile 
obravnavane nestanovanjske stavbe, nezahtevni 
in enostavni objekti po notranjih vodovarstvenih 
območjih (VVO I, VVO II, VVO III) in po posame-
znih vodovarstvenih območjih (Ruš, Vrbanskega 
platoja, Limbuške dobrave, Dravskega polja in  
Dravsko-ptujskega polja ter Ljubljanskega polja) 
(Preglednica 1). 

Na najožjem vodovarstvenem območju Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dra-
vskega polja (Preglednica 1a) je prepovedana 
vsaka gradnja, razen gradnja pomožno kmetijsko-
-gozdarskega objekta, ki je označena s »pd«. To 
pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja 
za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del 
preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega 
telesa ter izdano vodno soglasje. Na ožjem vodo-

varstvenem območju je dovoljena le gradnja tega 
tipa objekta.
Možnosti za gradnjo na vodovarstvenem območju 
Dravsko-ptujskega polja (Preglednica 1b) so ena-
ke kot na vodovarstvenem območju Ruš, Vrban-
skega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega 
polja. 
Gradnja na najožjem vodovarstvenem območju 
Ljubljanskega polja in na podobmočju ožjega VVO 
s strogim vodovarstvenim režimom (VVO II A) 
(Preglednica 1c) je prepovedana, z izjemo grad-
nje kmetijsko-gozdarskega objekta, ki ima ozna-
ko »pd«. Za ta objekt je dovoljena gradnja že na 
ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim 
vodovarstvenim režimom (VVO II B). Gradnja osta-
lih objektov in stavb je dovoljena na podobmočju 
širšega VVO z milejšim (VVO III A) in milim (VVO III 
B) vodovarstvenim režimom.

Pogoji za gradnjo kmetijskih stavb in 
objektov na vodovarstvenem območju

Analiza je pokazala, da se pogoji za gradnjo iste 
vrste kmetijskih stavb in objektov med izbranimi 
območji le v majhni meri razlikujejo (Pregledni-
ca 2). Za to analizo smo v združeni preglednici 

Nestanovanjske 
stavbe

Vodovarstveno območje Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške 

dobrave, Dravskega polja

Vodovarstveno območje 
Dravsko – ptujskega polja

Vodovarstveno območje Ljubl-
janskega polja

CC-SI* II I II A II B III A III B I II A II B III A III B I II A II B III A III B

12711 16 - pp pd - pp pd - - pp pd +

12712 17 - pd pd - pd pd - - pd pd +

17a - pp pp - pp pp - - pp pp pp

12713 18 - pd + - pd + - - pd + +

13714 19 - pd + - pd + - - pd + +

Nezahtevni in eno-
stavni objekti 

I II 
A

II 
B

III 
A

III B I II 
A

II 
B 

III 
A

III B I II A II B III 
A

III 
B

17 - pd pd - pd pd - - pd pd pd

18 pd + + pd + + pd pd + + +

18a - pd + - pd + - - pd + +

18b - 5,6 pd5 pd5 - 5,6 pd5 pd5 -5,7,8 - 5,7,8 pd 5,7 + 5,7 + 5,7

19 - pd + - pd + - - pd + +

CC-SI pomeni enotna klasifikacija vrst objektov s pojasnili (Priloga B) * Navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu 
s predpisi, + pomeni, da je poseg v okolje dovoljen, - pomeni, da je poseg v okolje prepovedan, VVO I pomeni najožje VVO, VVO II pomeni ožje 
VVO, VVO II A pomeni podobmočje ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom, VVO II B pomeni podobmočje ožjega VVO z manj strogim 
vodovarstvenim režimom, VVO III pomeni širše VVO, VVO III A pomeni podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom, VVO III 
B pomeni podobmočje širšega VVO z milim vodovarstvenim režimom, Pd preverjeni vpliv na vodni režim in stanje vodnega telesa, Pp gre 
za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, 5 dno mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, 6 že 
obstoječem kmetijskem gospodarstvu, 7 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov, 8 Za rekonstrukcijo ali gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje. Dno objektov mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne 
vode.
Opomba: z zeleno in rdečo barvo so označene razlike v pogojih za gradnjo kmetijskih stavb in objektov med posameznimi vodovarstvenimi 
območji. Zelena barva pomeni, da so posegi v to okolje dovoljeni, rdeča pa jih prepoveduje. Pojasnila enotne klasifikacije vrst objektov so v 
prilogi B.

Preglednica 2: Razlike v pogojih za gradnjo kmetijskih stavb in objektov med vodovarstvenimi območji Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 
dobrave, Dravskega polja in Dravsko – ptujskega polja ter Ljubljanskega polja

Analiza gradenj kmetijskih stavb in objektov na vodovarstvenih območjih



150

prikazali nestanovanjske stavbe, nezahtevne in 
enostavne objekte po posameznih vodovarstvenih 
območjih. 
Pogoji za gradnjo tako nestanovanjskih stavb kot 
tudi nezahtevnih in enostavnih objektov se med 
vodovarstvenim območjem Ruš, Vrbanskega pla-
toja, Limbuške dobrave, Dravskega polja in vodo-
varstvenim območjem Dravsko-ptujskega polja 
ne razlikujejo (Preglednica 2).

Razlike so se pokazale v primerjavi z vodovarstve-
nim območjem Ljubljanskega polja, ki je bolj po-
drobno razdeljen po podobmočjih z različnim vo-
dovarstvenim režimom. Največje spremembe so 
pri podobmočju ožjega vodovarstvenega območja 
s strogim vodovarstvenim režimom, kjer je pre-
povedana kakršnakoli gradnja nestanovanjske 
stavbe ali nezahtevnega ter enostavnega objekta. 
Edina izjema v tem podobmočju je gradnja pomo-
žno kmetijsko-gozdarskega objekta, kjer je grad-
nja označena z oznako »pd«. Ravno nasprotno pa 
je pri podobmočju širšega vodovarstvenega reži-
ma z milim vodovarstvenim režimom, ki dovoljuje 
gradnjo tako stavb za rastlinsko pridelavo, vključ-
no z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne 
objekte, kot tudi stavb za rejo živali (do 5 glav ve-
like živine).

Število kmetijskih stavb in objektov v 
posameznih obdobjih

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvene-
ga območja je začel veljati leta 2004. Kasneje so v 
veljavo stopile še uredbe o vodovarstvenih obmo-
čjih. Leta 2007 sta pričeli veljati Uredba o vodo-
varstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave, Dra-
vskega polja ter Uredba o vodovarstvenem obmo-
čju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega 
polja. Istega leta je stopila v veljavo tudi Uredba o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonos-
nika Ljubljanskega polja (UL RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZV–1, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl – A), vendar 
jo je leta 2015 nadomestila nova uredba z istim 
imenom. 

V evidencah je na izbranih VVO območjih zabele-
ženih 3 652 kmetijskih objektov in stavb (hlevov in 
pomožnih stavb), ki so bili zgrajeni v obdobju do 
leta 1915 (Preglednica 3). V tem obdobju so zajete 
stavbe in objekti, katerih letnice izgradnje segajo 
vse do leta 1080. Pri tem moramo upoštevati, da 
so v katastru oz. evidenci zabeležene le letnice iz-
gradnje. Nekatere stavbe so bile porušene in na 
njihovem mestu zgrajene druge, novejše. To velja 
zlasti za hleve, ki so se modernizirali. 

Med letoma 1915 in  1930 je bilo zgrajenih 980 
stavb. Tu velja omeniti leto 1920, ko je nastopila 

tudi prva agrarna reforma, katero je zaznamova-
la predvsem kmetijska mehanizacija. To obdobje 
so zaznamovali predvsem prva svetovna vojna in 
gospodarska kriza. Po vojni, ki se je končala leta 
1918, so bile evropske države pred finančnim zlo-
mom in kmalu je nastopila kriza in velika inflacija 
– brezposelnost in razvrednotenje denarja. Zaradi 
prekomernega zadolževanja so podjetniki, ki niso 
mogli vračati denarja, bankrotirali in je prišlo do 
finančnega zloma. Za njimi so propadle tudi banke 
in druga podjetja. Prišlo je do velike brezposelno-
sti. Začela se je gospodarska kriza, ki se je iz ZDA 
razširila po vsem svetu (OŠ ob Rinži, 2021).

V letih od 1931 do 1946 ne opazimo večjih spre-
memb, kar lahko povežemo z odzvanjanjem go-
spodarske krize in z drugo svetovno vojno, ki 
je trajala med letoma 1939 in 1945. Po vojni so 
podržavili večino gozdov in zemlje, kar je vplivalo 
tudi na ekonomsko stanje kmetov v nadaljnjih šti-
rih desetletjih (OŠ Ob Rinži, 2021). 

Med letoma 1947 in 1994 je gradnja intenzivno 
naraščala, saj je v katastru stavb s to letnico zabe-
leženih 14 973 kmetijskih stavb in objektov (hle-
vov in pomožnih stavb). Po letu 1960 je nastopila 
tretja agrarna reforma, ki je zaradi povečevanja 
stroškov v kmetijstvu kmete prisilila k povečeva-
nju kmetij. Velikost kmetij se je tako počasi pove-
čevala, medtem ko se je število kmetij zmanjše-
valo. 

V obdobju od leta 1994 do leta 2009 lahko opazi-
mo padec gradnje, saj je s temi letnicami izgra-
dnje zgrajenih 2.807 kmetijskih stavb in objektov, 
v letih od 2010 do 2019 pa še nadaljnjih 481. To 
zmanjšanje intenzivnosti gradnje pripisujemo 
predvsem uredbam, ki so začele veljati v letu 
2007 in so uveljavile nova pravila pri umešča-
nju objektov. Del odgovora lahko poiščemo tudi v 
strukturnih spremembah v kmetijstvu. Tako se je 
v Sloveniji zmanjšalo število vseh kmetij kot tudi 
kmetij, ki gojijo živali in pridelujejo goveje mleko. 
Med leti 2010 in 2016 se je tako število vseh kme-
tij iz 74.455 zmanjšalo na 69.902, število kmetij z 
živino iz 58.648 na 55.782 in število kmetij s kra-
vami molznicami iz 10.953 na 9.572. 

Ko pogledamo podatke o številu zgrajenih kmetij-
skih stavb in objektov na izbranih VVO v obdobju 
od leta 2002 do leta 2018, lahko opazimo očitno 
spremembo, ki se je zgodila po letu 2007 (Pregle-
dnica 4). Po tem letu se je število novo zgrajenih 
kmetijskih stavb in objektov na vodovarstvenih 
območjih Ruš, Vrbanskega polja, Limbuške dobra-
ve, Dravskega polja, Dravsko-ptujskega polja ter 
Ljubljanskega polja opazno zmanjšalo. V letih od 
2003 do 2006 se je število gradenj povečalo, kar 
lahko pripišemo ugodnim učinkom pridružitve EU, 
začetku izvajanja skupne kmetijske politike EU ter 

Darja Mihelič, doc. dr. Matjaž Glavan
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VVO > 1915 1915 - 

1930

1931–

1946

1947 – 

1962

1963 – 

1978

1979 

-1994

1995 – 

2010

2011 - 

2019

VVO Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 

dobrave, Dravskega polja

1417 355 468 1200 2150 2572 1105 125

Območje zajetja - - - - - 1 - -

Število hlevov - - - - - - - -

Število pomožnih stavb - - - - - 1 - -

VVO I 15 1 7 11 19 23 18 -

Število hlevov 3 - 1 2 2 3 - -

Število pomožnih stavb 12 1 6 9 17 20 18 -

VVO II 232 59 91 252 405 417 182 11

Število hlevov 27 8 4 15 42 38 16 3

Število pomožnih stavb 205 51 87 237 363 379 166 8

VVO III 1170 295 370 937 1726 2131 905 114

Število hlevov 265 37 48 123 235 272 85 8

Število pomožnih stavb 905 258 322 814 1491 1859 820 106

VVO Dravsko – ptujskega polja 1470 470 523 1464 2765 3181 1301 259

VVO I 3 1 2 5 5 11 5 -

Število hlevov 1 1 1 3 2 - 3 -

Število pomožnih stavb 2 - 1 1 3 11 2 -

VVO II 44 13 17 49 131 104 36 5

Število hlevov 20 1 3 11 33 13 4 -

Število pomožnih stavb 24 12 14 38 98 91 32 5

VVO III 1423 456 504 1410 2629 3066 1260 254

Število hlevov 388 120 135 345 753 703 207 24

Število pomožnih stavb 1035 336 369 1065 1876 2363 1053 230

VVO Ljubljanskega polja 765 155 209 344 674 623 319 27

VVO I - 1 1 2 3 19 1 -

Število hlevov - - 1 1 - 1 - -

Število pomožnih stavb - 1 - 1 3 18 1 -

VVO II A 351 32 50 65 136 125 83 3

Število hlevov 25 9 12 7 16 27 14 -

Število pomožnih stavb 326 23 38 58 120 98 69 3

VVO II B 158 36 54 83 149 109 67 8

Število hlevov 29 1 8 8 10 6 3 2

Število pomožnih stavb 129 35 46 75 139 103 64 6

VVO III A 175 70 63 126 242 225 92 10

Število hlevov 29 3 4 6 7 15 3 2

Število pomožnih stavb 146 67 59 120 235 210 89 8

VVO III B 81 16 41 68 144 145 76 6

Število hlevov 26 3 11 10 10 8 4 -

Število pomožnih stavb 55 13 30 58 134 137 72 6

Skupaj 3652 980 1200 3008 5589 6376 2725 411

Preglednica 3: Število kmetijskih stavb (hlevov in pomožnih stavb) glede na leto izgradnje in položaj v vodovarstvenem režimu
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pomoči izgradnje skladiščnih kapacitet za organ-
ska gnojila v okviru Nitratne direktive. Ta je zago-
tovila dohodkovno podporo kmetom in investicije 
v modernizacijo kmetijskih objektov. Če kmetje 
izpolnjujejo standarde dobrobiti živali, okolja in 
varnosti hrane ter izpolnjujejo pogoj, da obdeluje-
jo kmetijska zemljišča, prejmejo dohodkovno pod-
poro (EU, 2021), kar se je odrazilo tudi v številu 
gradenj kmetijskih stavb in objektov.

Zaključki

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se na-
naša na to, da je možnost gradnje kmetijskih stavb 
in objektov na vodovarstvenem območju odvisna 
od vrste le-teh, je pritrdilen. Razlik med Uredbo 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodo-
nosnikov Dravsko – ptujskega polja in Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonos-
nikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave 
in Dravskega polja sicer ni bilo, so se pa pokazale 

Leto VVO Ruš, Vrbanskega platoja, 
Limbuške dobrave, Dravskega 

polja

VVO Dravsko – ptuj-
skega polja

VVO Ljubljanskega polja

I II III Σ I II III Σ I II A II B III A III B Σ Σ

2002 5 17 69 91 1 2 71 74 - 4 3 6 2 15 180

2003 1 7 46 54 - - 67 67 - - 1 3 5 9 130

2004 - 11 41 52 - 1 77 78 - - 1 1 2 4 134

2005 - 10 46 56 1 1 66 68 - 4 5 5 1 15 139

2006 4 18 55 77 - 1 71 72 - 26 17 17 21 81 230

2007 - 5 21 26 - 1 39 40 - 2 1 1 1 5 71

2008 - 1 27 28 - - 30 30 - - - - - 0 58

2009 - 4 20 24 - - 27 27 - 1 - - - 1 52

2010 - - 17 17 - - 44 44 - 2 - 5 2 9 70

2011 - 2 19 21 - - 27 27 - - - 1 1 2 50

2012 - 2 18 20 - - 29 29 - 1 - 1 3 5 54

2013 - 1 20 21 - 1 30 31 - - 1 - 1 2 54

2014 - 2 27 29 - 1 45 46 - - 1 1 - 2 77

2015 - - 6 6 - 1 32 33 - - 2 2 - 4 43

2016 - 2 11 13 - - 43 43 - - - - 1 1 57

2017 - 1 3 4 - - 19 19 - - 2 2 - 4 27

2018 - 1 8 9 - 1 16 17 - - - 3 - 3 29

v primerjavi z Uredbo o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja. 
Tu je pomožno kmetijsko-gozdarski objekt izjema 
na najožjem območju in na podobmočju ožjega 
VVO s strogim vodovarstvenim režimom in nosi 
oznako »pd«. Za ta tip objektov je gradnja dovolje-
na že na ožjem vodovarstvenem območju z manj 
strogim vodovarstvenim režimom (VVO II B). 

Za drugo raziskovalno vprašanje, ki govori o tem, 
da so pogoji za gradnjo iste vrste kmetijskih stavb 
in objektov med izbranimi vodovarstvenimi ob-
močji drugačni, je odgovor prav tako pritrdilen. 
Največje razlike so se pojavile pri Uredbi o vodo-
varstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ljubljanskega polja, ki je prostorsko precej bolj 
podrobno razdelana. Pri podobmočju ožjega VVO 
s strogim vodovarstvenim režimom je prepove-
dana gradnja za skoraj vse kmetijske stavbe in 
objekte, razen za pomožno kmetijsko-gozdarski 

Darja Mihelič, doc. dr. Matjaž Glavan

Preglednica 4: Število zgrajenih kmetijskih stavb in objektov v obdobju od leta 2002 do 2018 v posameznih vodovarstvenih območjih
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objekt. Nasprotno pa velja za podobmočje širše-
ga VVO z milim vodovarstvenim režimom, kjer je 
dovoljena gradnja tako stavb za rastlinsko pride-
lavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med 
enostavne objekte, kot tudi stavb za rejo živali (do 
5 glav velike živine).

Odgovor za tretje raziskovalno vprašanje, ki se 
nanaša na to, da se je število izdanih gradbenih 
dovoljenj za kmetijske stavbe in objekte po uvedbi 
VVO zmanjšalo, je pritrdilen. Pravilnik o kriterijih 
za določitev VVO je pričel veljati leta 2004, Uredba 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodono-
snikov Dravsko – ptujskega polja ter Ruš, Vrban-
skega platoja, Limbuške dobrave, Dravskega polja 
pa v letu 2007. Istega leta je stopila v veljavo tudi 
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega polja, vendar jo je v 
letu 2015 nadomestila nova uredba z istim ime-
nom. 

V obdobju do leta 1915 je v evidencah zabeležnih 
3.652 kmetijskih stavb in objektov (hlevov in po-
možnih stavb), prvi podatki o gradnji pa segajo v 
leto 1080. Pri tem moramo upoštevati, da so bile 
nekatere stavbe in objekti, predvsem hlevi, poru-
šeni in na njihovem mestu zgrajeni drugi, novejši. 
V teh letih ne smemo pozabiti niti prve svetovne 
vojne in gospodarske krize, ki se je razširila po 
vsem svetu. Med letoma 1947 in 1994 je gradnja 
naraščala, saj je za to obdobje zabeleženih 14.973 
kmetijskih stavb in objektov (hlevov in pomožnih 
stavb). Obdobje med letoma 1978 in 1992 so 
zaznamovale predvsem velike investicije, ugodna 
posojila in hiperinflacija. V letih od 1994 do 2009 
lahko opazimo občuten padec zabeleženih gra-
denj, saj je bilo v tem obdobju zabeleženih le 2 807 
kmetijskih stavb in objektov, v letih do 2019 pa le 
še 481. To zmanjšanje pripisujemo uredbam, ki so 
se uveljavile v letu 2007 ter so uvedle nova pravi-
la pri umeščanju objektov in stavb. Del odgovora 
pa je tudi v strukturnih spremembah v kmetijstvu. 
Podatki kažejo, da se je v Sloveniji zmanjšalo šte-
vilo vseh kmetij kot tudi kmetij, ki redijo živali in 
pridelujejo mleko. 

Izvedena raziskava je pomembna tako z vidika 
mednarodne kot tudi slovenske javnosti. Gre za to, 
da bi lahko sprejeli naš predlog in začeli vsakega 
posameznega kmeta, ki bi oddal vlogo, obravna-
vati temeljito in individualno. S tem bi kmetom 
omogočili gradnjo določenih tipov objektov na vo-
dovarstvenih območjih. V magistrski nalogi smo 
navedli tudi, kje se lahko gradi določen tip kme-
tijske stavbe ali objekta. Informacije tako koristijo 
vsem, ki si želijo graditi kmetijske stavbe na VVO 
območjih, še posebej kmetom. 

Največja negotovost raziskave se je pokazala pri 
pridobivanju podatka o številu izdanih gradbenih 

dovoljenj po letih. Ugotovili smo, da izdana grad-
bena dovoljenja na nivoju občin lahko pridobimo 
preko podatkovne baze SiStat, vendar ne podat-
kov po katastrski občini in parcelni številki za po-
samezen objekt, saj gre za individualne podatke, 
ki so po Zakonu o državni statistiki zaupni. 

Na tem področju bi v prihodnje veljalo raziska-
ti, kako in koliko posamezni obstoječi kmetijski 
objekti in stavbe vplivajo na kakovost podzemnih 
voda. Tekom dela bi lahko izvedli analizo tveganja 
za onesnaževanje in pripravili predloge zaščitnih 
ukrepov.
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EKONOMSKI VIDIKI NAMAKANJA 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

Marko Černe, univ.dipl.inž.agr., KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Povzetek

Ko nastopi suša, se zavemo kako izjemno po-
membna je voda, bolje pa tudi razumemo pomen 
pregovora »brez vode ni življenja«, še posebej v 
kmetijstvu, ki je zelo odvisno od vremena. Voda je 
poleg tal in vremenskih razmer ključna naravna 
danost, ki omogoča življenje večini organizmov. 
Namakanje kmetijskih zemljišč povečuje ali zago-
tavlja pridelek, izboljšuje njegovo kakovost, omo-
goča boljše izkoriščanje proizvodnih potencialov, 
izboljšuje ekonomski položaj kmetij in zmanjšuje 
posledice podnebnih sprememb. V Sloveniji se je 
v letu 2020 namakalo 3.958 hektarjev zemljišč 
ali približno za četrtino večja površina kot v letu 
poprej. Ker zahteva ureditev vodnega vira in iz-
vedba namakalnega sistema sorazmerno visoka 
sredstva, je pomembno poznati gospodarski po-
men namakanja, stroške in koristi namakanja ter 
gospodarnost naložbe v namakalne sisteme.  

Uvod

Slovenija je država, ki ima zelo pestro talno odejo, 
prav tako pa ima tudi raznoliko vremensko doga-
janje. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda 
proti vzhodu, padavin je skupno sicer dovolj, a jih 
praviloma primanjkuje v pomladnih in poletnih 
mesecih, ko rastline potrebujejo največ vode za 
svojo rast in razvoj. Zadnje desetletje zaznamuje-

jo zime brez snega in suše, ki povzročajo škodo na 
kmetijskih pridelkih.

Zaradi navedenega je nujno razmišljati o uved-
bi namakanja, s čimer zmanjšujemo tveganja za 
sušo, obenem pa zagotavljamo redne in kakovo-
stne pridelke na naših njivah in vrtovih.

Voda in kmetijstvo sta neločljivo povezana. Rodo-
vitnost tal pomeni njeno sposobnost, da kulturnim 
rastlinam zagotavljajo vodo, zrak in potrebne hra-
nilne snovi. Z namakanjem zagotavljamo rastli-
nam potrebno količino vode za njihovo optimalno 
rast in razvoj ter predvsem kakovosten in obilen 
pridelek. Namakanje je v naših podnebnih razme-
rah pomemben dejavnik intenziviranja pridelave 
kmetijskih rastlin. Narava ima v časovnem pogle-
du in količinski porazdelitvi padavin svoja pota, ki 
niso vedno skladna z zahtevami rastlin. Pridelki 
na plitvih in propustnih ter teksturno lažjih tleh 
so majhni in odvisni od vremenskih dejavnikov, 
posebno pa od suše, oziroma od talne vlage, ki je 
rastline nimajo na razpolago ob vsakem času in v 
zaželeni količini. 

V prispevku je predstavljena ekonomska plat na-
makanja, in sicer: ocena ekonomske upravičenosti 
in višina naložbe v namakalni sistem, gospodar-
nost namakanja kot tehnološkega ukrepa in stro-
ški namakanja ter pričakovane koristi namakanja 
kmetijskih zemljišč. 

Marko Černe
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Naložba v izgradnjo  
namakalnega sistema 

Namakalni sistem je infrastruktura, ki mora biti 
postavljena preden nastopijo nezaželene posledi-
ce pomanjkanja vode v tleh. To je relativno drag 
poseg, ki ga posamezno kmetijsko gospodarstvo 
ne zmore samo, zato je nujna pomoč javnih (dr-
žavnih ali evropskih) sredstev. 

Po naši zakonodaji ločimo zasebne in javne (lokal-
ne v lasti občine in državne v lasti RS) namakal-
ne sisteme ter namakalne sisteme enega ali več 
uporabnikov. Stroške izgradnje namakalnega sis-
tema pa sestavljajo: stroški ureditve odvzemne-
ga objekta (črpališče, vodnjak ali odvzem vode 
iz akumulacije), dovodno omrežje in namakalna 
oprema. Dovodno omrežje sestavljata primarni in 
sekundarni vod za transport vode od vodnega vira 
do posamezne parcele, vključno s hidrantom. Na 
te hidrante se uporabnik namakalnega sistema 
priključi s svojo namakalno opremo. Dodatno je 
potrebno urediti tudi transformatorsko postajo za 
ustrezen električni priključek.

Iz kataloga stroškov in najvišjih priznanih vred-
nosti za obdobje PRP 2014 – 2020 (ki je podalj-
šano do leta 2022) je strošek izgradnje namakal-
nega sistema, ki je namenjen več uporabnikom, 
7.450,00 EUR/ha, dodatno pa še strošek ureditve 
vodnega zbiralnika (akumulacije, vodnega zajetja, 
zbiralnika za kapnico), vrtine ali vodnjaka, strošek 
postavitve transformatorske postaje, računalni-
ške opreme in druge opreme za povezavo črpa-
lišča s centrom za namakanje, npr. meteorološke 
postaje, ipd. Priznajo se tudi splošni stroški prido-
bitve gradbene, tehnične in projektne dokumen-
tacije ter nadzor nad izvedbo del. Višina podpore 
znaša za namakalne sisteme več uporabnikov do 
100 %.

Slika 1: Vodni zbiralnik za namakanje kmetijskih površin  
(Vir: M. Černe)

Za zasebne namakalne sisteme je merodajen že 
omenjeni seznam stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti, kar v tem času povzroča nemalo težav 
investitorjem, saj so cene materialov in storitev 
precej poskočile in presegajo vrednosti iz katalo-
ga. Višina podpore za zasebne namakalne siste-
me enega uporabnika se giblje od 50 do 90 %. 

Višina podpore za naslednje programsko obdobje 
sicer predvideva dvig podpore za izgradnjo na-
makalnega sistema, a se poraja dvom, če bo to ob 
splošni rasti praktično vseh cen, to tudi zadosto-
valo.

Vsekakor predstavlja naložba v izgradnjo nama-
kalnega sistema relativno drag poseg, za to je 
potrebno odločitve o dimenzioniranju namakal-
nega sistema, izbiri vodnega vira, določitvi na-
makalnega območja, izbiri ustrezne namakalne 
tehnologije in nenazadnje strukture kmetijske pri-
delave, prepustiti strokovnjakom s tega področ-
ja, da bomo imeli ustrezen in varčen namakalni 
sistem. S pretehtanimi odločitvami se izognemo 
visokim stroškom  delovanja in vzdrževanja na-
makalnega sistema ter tudi drugim morebitnim 
težavam (predimenzioniranost sistema, prenizki 
ali previsoki pritiski v cevovodih in opremi, neu-
strezna filtracija vode in posledično mašenje cevi, 
ipd.) pri namakanju.    

Slika 2: Urejeno črpališče zasebnega namakalnega sistema enega 

uporabnika (Vir: M. Černe)

Stroški opreme za namakanje

Namakalna oprema je last uporabnika. Stroški 
opreme so odvisni od izbrane tehnologije nama-
kanja, materialov, potrebne kapacitete in predvi-
dene kulture za namakanje, gibljejo pa se lahko od 
nekaj sto eurov na hektar površine do lahko tudi 
več deset tisoč eurov na hektar kmetijske površi-
ne, razpon je zelo velik, zato je potrebno podatke 
o ceni pridobiti pri posameznih ponudnikih nama-
kalne opreme. 

Ekonomski vidiki namakanja kmetijskih zemljišč 
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Stroški namakanja 

Stroške namakanja opredeljujejo:

•  tla, vremenske razmere in vrsta vrtnine,
•  izbira namakalne tehnologije (kapljično nama-

kanje, razpršilci, mikrorazpršilci),
•  tehnologija pridelave vrtnin (na prostem ali v 

zaščitenih prostorih, s folijo ali brez, ipd.),
•  vrsta namakalnega sistema (javni ali zasebni, 

en ali več uporabnikov),
•  vodni vir (površinske vode, podtalnica, voda iz 

javnega vodovoda, deževnica), in
•  dimenzije namakalnega sistema (moči črpalk, 

velikost primarnega in sekundarnega cevovo-
da).

Ekonomičnost (gospodarnost) namakanja določa 
razmerje med stroški namakanja in koristmi, ki se 
izkažejo v višjem in kakovostnejšem pridelku. 

Stroški namakanja se delijo na stalne stroške in 
spremenljive stroške. Stalni stroški so stroški za 
delovanje in vzdrževanje sistema: redno in inve-
sticijsko vzdrževanje, tehnološke posodobitve, 
amortizacija, zavarovanje sistema, stroški dela in 
storitev, stroški polnjenja in praznjenja sistema. 
Spremenljive stroške pa sestavljajo stroški po-
rabljene energije (električne ali druge) in stroški 
porabe vode za namakanje (vodno povračilo).
 

Slika 3: Kapljično namakanje pod folijo pomeni precejšen prihranek 
vode in s tem tudi nižje stroške namakanja (Vir: M. Černe)

Spremenljivi stroški namakanja so odvisni od po-
rabe vode za namakanje, ki pa je odvisna od pod-
nebnih razmer v sezoni pridelave, tipa tal, kulture 
in vrste načina (tehnike) namakanja. Poraba vode 
za namakanje neposredno vpliva na stroške na-
makanja, zato je zelo pomembna tehnika nama-
kanja. Nižji tlaki v sistemu pomenijo tudi nižjo po-
rabo energije za delovanje namakalnega sistema. 

Primer izračuna stroškov namakanja za nama-
kalni sistemi s skupnim črpališčem za več upo-
rabnikov; povprečna cena energije za 1 m3 vode za 

namakanje znaša od 0,08 do 0,10 centov (izkušnje 
večjih namakalnih sistemov iz Podravja). Pri pora-
bi vode 1000 m3/ha/leto znaša strošek električne 
energije od 80 do 100 EUR/ha. Stalni stroški za 
delovanje namakalnega sistema na letni ravni so 
povezani z vzdrževanjem sistema, zavarovanjem 
sistema, stroški dela in upravljanjem NS in znaša-
jo povprečno 20 EUR/ha/leto pri večjih namakal-
nih sistemih. Po izkušnja velikih namakalnih sis-
temov v občini Ormož in Gorišnica so tako skupni 
stroški namakanja med 100 do 120 EUR/ha ob 
porabi vode 1000 m3/ha ali 100 l vode/m2/leto. 

Primer izračuna stroškov namakanja za zasebni 
namakalni sistem enega uporabnika; če predvi-
devamo kapljično namakanje na površini 1 ha na 
prostem pod folijo, pridelava vrtnin, kapljična cev 
pretoka 2,1l/h/, kapljači na 40cm, kompenzacij-
ska kapljična cev, poraba vode 1.300 m3 skupno, 
kar pomeni cca. 70 EUR/ha za navedeno porabo 
vode na 1 ha površine pridelave vrtnin, dodamo še 
vodno povračilo 1.300 m3 × 0,0015 EUR/m3 vode 
= 2 EUR in 10 EUR/ha fiksnih stroškov, skupno 82 
EUR/ha/leto strošek namakanja; ob večji porabi 
vode v sezoni so seveda stroški sorazmerno večji.

Ekonomika namakanja

Ekonomičnost (gospodarnost) namakanja določa 
razmerje med stroški namakanja in koristmi, ki 
se izkažejo v višjem in kakovostnejšem pridelku. 
Spremenljivi stroški namakanja so odvisni od po-
rabe vode za namakanje, ki pa je odvisna od pod-
nebnih razmer v sezoni pridelave, tipa tal, kulture 
in vrste načina (tehnike) namakanja. Stalni stroški 
pa so stroški delovanja in vzdrževanja namakal-
nega sistema. 

Poraba vode za namakanje neposredno vpliva na 
stroške namakanja, zato je zelo pomembna tehni-
ka namakanja. Značilnosti kapljičnega namakanja 
so nizek tlak v ceveh (0,5 do 2 bara), nizka poraba 
vode in manjše izgube vode pri namakanju. Nizek 
tlak pomeni tudi nižjo porabo energije za delova-
nje namakalnega sistema. Vzpodbujati moramo 
uporabo takšnih tehnik oz. načinov namakanja 
(kapljično), ki bodo zmanjševali porabo vode in 
zniževali stroške namakanja.

V kmetijski svetovalni službi je bil narejen izračun 
ekonomskega učinka namakanja pri posameznih 
poljščinah, ki je prikazan v spodnji tabeli. Pri vseh  
kulturah je ekonomski učinek pozitiven. V spodnji 
tabeli so prikazani podatki povečanega pridelka in 
ekonomski učinki pri različnih kulturah, ki jih do-
sežemo z namakanjem na ha posamezne kulture. 

Marko Černe
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Povprečna cena energije za 1 m3 vode za namaka-
nje znaša od 0,08 do 0,10 centov (izkušnje iz Pod-
ravja). Pri porabi vode 1000 m3/ha znaša strošek 
energije od 80 do 100 EUR/ha. S porabo 1000 m3 

vode na ha zagotovimo primeren pridelek koruze 
tudi v sušnih razmerah. 

Izračun pokaže, da lahko pridelamo 4 do 6 t več 
koruznega zrnja na ha njivske površine ali pov-
prečno vsaj 4 tone zrnja več, oziroma 20 do 30 t 
več mase koruzne rastline na ha. Podobno je pri 
pridelku krompirja, hmelju in drugih kulturah. 

Torej je razvoj namakalnih sistemov potreben in 
ekonomsko upravičen, posebej na površinah, ki so 
za sušo zelo občutljiva. Na teh območjih pa je pot-
rebno razvijati v kolobarju pridelavo intenzivnej-
ših rastlin (zelenjadarstvo), ki so tudi donosnejše 
in nam strošek namakanja hitreje povrnejo.

Stalni stroški za delovanje namakalnega siste-
ma na letni ravni so povezani z vzdrževanjem 
sistema, zavarovanjem sistema, stroški dela in 
upravljanjem NS in znašajo povprečno 20 EUR/
ha/leto pri večjih namakalnih sistemih. Po izkuš-
nja velikih namakalnih sistemov v občini Ormož in 
Gorišnica so tako skupni stroški med 100 do 120 
EUR/ha ob porabi vode 1000 m3/ha ali 100 l vode/
m2/leto, kar predstavlja približno vrednost 1 tone 
koruznega zrnja.
Namakanje vpliva na količino in kakovost pridel-
ka, na stabilnost proizvodnje in možnost nakna-
dnih posevkov na kmetijskih zemljiščih.

Namakanje na splošno pozitivno vpliva na količino 
in kakovost pridelka, vendar je odvisno od mnogih 
dejavnikov. Pridelava zelenjadnic brez namakanja 
ni možna. Najbolj občutljive glede talne vlage so 
zelenjadnice, ker imajo plitev koreninski sistem in 
relativno veliko listno površino in zahtevajo doda-
janje vode tudi v povprečno deževnih letih, vsak 
zamujeni dan je lahko usoden. Pri pridelavi travinj 
in poljščin lahko v povprečno suhih letih poveča-
mo pridelek do 30 %, v zelo sušnih letih tudi 50 

– 60 %, žita se pri nas redkeje namakajo, a lahko 
pridelek povečamo od 10 do 15 %, pri koruzi od 30 
do 50 %, v zelo sušnih letih celo od 60 do 80%, pri 
krompirju od 30 do 50 %, v zelo sušnih letih celo 
od 80 do 150 %, pri soji od 30 do 35 %, pri lucerni 
od 10 do 15 % povečanje v povprečno sušnih letih, 
v zelo sušnih do 70% povečanje pridelkov.

Zaključek

Namakanje je najvišja oblika kmetijske pridelave. 
Namakanje oplemeniti kmetijstvo. Poseben privi-
legij je, če lahko uravnavamo enega od naravnih 
virov – vodo, ko jo primanjkuje za rast in razvoj 
kulturnih rastlin. Namakanje je ključni ukrep pri 
blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe 
v kmetijstvu. Zaradi relativno drage izgradnje na-
makalnega sistema je potrebno skrbno pretehtati 
vse pomembne odločitve v povezavi z namaka-
njem, da bo le-to učinkovito za visok in kakovos-
ten pridelek ter stroškovno vzdržno in ekonomič-
no za kmetijo. Zato je 
pomembno poznati vlogo in pomen namakanja za 
kmetijsko pridelavo, stroške in koristi namakanja 
ter višino in gospodarnost naložbe v namakalne 
sisteme.  

Viri

Namakanje zemljišč, Slovenija (Statistični urad RS, 2020). 
Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (MKGP, PRP 

2014 – 2020). 
Stroški namakanja v občinah Ormož in Gorišnica (Ptuj 2021). 
Vpliv namakanja na povečanje pridelkov in doseganje pokri-

tja (Pribožič, P., KGZS Zavod Ptuj 2017).

 

kultura POVPR. 
PRIDELKI 

kg/ha

PRIDELKI Z 
NAMAKANJEM 

kg/ha

RAZLIKA 
kg/ha

CENA 
 cent/kg

DODATNI  
PRIHODEK v 

EUR

STROŠEK 
NAMAKANJA 

v EUR 

Prispevek 
za kritje 
stalnih 

stroškov 
EUR

Pšenica 5.000 7.000 2.000 17 340 120 220

Koruza zrno 7.000 11.000 4.000 16 640 120 520

Koruza sil. 32.000 45.000 13.000 3,7 481 120 361

Krompir 30.000 45.000 15.000 13 1.950 120 1.830

Oljne buče 650 1.200 550 3,2 1.760 120 1.640

Tabela 1: Izračun vpliva namakanja na povečanje pridelkov in doseganje pokritja  

Ekonomski vidiki namakanja kmetijskih zemljišč 
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PREZRTE TEŽAVE PRI NAČRTOVANJU IN 
IZVAJANJU ČIŠČENJA ODPADNE VODE

dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. inž. grad.; uroskrajncster@gmail.com 

Povzetek 
 
Osnovni dokument  za načrtovanje in izvajanje či-
ščenja odpadnih voda predstavljata: 

1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode 

2. Operativni program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode 

Oba dokumenta udejanjata zahteve Direktive Sve-
ta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju 
komunalne odpadne vode ter dopolnitev direktive.

Članek želi dokazati, da so ostali problemi pri od-
vajanju in čiščenju: končna dispozicija prebitnega 
blata iz čistilnih naprav, problem odvodnjavanja 
padavinskih voda v mestih, potrebe po čiščenju 
novih onesnaževal bistveno manj strokovno pre-
verjana in vsebovana  v tovrstnih dokumentih in 
zakonodaja.

Uvod

Osnovni dokument  za načrtovanje in izvajanje či-
ščenja odpadnih voda predstavljata 

1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode (Uradni list RS, št. 98/15 18. 12. 
2015, št. 76/17 22. 12. 2017, št. 81/19 27. 12. 
2019).

2. Operativni program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode (Vlada Republike Slovenije 
17. 9. 2020).

Oba dokumenta udejanjata zahteve Direktive Sve-
ta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju 
komunalne odpadne vode (UL L št. 135 1991) ter 
kasnejših dopolnitev te direktive. 

Stanje v Sloveniji je bilo na presečni datum 31. de-
cember 2018:

1. skupno v vseh aglomeracijah:

• 82,2 odstotka za priključenost na javno kanali-
zacijsko omrežje,

•  80,0 odstotka za priključenost na komunalno ali 
skupno čistilno napravo,

2. v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako 
ali večjo od 2.000 PE
•  91,8 odstotka za priključenost na javno kanali-

zacijsko omrežje,
•  90,0 odstotka za priključenost na komunalno ali 

skupno čistilno napravo,

3. v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manj-
šo od 2.000 PE:

• 50,0 odstotka za priključenost na javno kanali-
zacijsko omrežje,

• 46,8 odstotka za priključenost na komunalno ali 
skupno čistilno napravo.

Cilj obeh dokumentov je ureditev odvajanja in či-
ščenja za naprave nad 50 PE do leta 2028. 

dr. Uroš Krajnc

mailto:uroskrajncster@gmail.com
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Avtor članka smatra, da je potrebno razumeti 
najprej krovno direktivo Evropskega z dne 23. ok-
tobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike (Vodna direktiva). Hie-
rathija direktiv je naslednja:

Slika 1: Okvir upravljanja za vso zakonodajo, povezano z vodo 
(Londong 2021)

Novi izzivi  pri čiščenju odpadnih 
voda 

Na 40 obletnci EWA –e 4. maja 2021 je na sple-
tnem seminarja  prof. Jörg Londong iz Bauhaus 
Universität Weimar v predavanju z naslovom Pri-
hodnji izzivi v vodnem sektorju prikazal kritična 
onesnaževala, ki prihajajo v okolje z odpadnimi 
vodami, in orisal njihov pomen v vodnem okolju 
(Slika 2). Pri tem je omenil, da bo treba v prihod-
nje poseben poudarek nameniti mikro-onesnaže-
valom in njihovemu odstranjevanju.

Slika 2: Težave onesnaženja voda in relativni pomen (Londong 2021)

Vidimo, da je onesnaženje s BPK5 in KPK že veči-
noma rešeno. 
Opozoril je tudi na kritične točke pri odvajanju 
vode na urbanih območjih in pomanjkanje ovir, ki 
bi jih morali uvesti za boljšo zaščito okolja pred 
dodatnim onesnaženjem, to pa bi lahko dosegli 

predvsem z uvajanjem krožnega gospodarstva 
(Slika 3).

Slika 3: Zasnova prihodnjih urbanih snovnih tokov (Londong 2021)

Za zasnovo odvajanja vod iz urbanih področij je 
prof. Londong predlagal naslednje ukrepe:

• za upravljanje padavinske odpadne vode obve-
zno uvajanje zadrževalnih bazenov in infiltrira-
nje padavinske vode pred izpustom v podtalnico,

• ločevanje črne vode od ostale odpadne vode. 
Črna voda je odpadna voda iz stranišča (feces in 
voda, porabljena za izplakovanje stranišč), siva 
voda je odpadna voda, ki nastane pri pranju, 
umivanju in v kuhinji.

• uvajanje novih tehnologij čistilne naprave za či-
ščenje črne vode.

Realni probleni odvajanja in  
čiščenja odpadne vode  
v Sloveniji 

Viški biološkega blata  iz čistilnih 
naprav – trenutno največji problem

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne vode vsebuje:

• Definica pojmov 3. blato je preostalo obdela-
no ali neobdelano blato iz komunalnih čistilnih 
naprav in preostalo blato iz obstoječih pretoč-
nih greznic ter blato iz stranišča, ki deluje brez 
izpiranja z vodo in je brez iztoka ter ni kemično 
stranišče v skladu s predpisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedi-
lu: suho stranišče);

• 15. člen (naloge javne službe): 5. obdelava blata,
• 18. člen (obdelava blata)
• (1)  Izvajalec javne službe, ki je upravljavec ko-

munalne čistilne naprave, opremljene za obde-

Prezrte težave pri načrtovanju in izvajanju čiščenja odpadne vode
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lavo blata, mora za blato, ki nastane pri čiščenju 
komunalne odpadne vode, zagotoviti obdelavo, s 
katero se doseže:

• izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v 
kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja upora-
bo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetij-
stvu, če se obdelano blato uporablja kot gnojilo 
v kmetijstvu, ali

• izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali 
odstranjevanja blata v skladu s predpisi, ki ure-
jajo odpadke.

• (2) Izvajalec javne službe mora za blato, prevze-
to iz komunalne čistilne naprave, ki ni opremlje-
na za obdelavo blata, prevzeto delno obdelano 
blato iz komunalne čistilne naprave (na primer 
po dehidraciji ali sušenju neobdelanega blata in 
podobno) in blato, prevzeto iz malih komunal-
nih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 
50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz 
petega odstavka 21. člena te uredbe, zagotovi-
ti obdelavo v skladu s prejšnjim odstavkom na 
območju komunalne čistilne naprave, ki je opre-
mljena za obdelavo blata.

• (3) Če izvajalec javne službe ne upravlja komu-
nalne čistilne naprave, ki je opremljena za ob-
delavo blata, mora zagotoviti obdelavo blata na 
območju druge komunalne čistilne naprave, ki je 
opremljena z zadostnimi zmogljivostmi za ob-
delavo blata.

• (4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec 
javne službe v soglasju z občino zagotovi obde-
lavo blata v premični napravi za obdelavo blata, 
če se taka obdelava blata izvaja na območju ko-
munalne čistine naprave, kjer nastaja blato.

• (5) Za obdelano blato, ki se ne uporablja kot gno-
jilo v kmetijstvu, mora izvajalec javne službe za-
gotoviti ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
odpadke.

• (6) Če je izvajalec javne službe upravljavec ko-
munalne čistilne naprave, ki je opremljena za 
obdelavo blata, mora kot povzročitelj odpadkov 
v načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s pred-
pisom, ki ureja odpadke, vključiti tudi ravnanje z 
blatom iz drugega odstavka tega člena.

Operativni program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode vsebuje: 

Ravnanje z blatom

Poudarek je na blatu iz komunalnih čistilnih 
naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, in 
blato iz obstoječih pretočnih greznic. Izvajalec 
javne službe mora za blato, ki nastane pri čišče-
nju komunalne odpadne vode, zagotoviti obdela-
vo blata, s katero se doseže izpolnjevanje zahtev 
za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu ali v  skladu s 
predpisi, ki urejajo odpadke.
Na podlagi podatkov na presečni datum 31. de-
cember 2018 je mogoče ugotoviti, da blato iz ko-

munalnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za 
obdelavo blata, prevzema 69 komunalnih čistilnih 
naprav, od tega 39 komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 10.000 PE. Po-
datki iz IJSVO na presečni datum 31. december 
2018 kažejo tudi, da je bilo iz komunalnih čistilnih 
naprav leta 2018 odstranjenih 1.479.493 m3 obde-
lanega blata, pri čemer se podatek o stopnji zgoš-
čenosti odstranjenega blata giblje od 0 do 91 %, v 
povprečju pa znaša 5,23 %. 

Ker v Sloveniji prebitnega biološkega blata iz či-
stilnih naprav ni več dovoljeno odlagati na odla-
gališča komunalnih odpadkov in ker je Madžarska 
ustavila uvoz tega odpadka, je s tem pa je cena 
ravnanja z odpadnim blatom enormno poskočila.  
V javnost so zelo odmevali primeri okolijskega 
kriminala, ko so blato iz čistilnih naprav nezako-
nito odlagali kar v naravo, primeri odlaganje blata 
iz čistilne naprave Ptuj na območju Pivole v občini 
Hoče - Slivnica   ter blata  iz čistilne naprave Ro-
gaška Slatina v naselju Vodule pri Dramljah, neu-
radna ocena je količina tako neustrezno doložene-
ga blata ranga 1000 t.

Strokovnjakom iz področja čiščenja odpadnih 
voda je že desetletja znano, da postaja blato iz 
čistilnih naprav ključna težava pri čiščenju odpa-
dnih voda. Ministrstvo za okolje in prostor je bilo 
dolgo čas podpiralo stališče, da je to problem, ki 
ga morajo tako kot čiščenje odpadnih voda obveza 
lokalnih skupnosti. Področje ravnanja z odpadnim 
blatom kot del izvajanja javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
urejajo zakoni, predpisi in uredbe tako na EU kot 
na nacionalnem področju. Vsaka država ima svoje 
zakonodajne zahteve, podajamo kratek opis zako-
nodajnih zahtev v Avstriji, Nemčiji, na Nizozem-
skem in v Švici, kjer zahteve presegajo zahteve 
evropske zakonodaje in služijo ostalim državam 
kot primer dobre prakse Sl Consult 2021).

Švica: v tej državi je v kmetijske namene prepo-
vedana uporaba blata od leta 2003,  leta 2016 je 
sprejela odločitev in s prehodnim obdobjem 10 let 
uvedla obvezno predelavo fosforja za blato iz ČN 
in klavniške odpadke, obveza stopi v veljavo 1 ja-
nuarja 2026 . 

Nemčija: V Nemčiji je bila za blato iz ČN sprejeta 
nova uredba leta 2017. Ta uredba uvaja obvezno 
pridobivanje fosforja iz blat za ČN večje od 50.000 
PE kar bo veljalo za približno 500 čistilnih naprav 
po Nemčiji. Fosfor bo potrebno pridobivati, če bo 
blato vsebovalo več kot 2 % fosforja / s.s. ali pa 
ga bo potrebno pridobivati iz pepela, ki je preosta-
nek monosežiga. Za ČN, ki so večje od 100.000 PE 
imajo prehodno obdobje 12 let, ČN kapacitete med 
50.000 in 100.000 PE pa 15 let. V kolikor je vseb-
nost fosforja v blatu manjša od 2 %, bo dovoljen 
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sosežig. Uporaba blata v kmetijstvu bo dovoljena 
samo še za ČN, katerih kapaciteta je manjša od 
50.000 PE . 
Nizozemska: država si je cilje določila v Nacional-
nem načrtu ravnanju z odpadki. Uporaba v kmetij-
stvu je prepovedana od leta 1995. Blato je name-
njeno 100 % termični obdelavi. Prednost se daje 
sosežigu v cementarnah in monosežigu.
Ministrstvo za okolje in prostor je spremenilo pri-
stop do problema blata. Na okoljskem ministrstvu 
so določili dve možnosti, sežig blata na večjih čis-
tilnih napravah in predelavo v gradbene proizvo-
de.

MOP ne bo določal območij skupnih sežigal-
nic, občine bodo morale sodelovati pri postavi-
tvi naprav, ki bi lahko zrasle v dveh letih in sta-
le od osem do deset milijonov evrov. Te naprave 
bi morale tudi izločati fosfor. MOP bo te projek-
te sofinancirali, 24.6.2021 je bil sprejet Odlok  o 
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v obdobju 2021–2023. Program po-
rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
obdobju 2021–2023 vsebuje točko 1.1.3 Ukrepi na 
področju odpadkov 1.1.3.1 Predelava odpadnega 
blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav 
(monosežig) Sredstva so namenjena vzpostavitvi 
in nadgradnji podpornega okolja na področju rav-
nanja z odpadki, izgradnji manjkajoče infrastruk-
ture za termično obdelavo blata (monosežig) ter 
ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na podro-
čju krožnega gospodarstva, vključno s področjem 
preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši 
rabi virov z upoštevanjem prednostnega reda hi-
erarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter rav-
nanja s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi 
odpadki. Financirajo se naložbena potreba Repu-
blike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obde-
lavo (recikliranje) odpadkov (blato iz komunalnih 
in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: 
BKČN), priprava študij, strokovnih podlag, pro-
storskih aktov, projektov za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba 
javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig 
(termično obdelavo) blata iz komunalnih in sku-
pnih čistilnih naprav (odpadek št. 19 08 05) za po-
znejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz 
s fosforjem bogatega pepela ter priprava študij in 
izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča 
(monoodlaganje) za dolgoročno odlaganje s fos-
forjem bogatega pepela iz naprav za monosežig 
BKČN  Dovoljenja bodo pridobivale vodilne občine, 
podobno kot pri centrih za ravnanje z odpadki, pri 
čemer za naprave, ki bodo v območju čistilne na-
prave, ne bo treba spreminjati državnega prostor-
skega načrta in bodo lahko pridobile integralno 
dovoljenje. Pri drugih občinah bo bolj zapleteno.
MOP Direktorat za okolje je 12. 7. 2021  poslal 
občinam poziv za pripravo pobude o postavitvi 
objekta za termično obdelavo blata iz komunalnih 

čistilnih naprav – izhodišča in pogoji za določitev 
potencialnih lokacij termične obdelave blata iz 
komunalnih čistilnih naprav: - letna količina blata 
čistilnih naprav je 153.000 t , minimalna proizvo-
dna zmogljivost posamezne naprave: 8 - 10 MW 
termične moči vhodnega goriva - gradnja se lah-
ko začne šele po pridobitvi pravnomočnega oko-
ljevarstvenega dovoljenja. Okvirni terminski plan 
za postavitev naprave za termično obdelavo blata 
ČN: Izdelava študije izvedljivosti oktober 2021, in-
tegralni postopek (DGD + PVO) oktober 2022, oko-
ljevarstveno dovoljenje (IED OVD) oktober 2023, 
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje (PZI) februar 2024, gradnja oktober 2025,  
izdelava projektov izvedenih del (PID) december 
2026, tehnični pregled april 2026, poskusno obra-
tovanje maj 2026. 

Predelave blata v gradbene proizvode za sanacijo 
rudnikov, degradiranih površin in gradnjo nasipov  
MOP ne bo sofinanciral. Za tako predelavo bo tre-
ba pridobiti slovenski tehnični standard, ki ga po-
deljuje ZAG, nato pa še okoljevarstveno dovoljenje 
Arsa.

Praksa v Sloveniji

Maribor

Že pred letošnjimi aktivnostmi MOP-a  je Mestna ob-
čina Maribor naročila Študijo ravnanje z odpadnim 
blatom iz CČN Maribor, ki jo je izdelal Sl Consult 
avgusta 2021. Naloga študije je bila analizirati 
možnosti različnih tehnologij obdelave odpadne-
ga blata oziroma celostne izrabe tega materiala, s 
ciljem poiskati rešitev, ki bo finančno, prostorsko 
in okoljsko najsprejemljivejša, hkrati pa bo imela 
učinek na znižanje končne cene ravnanja z odpad-
nim blatom, ki bremeni občane MOM. Izhodiščna 
količina odvečnega blata za študijo je bila 15.000 
ton/leto (23 % suhe snovi). Na Mestnem svetu je 
bila javno predstavljena študija, ki je obravnavale 
variante.

1. Varianta: anaerobna obdelava blata
2. Varianta: anaerobna obdelava blata s termično 

hidrolizo
3. Varianta: sušenje blata 
4. Varianta: monosežig blata
5. Varianta: monosežig blata z možnostjo pridobi-

vanja fosforja
6. Varianta: napredne tehnologije piroliza, uplinja-

nje in hidrotermalna karbonizacija 
7. Varianta: predelava blata v trdo gorivo 
8. Varianta: predelava blata v gradbene kompozite
9. Varianta: Uporaba blata v kmetijstvu 

Variante 1 – 3 vplivajo na količino blata, variante 4 
– 9 pa na končno dispozicijo blata. Študija je v fazi 
mednarodne recenzije, MO Maribor pa preverja 
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možnost skupnega pristopa v sosednjimi občina-
mi. Ker je Energetika Maribor sklenila pogodbo za 
štiri leta za odvoz blata, ima Maribor  čas, da iz-
pelje vse aktivnosti. Največji problem pričakujemo 
pri odporu prebivalstva do sežigalnic.

Ljubljana

Centralna čistilna naprava Ljubljana ima že sedaj 
sodobno tehnologijo čiščenja s primarnimi use-
dalniki. Odvečno blato po predhodnem gravitacij-
skem in strojnem predzgoščanju odvajamo v gni-
lišče, kjer poteka biološka razgradnja organskih 
snovi pri anaerobnih mezofilnih pogojih. Bioplin 
uporabljajo poleg zemeljskega plina kot gorivo 
za ogrevanje blata v gniliščih in sušenje blata v 
sušilnem bobnu. V sklopu nadgradnje čistilne na-
prave, ki je v izvajanju se bo uvedla tudi termična 
hidroliza.

Linija blata obsega nadalje strojno dehidriranje 
pregnitega blata s centrifugo in sušenje v sušil-
nem bobnu do vsebnosti min. 90 % suhe snovi v 
končnem produktu v obliki pelet premera 2-4 mm.
ČN Lukovica 6.000, ČN  Moravče 1.000 PE, skupaj 
zmogljivost 746.900 PE.

Velikost obrata je predvidena za prevzemanje ko-
ličin blata 12.500 ton suhe snovi. Predvidena je 
dograditev obstoječega sklopa za dehidracijo bla-
ta s povečanjem obstoječih kapacitet za 120%  v 
fazi sušenja blata. 

Za potrebe termične izrabe se dogradi objekt za 
mono sežig blata iz komunalnih čistilnih naprav 
pri čemer nastane uporabna energija kot posledi-
ca izrabe organskega optenciala blata in produkt 
po mono sežigu pepel. V okviru objekta za mono 
sežig je predvidena tudi enota za nadaljnjo upora-
bo viška energije.

Pobuda za vključitev projekta termične in snovne 
izrabe blata iz komunalnih čistilnih naprav v Na-
cionalni načrt okrevanja in odpornosti za črpanje 
evropskih sredstev v obdobju od 2021 do 2027 
obsega energetsko in snovno izrabo procesa ob-
delave blata na lokaciji CČN Ljubljana. Prispev-
no območje je sledeče:  CČN Ljubljana – Zalog 
360.000 PE, ČN Črnuče 8.000 PE, ČN Brod 5.800 
PE, ČN Dol pri Ljubljani 4.000 PE, ČNN Domžale-
-Kamnik 149.000 PE, ČN Kranj 95.000, ČN Škofja 
loka 5.600 PE, ČN Vrhnika 15.500 PE, ČN Logatec 
4.900 PE, ČN Podpeč-Preserje 5.100; ČN Ig 5.000 
PE, ČN Borovnica 6.000 PE, ČN Grosuplje 20.000 
PE, ČN Ivančna gorica 6.000 PE,

Izkoriščenost obstoječih čistilnih 
naprav
Monitoring delovanja komunalnih čistilnih naprav, 
ki ga izvaja ARSO in je dostopen na spletni strani 
ARSO, kaže težavo, da je izkoriščenih le 50 – 70 % 
kapacitet izgrajenih komunalnih čistilnih naprav. 

Vzrok temu stanju je: 
• komunalne čistilne naprave so bile načrtovane 

in izgrajene v časih, ko je bilo prisotnih več in-
dustrijskih onesnaževalcev, ki so odpadno vodo 
spuščale na mestne kanalizacijske sisteme in 
komunalne čistilne naprave. 

• Pri projektiranju teh naprav je bila prisotna 
striktna uporaba nemških smernic (ATV, DWGW)  
smernic, ki imajo drugačne robne pogoje, kdaj 
ČN uspešno deluje. Zato imajo naprave glede na 
našo zakonodajo rezervno kapaciteto. Lep pri-
mer je čistilna naprava Ptuj, ki je glede na na-
tivno kapaciteto močno preobremenjena (indu-
strijske odpadne vode Draženci), vendar dosega 
dobro kakovost čiščenja.

• Praviloma so močno pod obremenjene naprav 
čistilne naprave  v šolah, vrtcih, objektih na mej-
nih prehodih, tu vidimo kot možen vzrok rado-
darno financiranje.

• Pri teh podatkih pa se poraja  po drugi strani 
tudi dvom v monitoring

Ob teh podatkih se moramo vprašati, kaj dosega-
mo s komunalnimi čistilnim napravami, zakaj jih 
sploh gradimo in z njimi obratujemo. Primarno ne 
zaradi izpolnjevanje zahtev naše in evropske za-
konodaje, temveč zaradi zaščite kakovosti naših 
vodnih teles, posledično vodnih virov. Tu je priso-
ten problem monitoringov, ki bi ugotavljali vpliv 
komunalne čistilne naprave na izboljšanje kako-
vosti odvodnika, lahko navedemo kot primer dob-
re prakse Savinjo pod čistilno napravo Celje.

Aglomeracije – sveto pismo

Koncept aglomeracij dvodimenzionalen problem, 
v resnici tri dimenzionalen. Navedel bom nekaj 
primerov po spominu, kjer so bile uradne aglo-
meracije razlog, da občine niso bile upravičene do 
financiranja izgradnje kanalizacije z Evropskimi 
sredstvi. Naselji Zgornji in Spodnji Duplek sta bili 
že pri projektiranju centralne čistilne naprave Ma-
ribor upoštevani kot prispevno območje. Ko smo 
izdelali dokumentacijo za sofinanciranje te kana-
lizacije, je MOP odgovoril, da gre za dve aglome-
raciji manjši od 2000 PE. Med obema aglomera-
cijama je bila meja ranga 100 m, naselje Spodnji 
Duplek je imelo po zadnjem popisu prebivalstva 
več kot 2000 prebivalcev, vendar ti argumenti 
MOP-a niso prepričali. Podobna zgodba je bila za 
Občino  Videm pri Ptuju.
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Določitev aglomeraciji, izredno natančno opisana 
v Operativnem programu, bazira na dvodemen-
zionalnih podatkih. Večna želja projektantov od-
vodnje odpadnih in padavinskih voda pa je najce-
nejši gravitacijski odtok teh voda.
Prispevna območja aglomeracij (po definiciji) 
so določena z metodologijo, ki pa ne upošteva 
neizkoriščene kapacitete že izgrajenih čistilnih 
naprav. Ali je smotrno, da se odpovedujemo temu 
»mrtvemu« kapitalu?

Sanacija/nadgradnja čistilnih naprav

Sanacije so potrebne  zahtev za višje kvalitete či-
ščenja, pramajhnih kapacitet čistilnih naprav, me-
njava oprema  vsled ekonomičnost ter vplivov na 
okolje. Od večjih čistilnih naprav se je že  izvedla 
rekonstrukcija CČN Domžale, CČN Ptuj, v gradnji 
pa CČN Ljubljana.

Odpadne padavinske vode  

Citiramo Operativni program: Ukrepi za padavin-
sko odpadno vodo: V aglomeracijah je treba iz-
vajati tudi ukrepe za padavinsko odpadno vodo, 
in sicer je treba zagotoviti izvajanje ukrepov za 
zmanjševanje količine padavinske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo, zlasti tiste, ki se 
odvaja s streh. V postopkih načrtovanja javnih ka-
nalizacijskih omrežij je torej treba preučiti možne 
ukrepe za zmanjšanje količine padavinske od-
padne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in 
ukrepe za zadrževanje prvega naliva padavinske 
odpadne vode v primeru mešanih kanalizacijskih 
sistemov ter pri načrtovanih rešitvah upoštevati 
finančno, tehnično, okoljsko in družbeno spreje-
mljivost. 

To je žal vse. V letu 2021 smo doživeli znova in-
tenzivne nalive, omenimo le  poplave v Ljubljani 
ter Prekmurju 29.9.2021. Kaj pa smo operativno 
storili? MOP je izdal Državni prostorski red  Ozele-
nitev streh in vertikalnih površin Priporočila. O tej 
temi smo poročali (Krajnc 2018, Krajnc 2019). Še 
enkrat povzemam: Celovito rešitev predstavljaj 
tako imenovana modro- zelena vizija (zelene in 
vodne površine v mestih). Vendar pa se zatika pri 
izvedbi, nimamo dolgoročne operativne strategije 
v obliki operativnega programa, ki bi zastavila dol-
goročne cilje, potrebni obseg finančnih sredstev 
ter faznost izvedbe. Finančni mehanizmi (Sklad 
za podnebne spremembe Okoljski sklad, Ope-
rativni program za odvodnjo padavinskih vod) bi 
morali podpirati tako celovite kot tudi individualne 
rešitve. Eden glavnih problemov je  kam umesti-
ti te objekte in kako jih financirati. Brez sredstev 
fondov Evropske unije bo izvedba teh ukrepov v 
Sloveniji dolgotrajna.

Dodatni problem je ponikanje padavinskih voda 
iz mešanih sistemov kanalizacije za ekstremne 
padavine.  Velik del naših večjih mest (Ljubljana, 
Maribor, Celje) leži znotraj vodovarstvenih pasov, 
kjer je ponikanje tudi razredčenih odpadnih voda 
orepovedano. Naš predlog je, da se za ekstremne 
padavine ponikanje dovoli, na razbremenilnikih 
pabi imeli za te vode dodatne čiščenje.

Ravnanje s padavinsko odpadno vodo narekuje  
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju od-
padnih voda v vode in javno kanalizacijo,  17. člen 
(ukrepi za padavinsko odpadno vodo), in sicer za 
padavinsko vodo iz streh in padavinsko odpadno 
vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim 
materialom prekritih površin objektov (lastniki 
objektov) ter upravljalci javnih cest. Tako se ob-
veza za ponikanje vod iz streh nalaga lastnikom 
objektov, čeprav imajo urejeno kanalizacijo s pri-
ključitvijo na mestni sistem in pridobljena dovo-
ljenja za takšen sistem odvodnje. Plačevanje pa-
davinskih voda sledi ponavadi deležu padavinskih 
voda pri celotni obremenitvi čistilne naprave. Ta 
zakonodaja se je pojavila kot rezultat intenziv-
nih padavin kot poslediva podnebnih sprememb. 
Takšno ravnanje pomeni velik poseg v obstoječe 
sisiteme in zahteva prav tako ustrezen operativni 
program na ravni vsake občine.

Majhe čistilne naprave 

Avtor članka je zelo skeptičen do potrebe po gra-
denj majhnih čistilnih naprav pod 50 PE.  Cilj Vod-
ne direktive  dobro stanje vodnih teles. To stanje 
preberemo na slovna stran Slovenskega društva 
za varstvo voda.

Ali vemo, ali bo gradnja teh malih čistilnih naprav 
popravila to sliko?
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spremembe v obdobju 2021–2023, Vlada republike Slo-
venije ,24.6.2021
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50 LETNA 1970 - 2021 NEUSPEŠNA 
SANACIJA BIOLOGOV BLEJSKEGA JEZERA  
BREZ EKOLOŠKEGA INŽENIRSTVA
dr. Mitja Rismal, upok. prof. Zdravstvene hidrotehnike FAGG Lj., Mitja.Rismal@ telemach.net, 
Mitja Rismal, Barjanska 68 Ljubljana 68 Slovenija

Povzetek

Članek obravnava vzroke zakaj, od leta 1970, 50 
letna sanacija evtrofnega Blejskega jezera ko so 
najprej10 let neuspešno izplakovali površino jeze-
ra s 400 l/s sveže vode iz Radovne in tudi potem, 
ko je MOP leta 1980 zgradil natego za odvod istih 
400 l/s, sedaj onesnažene vode iz dna jezera, brez 
upoštevanja relativno mlade znanosti ekološkega 
inženirstva, v naslednjih 40 let, zaradi napačnega 
vodenja sanacije nasprotno od rezultatov limnolo-
škega modela jezera, ponovno ni uspela.
Ključne besede: Limnologija jezer, zdravljenje ev-
trofnih jezer, ekološko inženirstvo 

Uvod in opis problema

Od ca 1970 so 10 let evtrofno Blejsko jezero neu-
spešno zdravili z vodo iz Radovne. Za  zaščito je-
zera so zgradili mešani tip kanalizacije s čistilno 
naravo, vendar  brez analize, koliko preko razbre-
menilnikov onesnažuje jezero. Jezero je še bolj 
zacvetelo (slika 8). Predlogu pokojnega Iva Pirko-
viča  naj ozdravijo jezero, po vzoru Olševskega, ki  
je jezero Kortowo ozdravil z natego, pa so odločno 
nasprotovali: 

• Zato je ZVSS pri IZH FGG 1979-1980 naročila 
presojo sanacije jezera z natego po v ta namen 
modificiranem Imbodenovem modelu (Slika 4).

• Po izgradnji natege ž v tem letu 1980 pa je MOP 
poveril upravljanje natege njenim nasprotni-
kom, ki so prej zdravili jezero izplakovanjem po-
vršine jezera s svežo vodo iz Radovne, uporabi 
natege po trditvah gospoda Pirkoviča pa so od-
ločno nasprotovali. 

• Ko je natega leta 1980, po zagonu z načrtovano 
zmogljivostjo 400 l/s, iz anoksičnega dna jezera, 
že po treh letih 1983 odstranila veliko fosforja, 
amonija, žveplovodika, metana in drugih pro-
duktov anaerobne presnove na dnu jezera od-
sedlega onesnaženja pritokov v jezero in na po-
vršini jezera fotosintetično proizvedenih alg, je 
koncentracija fosforja v jezeru, očitno proti pri-
čakovanju nasprotnikov natege (slika 1.), padla 
od 80  na 29 (µgPtot/l). Namesto, da bi se pri 
400 (l/s) z analizami izmerjeno naglo upadanje 
fosforja v jezeru nadaljevalo pa so, natego od 
načrtovanih 400 l/s, brez vednosti projektanta, 
enostavno takoj priprli na polovico njene kapa-
citete 200 l/s in s tem vsakomur vidno  čiščenje 
jezera ustavili ! 

• Če natege, kot potrjujejo meritve (slika 1.) in 
enako limnološki model jezera (sliki 2 ; 4 in pre-
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glednici 1. in 3.), nebi samovoljno priprli na 200 
(l/s), ampak bi nadaljevali s 400 (l/s), bi se či-
ščenje jezera nadaljevalo, kot pokaže limnološki 
model (slika 2), do oligotrofne kakovosti jezera 
4(µgPtot/l), ne pa ustavilo pri 29 (µgPtot/l) za 
kar bi morali po limnološkem modelu, obre-
menitev jezera (preglednica 3.) s fosforjem od 
447(kgPtot/leto), po modelu jezera v načrtu na-
tege, znižati na  398 (kg Ptot/leto) (slik1. in 2. ), 
Kar ni bilo težko zagotoviti z ca 10% cca 50 (l/s) 
zmanjšanjem pritoka onesnažene Mišce 447 (kg 
Ptot/leto). v jezero na obtoječem bifurkacijskem 

objektu v Savo Dolinko (preglednica 3.), kar ni 
bilo težko na zagotoviti.). (sliki 1; 2). To potrjuje 
tudi meritev koncentracije fosforja, ko so iztok 
iz natege povečali od 200 na 303 l/s, je merjena 
koncentracija fosforja še naprej padla na 12,7 
(µgPtot/l) - (sliki 1.) Odgovornemu projektantu 
natege pa tudi danes, proti  pravilom stroke ne 
dovolijo nadzora nad kontrolo upravljanja delo-
vanja lastnega projekta. Takoj čez mejo, pa na-
tege na Klopinskem jezeru, kot na Bledu, niso 
onesposobili (slike 5 6 in 7.). Onesnaženih prito-
kov v jezero niso omejili. (slika 2).

Odtoki iz jezera leto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Iz natege Q m3/s 0,225 0,304 0,184 0,195 0,226 0,169 0,192 0,197 0,205

Iz površine 

jezera

Q m3/s 0,281 0,400 0,385 0,398 0,386 0,438 0,438 0,336 0,395

∑Q Q m3/s 0,506 0,704 0,569 0,569 0,612 0,607 0,630 0,533 0,600

Qnatege/ ∑Q 35 - 100 0,44 0,43 0,32 0,33 0,37 0,28 0,30 0,37 0,34

Preglednica 1. Proti projektu napačno upravljanje natege namesto s načrtovanih  400 l/s s  ca 200 l/s - podatki Špela Rekar)

Slika 1: Gibanje koncentracije (mgPtot/l), povprečne in minimalne prozornosti vode v (m) v letih 1979 – 1999.Po načrtovanem zagonu natege 
s 400 l/s, je koncentracija fosforja naglo padla od 80 na 29 µgP/l, so natego priprli na 200 l/s. Tudi dotoka iz Radovne,  kot je v načrtu natege  
predvideno, niso omejili (na ca 0,141 m3/s), da vsi pritoki v jezero skupaj z Radovno, nebi bili večji od načrtovanega iztoka natege 400l/s (glej 
sliko 2 in preglednico 2). 

dr. Mitja Rismal

Meritve poteka zdravljenja evtrofnga jezera 80 (g  ptot/l) po  
izgadnji natege leta 1980
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stopnja

onesnaženosti

pov. vsebnost

fosforja

pov. vsebnost

dušika

povprečna

prosojnost

minimalna

prosojnost

klorofil a

povprečje

klorofil a

maksimum

(µg P/l) (µg N/l) (m) (m) (µg/l) (µg/l)

ultra < 4 < 200 > 12 > 6 < 1 < 2,5

oligotrofno

oligotrofno < 10 200 - 400 > 6 > 3 < 2,5 < 8

mezotrofno 10 - 35 300 - 650 6 - 3 3 - 1,5 2,5 - 8 8 - 25

evtrofno 35 - 100 500 - 1500 3 - 1,5 1,5 - 0,7 8 - 25 25 -75

hiperevtrofn > 100 > 1500 < 1,5 < 0,7 > 25 > 75

Preglednica 2.  Proti projektu napačno upravljanje natege od leta 1994 do 2002namesto s načrtovanih 400 l/s, s ca 200 l/s – (podatki Špela 
Rekar)

Slika 2: Rezultati limnološkega modela 1979 do 1983.[ Rismal,Sanacija Blejskega jezera GV, letnik 54, januar 2005,str:13-24] Dopustna obre-
menitev jezera po Imbodenovem modelu (slika 2.), za oligotrofno koncentracijo fosforja v epilimniju (Ptot/4(µg/l), pri enakem dotoku iz Radovne v 
jezero 0,4 (m3/s)in enakem iztoku po nategi, je 398 kgP/leto. Če pretoka od načrtovanih 400 l/s nebi zmanjšali na 0,192 m3/s (slika 1;preglednica 
2.in 3.),bi po nategi odteklo iz dna jezera 192(kgP/l)/(196(m3/s)/*(0,4m3/s)=391(kgP/l) in ca, 7(kgP/l) iz površine pri Mlinem za predvideno odpla-
kovanje na površini jezera ostanka alg in druge nabrane nesnage. [Rismal,GV, letnik 54 januar 2004 (str.13 -24) 54,str:13-24,januar 2005 ]. Glej 
tudi sliki 8. in 9.! 

50 Letna 1970 - 2021 neuspešna sanacija biologov Blejskega jezera  brez ekološkega inženirstva



168

Pritoki
Qsr  (m3/s) 106.m3/leto

  fosfor
 kg P/leto

 dušik
 t N/leto

Krivica 0,020   0,628 8 0,65

Mišca 0,138   4,343 279 9,85

Ušivec 0,050   1,577    34 5,71

Solznik 0,004   0,126      1 0,12

Radovna 0,398 12,545    50 7,01

Padavine***   1,867    75 2,15 

skupaj 0,610 21,086 447 25,49

Odtoki
Qsr

m3/s 106.m3/l
fosfor
kg P/l

dušik
 t N/l

Jezernica 0,463 14,607 169 6,78

Natega 0,196   6,174 192
5,58

evaporacija*

skupaj 0,659 20,781 361 12,36

Letna akumulacija 86 kg 13,13 tN/leto

v jezeru v  %  dotoka 19,24((%)
51,5 (%)

Preglednica 3. Bilanca letne obremenitve jezera letne obremenitve jezera P in N

Slika 4: Funkcionalna shema Imbodenovega modela. (Gradbeni vestnik, Ljubljana, [Gradbeni vestnik, letnik 54, str.:13-24],

dr. Mitja Rismal
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Slika 5. Namerna onesposobitev zahodnega kraka nate
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Sliki 6 in 7: Namerni preboj natege   na vzhodnem in zahodnem kra-
ku natege potem, ko so po priprtju natege od načrtovanih 400 l/s na 
200 l/s povečali pretok natege na 300 l/s  [Gradbeni vestnik, Ljubljana, 
Gradbeni vestnik letnik 54, str. 13-24. januar 2005]

Ker niso izvedli v prvem grebenu natege zahod-
nega kraka natege po načrtu vgrajeni (nastavek 
za odplinjevanje natege), je ta prenehala delova-
ti. Z na slikah nasilno narejenimi odprtinami so jo 
potopili, da je, za kar je bila  zgrajena, prenehala 
delovati. Brez vednosti izločenega projektanta so 
odprtine zaprli, da je ponovno delovala, vendar 
zopet s priprtim zasunom, le z ca 200 l/s ali s 1/2 
načrtovane kapacitete 400 /s do leta 2018, ko je 
jezero ob pomladanskem obratu zaradi s fosfor-
jem, amonijem in metanom bogate vode iz dna 
jezera ponovno, kot leta 1980, močno zacvetelo 
(slika 8). 

Natege na Klopinskem jezeru, takoj čez mejo, ki 
so jo zgradili prej kot je bila zgrajena na Blejskem 
jezeru, kolikor vem, še niso niso onesposobili.

Slika 8: Evtrofno Blejsko jezero ob pomladanski obrnitvi vode v 
jezeru (1919) je šolski primer cvetenja fotolitotropske alge Oscilato-
rije rubescence. 

Slika 9. Evtrofno Blejsko jezero v februar-marec 2021. v močno ob-
lačnem vremenu, brez sonca, je šolski primer rasti fotoorganotrofov 
(non-sulfur purple bakterij) in kemotrofov.

Sklep

V članku obravnavam primer zdravljenja Blejske-
ga jezera kot strokovno ekološko celostne obrav-
nave zaščite voda, brez zdravstvene hidrotehnike 
in ekološkega inženirstva , (Sanitary , Ecological 
Engineering) ki je, s stoletnimi izkušnjami gradnje 
vodovodov, odvodom in čiščenjem odpadnih voda, 
del preventivne medicine in ekološko skladnega  
upravljanja z vodami. Z razvojem mikrobiologije 
in drugih znanosti je dosegla velik napredek v re-
ševanju aplikativnih inženirskih nalog zaščite in 
upravljanja z vodami. 

Vendar nobena od za zaščito voda potrebnih 
strok, kot so zdravstvena in ekološka hidroteh-
nika biologija, kemija, hidrologija, krajinarstvo, 
ne nazadnje tudi ekonomija in druga relevantna 
znanja, za zdravljenje jezera, niso samozadostna. 
Zdravljenje jezera potrebuje sodelovanje vseh za 
to relevantnih strok, saj so, neglede na njihov vlo-
žek, enako pomembne podobno, kot je za trdnost 
verige odločilen njen najšibkejši člen. 

dr. Mitja Rismal
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V priloženem seznamu literature za Blejsko je-
zero, so navedeni iz istega razloga, še podobni, 
ekološko vodnogospodarsko zgrešeni projekti 
brez znanja Zdravstvene hidrotehnike in ekolo-
škega inženirstva, s posledično neproduktivno, 
negospodarno, porabo javnega in državnega de-
narja. Analiza bi pokazala, da škoda, v seznamu 
literature navedenih primerih, ni le nekaj 100 mi-
lijonov, ampak  mnogo več. 

Vseh vzrokov za to tukaj ni mogoče obravnava-
ti. Po povedanem pa je očitno, da na tem mono-
polnem področju voda, na prvem mestu državna 
birokracija doktorji Katedre za splošno hidroteh-
niko FGG in biologije, brez potrebnega znanja za 
načrtovanje preskrbe s pitno vodo Ljubljane in 
njeno zaščito, že 40 let napačno sanirajo Blejsko 
jezero namesto, da bi jo zavarovali, s kanalom C0 
pa ponovno dodatno ogrožajo podtalnico na Lju-
bljanskem polju. Na Obali za pitno vodo pa proti 
vsem pravilom ekologije in vodnega gospodarstva 
obstoječim predpisom, sprejemajo načrt vodovo-
da z nepotrebno vodno akumulacijo s 57 m visoko 
pregrado na Suhorki/Padežu, čeprav je za Obalo 
in zaledni Kras, že v dveh že 30 let neizkoriščenih 
akumulacijah Mola in Klivnik in vodnjakih kraške 
podtalnice na Klaričih in Brestovici, za 100 let do-
volj pitne vode.

O teh in v pregledu literature aktualnih vodnogo-
spodarskih in ekoloških problemih upravljanja in 
gospodarjenja z vodami, pa enako kot je obravna-
vana sanacija Blejskem jezeru žal,  na MOP že več 
od 40 let, ni mogoča nobena  strokovno regularna 
obravnava. 

Literatura

Odum, Eugene P. Odum, Fundamentals of Ecology
Mtja Rismal, Rismal, Presoja posameznih metod za sanacijo 

Blejskega jezera, Gradbeni vestnik 1980 (29) 2 3 
Mitja Rismal, Rismal: Rezultati in pomen limnološkega mo-

dela za sanacijo Blejskega jezera, Institut za zdravstveno 
hidrotehniko FGG 1984 FGG.

Mitja Rismal, Rismal,Sanacija Blejskega jezera GV, letnik 54, 
januar 2005,str:13-24,

Mitja Rismal, Rismal, Interdisciplinarnost in integralno upravlja-
nje in načrtovanje vodnih sistemov G.V. februar 2012

Mitja Rismal.Rismal Aktualni problemi upravljanja in gospodar-
jenja z vodami v Sloveniji, 30. Mišičev vodni dan 2019 

50 Letna 1970 - 2021 neuspešna sanacija biologov Blejskega jezera  brez ekološkega inženirstva



172

AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠEVANJE VPLIVA 
OBREMENITEV NA KAKOVOST VODE 
V BLEJSKEM JEZERU

mag. Lara Flis, univ. dipl. inž. vod. kom. inž., Ministrstvo za okolje in prostor,  
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

mag. Špela Remec - Rekar, univ. dipl. biol., Agencija RS za okolje, Urad za stanje okolja, 
Sektor za ekološko stanje voda, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Povzetek

Februarja 2020 se je Blejsko jezero obarvalo rde-
če. Gladino jezera je prekrila plast  cianobakterije 
Planktothrix rubescens. Ministrstvo za okolje in 
prostor z organi v sestavi ter Občina Bled sta takoj 
pristopila k reševanju situacije. Vključene so bile 
vse pristojne inštitucije – Inšpektorat RS za okolje 
in prostor in Direkcija RS za vode, ki so na podlagi 
podatkov o stanju jezera, ki jih zagotavlja Agen-
cija RS za okolje, izvedle aktivnosti za zmanjša-
nje obremenjevanja jezera. K sodelovanju so bile 
povabljene tudi druge inštitucije - Zavod RS za 
varstvo narave, Zavod za ribištvo, Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, Ribiška družina Bled. 
Kot rezultat skupnega dela je bil marca 2021 pod-
pisan Sporazum o skupnem upravljanju Blejskega 
jezera med občino in ministrstvom. Pripravljen je 
bil tudi Načrt aktivnosti za zmanjševanje vpliva 
obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru, 
ki vsebuje seznam ukrepov, ki jih je potrebno iz-
vesti, da se bo zmanjšalo obremenjevanje jezera 
s hranili. Ustanovljena je bila delovna skupina za 
spremljanje izvajanja nalog iz Sporazuma in Na-
črta aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremeni-
tev na kakovost vode v  Blejskem jezeru.

Uvod

Onesnaženje potoka Mišca, ki je drugi največji pri-
tok Blejskega jezera je februarja 2020 povzročilo 
hudo obremenitev Blejskega jezera s fosforjem, ki 
je t. i. limitirajoči dejavnik produkcijskih procesov 
v jezeru. Posledica obremenitve je bilo izredno 
masovno in dolgotrajno cvetenje cianobakteri-
je Planktothrix rubescens na površini Blejskega 
jezera. Predstavniki Občine Bled, Ministrstva za 
okolje in prostor, Agencija RS za okolje (v nada-
ljevanju: ARSO), Direkcije RS za vode (v nadalje-
vanju: DRSV) in koncesionarja za izvajanje javne 
službe čiščenja gladine celinskih voda VGP Drava 
Ptuj so se kljub uvedbi preventivnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, 
takoj sestali, preverili stanje na terenu in pristo-
pili k snovanju ukrepov za zmanjšanje obreme-
njevanja jezera. Izdelan je bil »Predlog aktivnosti 
za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost 
vode v Blejskem jezeru«. Navedeno delo predsta-
vlja nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov, ki so bili 
za Blejsko jezero že izvedeni – sanacijski napravi 
(dovod reke Radovne v jezero in blejska hidravlič-
na natega), ki sta v funkciji od leta 1975 oz. 1981. 
Dogodek je tudi pokazal občutljivost krhkega na-
ravnega ravnovesja ekosistema Blejskega jezera, 
ki se hitro odzove na vsakršno spremembo, pred-
vsem na povečan dotok hranil.  

mag. Lara Flis, mag. Špela Remec - Rekar
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Zaznane obremenitve Blejskega 
jezera

ARSO, ki je zadolžen za izvajanje državnega imi-
sijskega monitoringa površinskih voda, sicer že 
od leta 2009 opozarja na slabšanje ekološkega 
stanja Blejskega jezera, naraščanje  obremenitev 
s hranili in s tem povezano naraščajočo produk-
tivnost jezera. Po podatkih Zavoda za pospeše-
vanje turizma, Turizem Bled se je število nočitev 
na Bledu od leta 1994 do leta 2016 povečalo za 
260%, v letu 2017 pa še za dodatnih 160%. Poleg 
tega se je v omenjenem obdobju v ribiških revirjih 
Ribiške družine Bled, športni ribolov preusmeril iz 
Save Bohinjke na Blejsko jezero, kjer popularnost 
krapolova, po sitemu ujemi in izpusti, od leta 2009 
izrazito narašča (Ribiškogojitveni načrt v blej-
skem ribiškem okolišu za obdobje 2017 – 2022; 
IzVRS, Naloga II/4, Poročilo december 2020). Pri-
tiski z vplivom na jezero so se od leta 2009 stop-
njevali na vseh ravneh, kar kaže tudi zmerno eko-
loško stanje, v začetku leta 2020 pa je prišlo tudi 
do akutnega onesnaženja pritoka Mišce in jezera.
Ob rednem vzorčenju Blejskega jezera in pritokov 
11.02.2020 v sklopu državnega imisijskega mo-
nitoringa površinskih voda, ki ga izvaja ARSO, so 
analize celotnega fosforja v Mišci pred iztokom v 
jezero pokazale hudo onesnaženje s fosforjevi-
mi spojinami. Ob strugi so se izvajala intenzivna 
gradbena dela različnih investitorjev, ki so vodo v 
Mišci zelo zakalila (Slika 1). Občina Bled je urejala 
lokalno cesto, Ribiška družina Bled pa je inten-
zivno posodabljala ribogojnico, ki je le približno 
150 m oddaljena od jezera (Slika 2). Dela so si-
cer v območju Regatnega centra potekala že od 
septembra 2019, ko je začela Občina polagati te-
melje za izgradnjo novega komunalnega omrežja, 
vendar tako izrazitega onesnaženja Mišce kot v 
februarju v okviru monitoringa jezera in pritokov 
nismo zaznali (Slika 2).  

Slika 1: Kalna Mišca na dan 11.02.20, pred izlivom v jezero 

Slika 2: Gradnja ograje v ribogojnici RD Bled ob Mišci

Koncentracija fosforja v Mišci je 11.02. znašala 
2,43 mg PO4 /L, kar je 15 – krat več od povpreč-
ne letne koncentracije fosforja v Mišci v obdobju 
2013 – 2019 (0,16 mg PO4 /L) (Grafikon 1). 

Grafikon 1: Izmerjene koncentracije celotnega fosforja v Mišci pred 
iztokom v Blejsko jezero jezero v obdobju 2019 in 2020, s prikazano 
povprečne koncentracijo celotnega fosforja v Mišci v obdobju 2013 – 
2019 (0,16 mg PO4/L) .

Tudi koncentracija celotnega fosforja v integrira-
nem vzorcu, ki je bil isti dan zajet v celotnem vod-
nem stolpcu (0,5- 28 m) zahodne kotanje Blejske-
ga jezera, je znašala 19,6 µg P /L, kar prav tako 
za 53% odstopa od povprečne letne koncentracije 
celotnega fosforja v Blejskem jezeru v obdobju 
2000 – 2019, ki je znašala povprečno 12,8 µg P 
/L (Tabela 1). To kaže, da je bila Mišca, ki predsta-
vlja ~ 30% vse vode, ki priteka v Blejsko jezero, 
onesnažena daljši čas in ne le v trenutku zajema 
vzorcev. 

Aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru
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Pregled ekološkega stanja  
Blejskega jezera

Monitoring kakovosti površinskih voda, tudi Blej-
skega jezera se od leta 2007, izvaja v skladu s 
Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih 
voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11, 73/16) in 
Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 
št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16). Skladno z zahte-
vami vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES) Mo-
nitoring zagotavlja celovito ovrednotenje stanja 
vodnega ekosistema z določanjem ekološkega 
stanja, ki vključuje spremljanje bioloških, hidro-
loških, podpornih fizikalno-kemijskih elementov 
kakovosti in posebnih onesnaževal ter z določa-
njem kemijskega stanja, ki se vrednoti na podlagi 
zaznane prisotnosti prednostnih in prednostnih 
nevarnih snovi v vzorcih vode, sedimentu in orga-
nizmih.

V Tabeli 2 je prikazan pregled ekološkega stanja 
Blejskega jezera  po posameznih elementih ka-
kovosti od leta 2006 do leta 2020. Skupna ocena 
ekološkega stanja na podlagi vseh elementov in z 
ravnijo zaupanja se določa le v daljšem obdobju (6 
let) za potrebe Načrta upravljanja povodij (NUV), 
oziroma za določitev potrebnih ukrepov v pristoj-
nost MOP, zato v posameznem letu ocena ekolo-
škega stanja in raven zaupanja ni podana.

Ekološko stanje Blejskega jezera je že vrsto let 
zmerno zaradi preobremenjenosti jezera s hra-
nili, kar kaže stanje fitoplanktona, vendar so REK 
vrednost multimetrijskega indeksa za fitoplank-
ton do leta 2020 le malo odstopale od mejne vred-
nosti za dobro ekološko stanje. Pregled ostalih 
bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja 
Blejskega jezera pa kaže, da se je po letu 2014 

za cel kakovostni razred poslabšalo tudi stanje 
priobalne flore (fitobentosa in makrofitov), ter 
bentoških nevretenčarjev, ki kažejo zmerno sta-
nje in opozarjajo na slabšanje trofičnih in hidro-
morfoloških razmer v priobalnem pasu jezera. 
Tudi v letu 2018 opravljen pregled ribje populacije 
v Blejskem jezeru, kaže zmerno stanje, ki odra-
ža splošno degradiranost jezerskega ekosistema. 
Med podpornimi fizikalno-kemijskimi parametri 
kakovosti vode so se poslabšale predvsem kisiko-
ve razmere. Zaradi hudega onesnaženja Mišce v 
začetku leta 2020 pa je tudi stanje hranil, ki ga po-
dajamo kot letno koncentracijo celotnega fosforja, 
v letu 2020 preseglo kriterije za dobro ekološko 
stanje (14 µg P/L).

Slabšanje kisikovih razmer od leta 2014 opozarja 
na vse večje obremenjevanje Blejskega jezera z 
organskimi snovmi, ki ob heterotrofni razgradnji 
povzročajo pomanjkanje v vodi raztopljenega ki-
sika in nastanek anaerobnih razmer v pridnenih 
slojih jezera, ki sprožijo  intenzivno izločanje fos-
fatov iz sedimenta. V obdobju jesenske in spomla-
danske homotermije (november – april), ko v jeze-
ru pride do popolnega mešanja vodnih mas, se iz 
sedimenta sproščeni, avtohtoni vir fosforja začne 
intenzivno vključevati v prehranjevalno verigo in 
vpliva na razrast fitoplanktona. Prva, ki iz sedi-
menta sproščeni fosfor lahko uporabi za razrast 
svoje populacije je cianobakterija Planktothrix 
rubescens, ki se preko poletja zadržuje na globi-
nah med 16 in 20 m, novembra pa se začne njeno 
aktivno pomikanje proti površini Blejskega jezera, 
kjer tvori značilne rdeče prevleke (Slika 4). 

vir: ARSO FOSFOR
letno povprečje

DUŠIK 
letno povprečje

PROSOJNOST
letno povprečje

PROSOJNOST 
min.

KLOROFIL a
letno povprečje

KLOROFIL a
maks.

letno povprečje (µg P/L) (µg N/L) (m) (m) (µg/L) (µg/L)
1975-1979 80 986 3 0,5 22,3 80,5
1980-1989 35,8 456 5,7 2,1 11,2 45,6
1990-1999 19,9 406 6 2,4 5,1 25,8
2000-2005 13,1 269 6,6 3,4 5,8 21,3
2006-2008 12,8 342 7,2 4,3 3,8 14,8
2009-2010 13,8 370 4,7 2,7 5,5 19,4
2011-2012 12 284 6 4 4,1 5,8
2013-2014 12,3 440* 6,4 4,4 5,7 9,8
2015-2016 12,5 413* 6 3,5 4,8 8,3
2017-2019 13,1 447* 6,5 4,1 4,9 7,6

2020 14,3 445* 5,3 2 7,3 17
*celotni dušik

Feb-20 19,6 380 2 16,8 -

Tabela 1: Pregled splošnih fizikalno – kemijskih parametrov  kakovosti vode v Blejskem jezeru  v obdobju 1975 – 2020  
v skladu z OECD** kriteriji

mag. Lara Flis, mag. Špela Remec - Rekar
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Slika 4: Cvetenje cianobakterije Planktothrix rubescens v letu 2020 
je bilo izredno dolgotrajno in primerljivo s cvetenji te vrste pred 
sanacijskimi ukrepi, ki so vključevali izgradnjo sistema Radovna 
(1964) – natega (1980/81) in izgradnjo kanalizacijskega M kanala 
(1987).

Cianobakterija Planktothrix rubescens je torej in-
dikator organskega onesnaženja, intenzivnost in 
trajanje njenega »cvetenja« pa določa količina v 

vodnem stolpcu razpoložljivega fosforja, ki je bila 
zaradi onesnaženja Blejskega jezera februar-
ja, v letu  2020 še posebej velika (Tabela1, Slika 
4). Že pred sanacijskimi posegi (v 70. in 80. letih 
20. stoletja) se je cianobakterija Planktothrix ru-
bescens masovno pojavljala v Blejskem jezeru, od 
leta 2013 pa je njeno pojavljanje spet pogostejše 
(Grafikon 2).
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ZD/D 0,8 0,8 0,8 0,8 6 10
D/Z 0,6 0,6 0,6 0,6 4 14

NUV I   
2006-2008* 0,59 -  0,64 - 7,2 13 78 8,3 336 dobro zmerno srednja

NUV II  
2009-2015
NUV II I  
2014-2019 0,59 0,57 0,61 0,47 6,3 12 62 8,2 325 dobro zmerno visoka

2014 0,57 0,62 - - 6,6 13 68 8,1 326 dobro * *
2015 0,59 - 0,66 - 6,5 13 70 8,1 326 dobro * *
2016 0,64 0,58 - - 5,4 12 50 8,2 327 dobro * *
2017 0,56 - - - 6,9 14 61 8,2 322 - * *
2018 0,61 - 0,57 0,47 6,7 13 63 8,3 323 - * *
2019 0,58 0,5 5,8 12 59 8,4 324 dobro * *

2020 0,55 - - - 5,2 14 63 8,1 328 * *

Razredi ekološkega stanja
ZD/D - meja med zelo dobrim in dobrim razredom ekološkega stanja;
D/Z - meja med dobrim in zmernim razredom ekološkega stanja;
NUV - načrt upravljanja povodij;
 parameter ni bil spremljan, oziroma ni bilo ustrezne metodologije za vrednotenje stanja;
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Ocena ekološkega stanja Blejskega jezera v posameznih letih 2014-2020

Zelo dobro (1-0,8)

Ocena ekološkega stanja Blejskega jeuera v obdobju NUV I, I I , I I I

0,58 0,68 0,73 - 5,9 13 72 8,1 333

Dobro (0,79 -0,6)
Zmerno (0,59-0,4)
Slabo (0,39-0,2)

Zelo slabo (0,19-0)

dobro

Tabela 2: Pregled ekološkega stanja Blejskega jezera  po posameznih elementih kakovosti od leta 2006 do leta 2020. 

Aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru

Grafikon 2: Naraščanje skupne količine fitoplanktona in pojavljanje 
cianobakterije Planktothrix rubescens (Anagn. et Kom. 1988) v 
Blejskem jezeru v obdobju 2005 – 2020.
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V zadnjih 10 letih, vključno z letom 2020 je povpre-
čen vnos fosforja v Blejsko jezero z Radovno in 
Mišco, ki skupaj predstavljata  ~ 90% vse vode, ki 
napaja Blejsko jezero znašal povprečno 429 kgP /
leto, iztok z natego in Jezernico pa je znašal pov-
prečno 335 kg P/ leto. Vnos hranil obeh glavnih 
pritokov v povprečju za 94 kg presega količino iz-
plavljenega fosforja (Grafikon 3).

Ostali viri fosforja, manjši pritoki, depoziti iz ozra-
čja, vnos vab za privabljanje krapov, vnos kopal-
cev in vodnih ptic, spiranje iz urbanih površin in 
agrarnega pojezerja, pri tem niso upoštevani. 
Obremenitve jezera absolutno presegajo z mo-
delom določeno, še sprejemljivo obremenitev za 
Blejsko jezero, ki znaša 450 kg fosforja, pri opti-
malnem delovanju natege (Rismal, 1993). Obre-
menitve presegajo tudi zmogljivosti sanacijske-
ga sistema Radovne – hidravlična natega (1964 
- 1980/81), ki se je izkazal kot izredno učinkovit 
in nepogrešljiv sistem v procesu reoligotrofikacije 
Blejskega jezera (Tabela 1).  Iz teh razlogov je bila 
v letu 2020 pregledana hidravlična natega (DRSV), 
vendar nepravilnosti in poškodbe na sistemu niso 
bile ugotovljene. 

Izvedeni ukrepi sanacije  
Blejskega jezera  
(Reoligotrofikacija Blejskega 
jezera)

Stalno masovno “cvetenje” cianobakterije vrste 
Planktothrix  rubescens, ki je indikator  organske 
onesnaženosti jezera je že v zgodnjih 50. letih 
prejšnjega stoletja  opozarjalo na izredno slabo 
stanje jezera in porušeno naravno ravnotežje. Z 
namenom, da se poveča  naravna pretočnost je-
zera in jezero prezrači, je bila kot prvi ukrep za 
izboljšanje stanja  Blejskega jezera leta 1964 v 
Blejsko jezero speljana  Radovna. Zaradi  preve-
likih količin,  nerednega  uvajanja  in  velike  obre-

menjenosti  jezera  z  organskimi  snovmi, dovod 
Radovne v prvih letih svojega delovanja ni imel 
željenih učinkov na stanje Blejskega jezera. Na 
osnovi Imbodenovega modela je bila zato v letih 
1980/81 zgrajena natega – sistem odvoda globin-
skih hipolimnijskih vod iz Blejskega jezera z na-
menom, odstranjevanja  onesnaženih, z nutrienti 
bogatih spodnjih plasti jezerske vode (hipolimnij). 
Tudi blejska  kanalizacija, je bila v letih od 1982 do 
1987 popravljena in delno dograjena. Kanalizacij-
ski sistem je bil z leti nadgrajen, v letu 2006 je bila 
zgrajena centralna čistilna naprava Bled. Čistilna 
naprava čisti komunalne odpadne vode osrednje-
ga območja Bleda in okolice, njena kapaciteta je 
14.150 PE.

Obremenjevanje Blejskega jezera je bilo v zadnjih 
70 bolj ali manj izrazito, stanje je bilo v 80. letih z 
izgradnjo sanacijskih naprav omiljeno. Monitoring 
ARSA pa žal ugotavlja, da v zadnjih letih v globljih 
plasteh jezera ponovno prihaja do pomanjkanja 
kisika, zato v Blejskem jezeru poleg nutrientov 
ponovno iz leta v leto narašča tudi obremenjenost 
z organskimi snovmi. Z dopuščanjem obremenje-
vanja jezera na enakem nivoju ne bo doseženo 
dobro stanje jezera – doseganje okoljskih ciljev, 
kar je cilj, ki ga do do leta 2027 za vsa vodna te-
lesa na območju EU zahteva tudi Vodna direktiva 
(Direktiva 2000/60/ES).

Dodatni ukrepi

Za doseganje dobrega stanja Blejskega jezera bo 
treba izvesti dodatne ukrepe, ki so navedeni v Na-
črtu aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremeni-
tev na kakovost vode v Blejskem jezeru. Izvedba 
dela ukrepov je v pristojnosti ministrstva z organi 
v sestavi in  izvajalca obvezne državne gospodar-
ske javne službe urejanja voda, drug del nalog pa 
je v pristojnosti Občine Bled. Kot ključne naloge 
DRSV so bile prepoznane novelacija obratovalnih 
pravilnikov sistema sanacije Blejskega jezera, iz-
vedba snemanja cevi natege Blejskega jezera in 
razvodnega cevovoda Radovne po jezeru, nad-
gradnja in modernizacija odvzemnega objekta 
in dovodnega voda Radovne in modernizacija hi-
dravlične natege. Podvodno snemanje cevi natege 
razvoda Radovne je bilo izvedeno že poleti 2020 
in ni pokazalo poškodb sistema. ARSO bo še nap-
rej izvajal monitoring, ob morebitnem pojavu one-
snaženja bodo aktivirane ustrezne službe. 

K boljšemu stanju jezera lahko pripomore nad-
gradnja obstoječega načina odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne, padavinske vode ter ure-
ditev odtoka zalednih voda na prispevni površi-
ni jezera. Občina Bled tako nadaljuje z gradnjo 
kanalizacijskega sistema na območju pojezerja. 
Prilagoditi bo treba tudi rabo prostora v pojezer-

mag. Lara Flis, mag. Špela Remec - Rekar

Grafikon 3: Povprečna letna količina fosforja (kg P) v pritokih in 
iztokih Blejskega jezera prikazana kot delež (%), s tabelo letnih 
količin fosforja (kg P) izračunanih na podlagi povprečnega pretoka 
in izmerjenih koncentracij celotnega fosforja.
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ju, tako da se vplivi na jezero ne bodo povečevali. 
Občutljivost objezerskega prostora je zato treba 
upoštevati pri pripravi občinskih prostorskih na-
črtov. Obalo jezera je treba urejati na čim bolj so-
naraven način, tudi z zelenimi ureditvami, tako da 
zarast predstavlja bariero, ki omili onesnaževa-
nje s prispevne površine. Na občinskem nivoju so 
bile že postavljene določene omejitve glede rabe 
prostora neposredno ob jezeru. Nekateri ukrepi 
bodo lahko izvedeni, ko bo zgrajena obvoznica za 
Bohinj, ki bo razbremenila promet neposredno ob 
jezeru. Takrat bo mogoče prostor ob jezeru še bolj 
ozeleniti in urediti bolj prijazno. Tudi vpliv turizma 
na okolje ni zanemarljiv, Občina Bled je že izvedla 
nekatere ukrepe za omilitev vpliva. Tudi v bodoče 
bo treba stremeti k razvoju t.i. »zelenega turiz-
ma«, ki čim manj obremenjuje okolje.   

V zadnjih letih tudi na Bledu narašča priljubljenost 
krapolova, kar za občutljiv ekosistem predalpske-
ga jezera lahko predstavlja veliko obremenitev. 
Lovljenje krapov se izvaja na način, da se živali 
pred izlovom krmi. Trenutna ureditev dovoljuje 
vnos 5 kg na eno ribolovno dovolilnico, število ri-
bolovnih dovolilnic pa je omejeno na 2000 letno. S 
strani naravovarstva zato prihajajo opozorila, da 
je treba dodatno omejiti krmljenje krapov, ter pri-
lagoditi ribiško in ribogojsko prakso s prepovedjo 
vlaganja tujerodnih vrst. 

Zaključek

Načrt aktivnosti z namenom zmanjševanja vpliva 
obremenitev na kakovost vode v Blejskem jeze-
ru je bil pripravljen kot nadgradnja Dopolnilnega 
ukrepa doseganja dobrega stanja  voda iz Progra-
ma ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016-
2021. Tudi v Načrtu upravljanja voda za obdob-
je 2022-2027 in pri izvajanju novega Programa 
ukrepov bo treba posvetiti pozornost aktivnostim 
za vodna telesa v slabem stanju zaradi onesna-
ževanja ter sprejemanju dogovorov o zmanjšanju 
obremenjevanja voda. Podpisan sporazum o sku-
pnem upravljanju Blejskega jezera predstavlja 
vzorčni primer sodelovanja med državo in lokalno 
skupnostjo na področju upravljanja voda. Želimo 
si, da bodo ukrepi prinesli dobre rezultate ter da 
se bo kakovost vode v Blejskem jezeru izboljšala. 
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tev_vode_Bled_nacrt_aktivnosti.pdf.  

Aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_sporazum_upravljanje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_sporazum_upravljanje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_sporazum_upravljanje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_sporazum_upravljanje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_nacrt_aktivnosti.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_nacrt_aktivnosti.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/obremenitev_vode_Bled_nacrt_aktivnosti.pdf
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KAJ POMENI UPORABA DVEH OBSTOJEČIH 
IN NEIZKORIŠČENIH AKUMULACIJ
MOLA IN KLIVNIK ZA PRESKRBO S PITNO 
VODO SLOVENSKE ISTRE  IN ZALEDNEGA 
KRASA

dr. Mitja Rismal, upok. prof. Zdravstvene hidrotehnike FAGG Lj.,  
Mitja Rismal, Barjanska 68 Ljubljana 68 Slovenija, Mitja.Rismal@ telemach.net

Povzetek 

Namesto od projekta za novo vodno akumulacije 
Suhorka/Padež se uporabi sonaravni, ekološko 
in vodnogospodarsko skladen, naravni transport 
549 l/s vode iz Mole in Klivnika, po 20 km dolgem 
naravnem koritu Reke do odvzema vode za ta vo-
dovodni sistem na v.p. Cerkvenikov mlin in od tod, 
enako kot po načrtu Suhorka/Padež, preko črpa-
lišča in čistilne naprave za pitno vodo po 10 km 
tlačnem cevovodu v obstoječi rezervoar RV na Ro-
diku. Del denarja za nepotrebno akumulacijo Su-
horica/Padež pa se porabi za v vsakem primeru 
potrebno znižanje vodnih izgub in za varčevanje 
z vodo.
 

Uvod

Za 50 let načrtovano porabo vode 19.709.568 m3/
leto tega enotnega vodovodnega sistema je za 
premostitev deficita 549 l/s na izviru Rižane mo-

goče zagotoviti vodo iz obeh neizkoriščenih aku-
mulacij na Moli in Klivniku in iz črpališč kraške 
podtalnice Klariči in Brestovica, ter na izviru Bi-
strice. Dodatne količine je možno zagotoviti s po-
stopnim zmanjševanjem sedaj nedopustnih 30%  
vodnih izgub, (v Nemčiji niso večje od 10%, poraba 
vode pa je le med (160 do 190 l/preb. dan) in z 
obveznim varčevanjem vodo. 

• Pri sedanjih  30% izgubah vode v sistemu je za 
povprečno letno porabo (200 l/preb. dan) dovolj 
vode za 188.983 prebivalcev.

• Pri 25% izgubah vode v sistemu je za povpreč-
no letno porabo (200 l/preb.dan) dovolj vode za 
202.482prebivalcev.

• Pri 15% izgubah vode v sistemu je za povpreč-
no letno porabo (200 l/preb. dan), dovolj vode za 
229.495 prebivalcev, več kot za 50 let.!

dr. Mitja Rismal
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Slika 2.: Akumulacija Klivnik s prelivom in izpustom vode v spodnjo 
akum. Molo

Slika 3. Akumulacija Mola

Slika 4. Preliv in izpust iz Klivnika v spodnjo akumulacijo Molo

Slika 5. Ekološko pozitivni izpust 549 l/s iz Mole in Klivnika za 
vodovod v Reko, do v.p. Cerkvenikov mlin, s prelivom vode iz obeh 
akumulacij, ko sta polni. 
 

Slika 1.: Variante projektov tega vodovoda z akumulacijo Suhorka/Padež in alternativno rešitvijo z uporabo Mole in Klivnika (sliki 2;3.) s 
sonaravnim transportom vode 20 km po Reki, do čistilne naprave pri Cerkv. mlinu in od tod po 10 km dolgi tlačni cevi v obstoječi rezervoar 
na Rodiku.

Kaj pomeni uporaba dveh obstoječih in neizkoriščenih akumulacij Mola In Klivnik za preskrbo pitno vodo slovenske Istre  In zalednega Krasa
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Slika 6. Bilanca vodovoda za  leto 1990.
Če bi leta 1990, uporabili vodo iz obeh neizkoriščenih akumulacij Moli in Klivniku tudi največji suši leta 2003 vode iz Hrvaške in Kraškega 
nebi bilo potrebno uvažati ker v obeh akumulacijah ostalo neizkoriščeno še 4.978.490 m3 vode!

Slika 7.: 50 letna Vodna bilanca 2012-2062 vodovodnega sistema. Porabo vode na Obali v najbolj sušnem letu ko bo, zaradi predvidenih 
klimatskih sprememb,  Rižani in v akum. Moli in Klivniku za 33,52% manj vode, bi v obeh akumulacijah ostalo še 1.373.912 m3 neizkoriščne 
vode. Kraški in Il.Bistriški vodovod pa se oskrbita iz lastnih črpališč kraške podtalnice na Klaričih,  Brestovici in na izviru Bistrice. 

dr. Mitja Rismal
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Za uporabo Mole in Klivnika  
relevantni kriteriji

Naravovarstveni in prostorski kriterij

• Uporaba 549 l/vode iz Mole in Klivnika za vo-
dovod, na 20 km dolgem odseku reke Reke, bi 
pozitivno obogatila naravne pretoke Reke, ki pa 
sicer, brez obeh akumulacij, na 20 km  do odvze-
ma vodovoda na v. p. Cerkvenikov mlin, naravno 
presušijo. V Škocjanskih jamah, pod odvzemom 
vodovoda, pa ostanejo naravni pretoki nespre-
menjeni. V obeh akumulacijah pa ostane še 
1.373.912 m3 vode.

• Z dotacijo 160 l/s vode Kraškemu vodovodu iz 
Mole in Klivnika pa bo mogoče v Rižani zagotovi-
ti predpisani Qes = 110 l/s tudi v 50 letih predvi-
deni ekstremni suši, z 33,52 % manj vode, kar je 
enkrat več, od leta 2003, izmerjenega minimal-
nega  pretoka Rižane 49l/s. V Moli in Klivniku pa 
bo ostale še 60.085 m3. 

• Kakovost Reke mora biti že danes, brez načrto-
vanega vodovoda, v 1. kakovostnem razredu, saj 
napaja pitno kraško podtalnico v vodnjakih na 
Klaričih in Brestovici.

• Z opisanim varčevanjem vode, z manjšim povi-
šanjem krone Mole in Klivnika je mogoče bistve-
no rehabilitirati, sedaj z minimalnimi pretoki 

opustošeno Rižano, na dvakratno ali celo trikra-
tno velikost 200 do 300 l/s sedaj predpisanega 
minimalnega QesRižane=100 l/s. 

• Načrt nove akumulacije Suhorica/Padež je že v 
osnovi napačen: a) ker v sušah, kot je bila 2003, 
za ta načrt predpisanega Qes Reke= 1.388 m3/s 
nad v.p.  Cerkvenikov mlin, ni mogoče od niko-
der dobiti in b) ker akumulacija s 57 m visoko 
pregrado, za vodo napolnjeno akumulacijo, še 
bolj z velikim nihanjem vode gladine, spreminja 
naravno podobo tega varovanega območja in c) 
pri čiščenju dna akumulacije iz dna strupena 
anoksična voda, ogroža naravni biotop Škocjan-
skih jam. Ekološko za reko Sotlo katastrofalne 
posledice praznitve Vonarjev  so znane. 

Vodnogospodarski kriterij

• Obe akumulaciji Mola in Klivnik s 7.000.000 m3 
prostornine imata, kot že rečeno,  tudi pri 32,52% 
manj vode iz Rižane, Mole in Klivnikom z obve-
znim zmanjšanjem 30% velikih vodnih izgub, za 
več kot 50 let dovolj vode.  (slike 1; 4 in 5).

• Namesto, da bi za vodovod uporabili 549 l/s vode 
iz Mole in Klivnika, načrtujejo po tem napačnem 
predpisu MOP‘ QesReke = 1388 l/s za novo aku-
mulacijo Suhorica/Padež. Skupna škoda zaradi 
nakupa manjkajoče vode, za napačne projekte in 

Slika 8. Vodna bilanca 2012 -2062 enotnega vodovodnega sistema tudi pri 33,52% manj vode, lahko Rižanski vodovod RV iz Mole in Klivni-
ka,s 300m nižjim črpanjem 160 l/s vode preko rezervoarja na Rodiku zniža stroške Kraškemu vodovodu, kot ta sedaj pomaga RV.
Takšno sodelovanje povečuje varnost obratovanja  obeh vodovodov.  V Moli in Klivniku, pa ostane, z manjšim  povečanjem obeh akumulacij, 
ostane še 62.775m3 vode.

Kaj pomeni uporaba dveh obstoječih in neizkoriščenih akumulacij Mola In Klivnik za preskrbo pitno vodo slovenske Istre  In zalednega Krasa
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30 let neizkoriščenim mrtvim državnim denar-
jem v Moli in Klivnik je že večja od 100 milijonov 
evrov. Z izgradnjo nepotrebne nove akumulacije 
pa bo škoda 160 milijonov evrov. 

• Če bi Molo in Klivnik uporabili že leta 1990, kot 
je bila predlagana na reviziji projekta za vodo iz 
Malnov 30 letni uvoz vode iz Hrvaške in 600 m 
visoko črpanje vode iz Kraškega vodovoda nebi 
bilo potrebno V obeh akumulacijah pa bi letu 
1990 ostalo še 4.978.490 m3 vode.

• Po 50 letih pa minimalna zaloga vode v obeh 
akumulacijah tudi v najbolj kritičnem sušnem 
letu, ne bo padla pod 486.310 m3 .  Z vključitvijo 
rezervnih črpališč v Brestovici in na Bistrici, pa 
ne pod 1.338.788 m3. Iz akumulacij pa se bo ne-
koristno prelilo še od 1.866.623 m3 do 3.179.075 
m3 vode. V Škocjanskih jamah, po odvzemu vo-
dovoda, pa naravni nizki. pretoki Reke , kot reče-
no, ne bodo spremenjeni. 

• Za napačni predpis MOP za Qes Reke = 1.388m3/s 
in za vodovod 549 l/s pa obe akumulaciji  sku-
paj(1.937 m3/s)  nimata dovolj vode, saj se Mola 
in Klivnik pri tem prepisanem Qes Reke redno 
izpraznita. Kot  pokažejo vodne bilance pa imata 
Mola Klivnik, za pokritje deficita vode v Rižane 
549 l/s za več kot 50 let dovolj. 

• s povečanjem prostornine Mole in Klivnika, z 
dvigom obeh pregrad s prelivi za 1,50 m, na 
8.000.000 m3, bo poplavna varnost pod pregra-
dama večja od sedanje.

Zaključek

• Namesto za izgradnjo drage nove akumulacije 
na Suhorki/Padežu na tem varovanem območju, 
se sproščeni državni in javni denar državljanov 
lahko porabi za obvezno znižanje velikih vodnih 
izgub in za v stroki poznane načine varčevanja 
z vodo

• Ustreznost tega pristopa je potrdila leta 2007 
ekspertiza s strani izvedencev Instituta za vode 
v Dortmundu in Visoke tehniške šole v Dresdnu, 
ki jo je MOP 2006 naročil  na zahtevo Računske-
ga sodišča. 

• Projekt z Molo in Klivnikom  v pokrajino in narav-
no okolje, razen že zgrajenih akumulacij sploh 
ne posega. Nasprotno: Z bogatenjem nizkih na-
ravnih pretokov bo pokrajina naravovarstveno 
pridobila. Ribištvo in drugi vodni športi dobijo v 
Reki boljše  vodne razmere. Padec vodne gladine 
v obeh akumulacijah bo po 50 letih, pri odvzemu 
549 l/s vode, celo manjši ko so, s predpisanim 
QesReke = 1,388 l/s, obe akumulaciji izpraznili. 
Projekt v pokrajino in naravno okolje, razen že 
zgrajenih akumulacij sploh ne posega. S tem ko 
postane Reka tudi vir pitne vode, sedanji pred-
pisi o kakovosti in varnosti vode, svoj namen le 
utrdijo. Celotno okolje z drugimi porabniki vode 
(Ribištvo in drugi porabniki vode) pa dobijo bolj-
še vodne razmere.
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V JAVNOSTI PRISOTNE DILEME GLEDE 
PROJEKTA ZA OSKRBO S PITNO VODO 
SLOVENSKE OBALE IN ZALEDNEGA 
KRAŠKEGA OBMOČJA Z AKUMULACIJO 
SUHORKA IN ODGOVORI NA TE DILEME

dr. Uroš Krajnc,  univ. dipl. inž. grad., uroskrajncster@gmail.com 

Povzetek 

Po naročilu Direkcije za vode republike Sloveni-
je se izdeluje projektna in prostorska dokumen-
tacija za oskrbo s pitno vodo slovenske Obale in 
zalednega kraškega območja z akumulacijo Su-
horka.

V javnosti se zastavljajo dileme o nujnosti tega 
projekta. Ključna vprašanja so:

1.  Je novi vodni vir sploh potreben‘?
2.  Zakaj se ne uporabijo drugi vodni vir  

(primerljiva sta Brestovica in Malni)?
3.  Bo ta novi vodni vir varen?
4.  Ali bodo vplivi na okolje sprejemljivi  

(vpliv na Škocjanske jame, vpliv na  
neposredno okolico)?

5.  V članku bodo podani odgovori na naštete  
dileme.

Uvod - opis stanja pri projektu 
Suhorka

Dokumenti projekta

Dne  21.10.2020  je Ministrstvo za okolje in pros-
tor Direkcija za vode Republike Slovenije (MOP 
DVRS) podpisalo pogodbo za »Izdelavo projektne, 
prostorske in investicijske dokumentacije do faze 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovolje-
nja za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebi-
valstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega 
zaledja«, pogodbeni rok za  sprejetje državnega 
lokacijskega dovoljenja in pridobitev gradbenega 
dovoljenja je 24 mesecev.

Javna naznanilo o objavi Pobude za državno pro-
storsko načrtovanje za ureditev oskrbe prebival-
stva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno 
vodo je bilo objavljeno 21.2.2021.

Vlada je 11.3.2021 sprejela sklep, da je zaradi 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih 
značilnosti, ki so pomembne za razvoj Slovenije, 

V javnosti prisotne dileme glede projekta za oskrbo s pitno vodo slovenske Obale in zalednega kraškega območja z akumulacijo Suhorka in odgovori na te dileme.

mailto:uroskrajncster@gmail.com


184

projekt ureditve oskrbe prebivalstva slovenske 
Istre in kraškega zaledja s pitno vodo prostorska 
ureditev državnega pomena. 

Glede na vodno bilanco zagotavljanja ustreznih 
količin pitne vode je potrebno za vse vodovodne 
sisteme (Rižanski vodovod Koper (RVK), Kraški 
vodovod Sežana  (KVS)in Vodovod Ilirska Bistrica) 
zagotoviti 13.222.666 m3 pitne vode za merodaj-
no leto 2049. Glede na izdatnost oz. skupno letno 
zmogljivost potokov Suhorica in se obdeluje vari-
anta pregrada in akumulacija na vodotoku Suhori-
ca z dodatnim zajetjem na vodotoku Padež.

Vlada  RS je 13.3.2021 sprejela sklep, da je zara-
di gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih 
značilnosti, ki so pomembne za razvoj Slovenije, 
projekt ureditve oskrbe prebivalstva slovenske 
Istre in kraškega zaledja s pitno vodo prostorska 
ureditev državnega pomena. Projekt je v fazi izde-
lave strokovnih podlag za študijo variant.

Je novi vodni vir  za oskrbo s  
pitno vodo slovenske Obale in 
zalednega kraškega območja 
sploh potreben?

V projektni nalogi za dokumentacijo  Vodooskrba 
slovenske obale in zalednega kraškega območja – 
preveritve možnih vodnih virov s ciljem dolgoroč-
ne in regionalno zasnovane rešitve, 2002. Institut 
za ekološki inženiring Maribor, je naročnik MOP 
postavil sledeča izhodišča projekta oskrbe s piton 
vodo Obale in kraškega zaledja:

• zagotovitev vodnega vira za oskrbo s pitno vodo 
širše regije, t.j. slovenske Obale ter zalednega 
kraškega območja,

• vodni vir, transportni cevovodi in zaščitena ob-
močja se morajo nahajati v Sloveniji

• zagotovitev ustreznih količin ter ustrezne kako-
vosti surove vode dolgoročno,  

• zagotovitev vodnega vira, ki ima najmanjši mo-
žni potencial ogroženosti tako glede količin kot 
tudi kakovosti surove vode,

• upoštevanje hidrografskih značilnosti in omeji-
tev.

Ta izhodišča so strokovno povsem pravilna in dol-
goročno naravnana. Večina pomislekov glede Su-
horke izvira iz nestrinjanja s temi izhodišči. 

Projekt Suhorka obravnava vse tri večje vodovod-
ne sisteme na Obali in kraškem zaledju: Rižanski 
vodovod, Kraški vodovod in Ilirskobistriški vodo-
vod. Stanje teh vodovodov  glede vodnih virov je 
sledeče:

• Rižanski vodovod: lastni vodni viri ne zadoščajo, 
nujen uvoz vode.

• Kraški vodovod: lastni vodni vir zadošča, rezerv-
nega vodnega vira nima.

• Ilirskobistriški vodovod: lastni vodni vir zadoš-
ča, rezervnega vodnega vira nima.

Rižanski vodovod potrebuje dodatni vodni vir, 
Kraški in Ilirskobistriški vodovod pa rezervnega. 
Seveda bi bilo možno ločeno reševanje teh pro-
blemov glede vodnega vira, vendar se je investitor 
odločil za celovit  skupen pristop. 

Zakaj akumulacija?

Čeprav ustrezni dokumenti dajejo prednost upo-
rabi podzemne vode z medzrnsko poroznostjo 
za oskrbo s pitno vodo pred površinskimi voda-
mi, imamo na obravnavanem območju na voljo le 
kraško podzemno vodo (razpoklinska in kanalska 
poroznost). Podzemne vode za vse potrebe  na 
obravnavanem področju ni dovolj. Ideje o  potreb-
ni akumulaciji tako za oskrbo s pitno vodo kot na-
makanja so prisotne zadnjih petdeset let. (Krajnc, 
Kryžanowski 2020)

Kaj pa tendence pri zmanjšanju  
porabe vode?

Argumenti, da poraba vode  v prihodnosti ne bo 
opazno manjša,  so:

• Število prebivalcev na Obali se veča, vse več 
upokojencev se seli na Obalo.

• Perspektiva turizma na Obali je visokokvalitetna 
ponudba storitev za premožne goste, kar pome-
ni višjo rabo vode za turizem.

• Manjša raba pitne vode v gospodinjstvih bo za-
radi ukrepov za nego telesa (umivanje, kopanje, 
prhanje), splakovanje stranišč, priprava hrane, 
čiščenje stanovanj nekoliko nižja, vendar ne toli-
ko, da bi se potrebe po vodi bistveno zmanjšale. 
Zmanjšanje porabe vode je možno doseči z in-
vesticijami (vodni kotlički, šobe na pipah, pralni 
stroji, pomivalni stroji), kar v večini primerov ni 
dostopno vsem, ter s spremembami življenjskih 
navad, kar je še večji problem. Podnebne spre-
membe na drugi strani pa bodo zahtevale več 
vode za zalivanje rastlin v gospodinjstvih. 

• Pričakuje se razvoj industrije, vse občine pospe-
šeno gradijo industrijske cone.

Izdatnost Rižane bo zaradi podnebnih sprememb  
v kritičnih mesecih še nižja, dodatni vir bo moral 
pokrivati še večji del porabe.

Novi vodni vir Suhorka je torej  potreben.

dr. Uroš Krajnc
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Zakaj se ne uporabijo drugi vodni 
viri

Resna konkurenta kot dodatni vodni vir za obalo 
sta vodni vir Brestovica (Kraški vodovod), vodni vir 
Malni (Postojnski vodovod) in uvoz vode iz Hrva-
ške . Ostalih vodnih virov kot so dodatne akumu-
lacije  za vodo iz reke Rižane,  uporaba akumula-
cij Klivnik in Mola, uvoz vode iz Italije v članku ne 
obravnavam, so pa natančno obravnavani v  ne-
davno objavljenih člankih (Kryžanovski, Gradbeni 
vestnik 2020, Krajnc in Kryžanowski, Mišičev vo-
darski dan 2019, Krajnc, Gradbeni vestnik 2021).

Brestovica - Klariči

Vodni vir Klariči se nahaja ob zaselku Klariči, 
ki ležijo ob vasici Brestovica pri Komnu in je v 
upravljanju Kraškega vodovoda. Iz črpališča Kla-
riči se voda črpa v vodarno Sela na Krasu, preko 
katere se z vmesnim prečrpavanjem oskrbuje ce-
lotno območje Krasa in na Rodiku se priključi na 
dovodni sistem za Obalo. Trenutna zmogljivost čr-
pališča Klariči je 250 l/s - od tega je za Slovensko 
Istro pogodbeno možen odvzem do 135 l/s, ki pa 
je realno bistveno manjši.

V letih 2006–2007 je Geološki zavod Slovenije na 
širšem območju črpališča Klariči izvajali intenziv-
ne geološke in hidrogeološke raziskave, katerih 
namen je bil podrobnejša hidrogeološka opredeli-
tev vodonosnika ter zajem še večjih količin podze-
mne vode z dodatnim vodnjakom. Izdelane so bile 
tri raziskovalne vrtine ter vodnjak B-10 globine 
80 metrov s premerom 600 milimetrov. Iz vodo-
nosnika je bilo 30 dni brez prekinitev črpano 265 
l/s podzemne vode iz vodnjaka B-10 in 206 l/s 
iz treh vodnjakov v črpališču Klariči, skupaj 471 
l/s. Glede na majhna znižanja ob črpanju v posa-
meznih vodnjakih je bilo na podlagi 20-odstotne 
ekstrapolacije ocenjeno, da bi bilo mogoče iz vo-
donosnika tudi v sušnih razmerah črpati okoli 565 
l/s. Meritve električne prevodnosti črpane vode so 
pokazale, da tudi ob dolgotrajnem obilnem črpa-
nju ni prihajalo zaslanjevanja vode oziroma vdora 
morske vode v vodonosnik 

Investicija  za to varianto bi obsegala sledeče 
objekte in cevovode: ; izgradnja črpališča na že 
zgrajenem novem vodnjaku ter zamenjava starih 
črpalk v obstoječem črpališču Klariči z ustrezni-
mi;  Izgradnja novega cevovoda od črpališča Klari-
či do vodarne Sela na Krasu; povečava črpalnega 
rezervoarja in ustrezna zamenjava strojne opre-
me v črpališču Sela na Krasu; izgradnja novega 
rezervoarja LIPA IV na novi koti, ki bo omogočala 
povečan pretok v smeri Sežane in Obale; izgra-

dnja novega cevovoda Križ – Sežana (do črpališča 
Planina); Izgradnja novega črpališča s povečanim 
črpalnim rezervoarjem in povečanim črpalnimi 
zmogljivostmi;  Izgradnja novega tlačnega cevo-
voda ČP Planina – R Zidovnik I in vgraditev hidrav-
ličnih varovanj; Izgradnja dodatnega rezervoarja 
na spojni točki treh vodovodnih sistemov v Rodiku 
z ureditvijo možnosti napajanja v vse smeri (IEI 
2011).  Pomisleki ob povečani rabi«) tega vodnega 
vira so sledeče: 

Vodni vir ob meji; zajetje je tik ob meji, prispevno 
območje je deloma v Italiji, v času nizkih voda ga 
napaja tudi reka Soča v Italiji. Soška voda je zara-
di povezave z Idrijco trajno obremenjena z živim 
srebrom, kar je za potrebe izkoriščanje pitne vode 
treba redno nadzorovati 

Slika 1:  Lokacija vodonosnika Brestovica in tok podzemne vode 

Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je kazalo, 
da smo rešili vse probleme glede oskrbe s hrano, 
energijo , vodo in ostalimi dobrinami tako, da mo-
ramo imeti samo dovolj denarja, da vse potrebno 
kupimo na ogromnem evropskem in svetovnem 
tržišču. Ko pa so začele prve krize v Evropski uni-
ji, pa se je pokazalo, da odprt sistem deluje samo 
v času obilja, v času krize pa vse članice najprej 
poskrbijo za lastne potrebe in šele, ko zadovoljijo 
le-te, mislijo na ostale članice EU. Tako smo tudi v 
Sloveniji spoznali, da moramo biti v Sloveniji biti 
samooskrbni pri oskrbi z hrano in energijo, pa tudi 
vodo (Krajnc 2021).

Energetski problem te variante je v bistveni višji 
višini črpanja vode, pri Brestovici črpamo vodo iz 
višine – 30 m.n.v.,  pri Suhorici pa pa 370 m.n.v., 
razlika je torej 400 m.  

Malni

Vodni vir Malni kot strateški vodni vir za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo v slovenski Istri inve-
sticijska dokumentacija DIIP, UL FGG, 2020. Do-

V javnosti prisotne dileme glede projekta za oskrbo s pitno vodo slovenske Obale in zalednega kraškega območja z akumulacijo Suhorka in odgovori na te dileme.
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kument vsebuje variante glede potrebnih količin 
vode in lokacije/dimenzije objektov: 

• Vodni vir Malni zagotavlja oskrbo s pitno vodo za 
vse vodooskrbne sisteme v regiji (maksimalna 
poraba 700 l/s).

• Vodni vir Malni kot dodatni vodni vir za oskrbo s 
pitno vodo  za slovensko Istro (maksimalna po-
raba) 550 l/s). 

• Vodni vir Malni kot dopolnilni vodni vir za oskrbo 
s pitno vodo za slovensko Istro z zagotavljanjem 
dodatnih količine vode v poletnih mesecih, ko 
je pretok Rižane nizek (maksimalni pretok 230 
l/s). 

• Vodni vir Malni je predviden kot dodatni vodni vir 
za oskrbo s pitno vodo v slovenski Istri (maksi-
malna poraba 550 l/s), pri čemer pa transportne 
kapacitete omogočajo priključitev vseh vodo-
oskrbnih sistemov v regiji (maksimalna poraba 
700 l/s). 

Vodni vir Malni se nahaja v drugem povodju, 
prenos vodnih količin med povodji pa se pose-
bej obravnava v načrtih upravljanja povodij šele 
v primeru, ko v lastnem povodju ni na razpolago 
dovolj vodnih količin.  Ta problem smo predstavili 
že na Mišičevem vodarskem dnevu 2002. Evrop-
ska vodna direktiva (Water Framework Directive) 
postavlja porečje kot osnovo za urejanje vseh pro-
blemov, povezanih s kakovostjo vode in vodooskr-
bo. Po tej direktivi naj bi se vsi problemi reševali 
znotraj enega porečja, pretakanje iz enega pore-
čja v drugo pa je sicer možno, vendar je treba pred 
tem z ustrezno poglobljeno analizo ugotoviti. da 
so vse možne rešitve znotraj enega porečja izčr-
pane in raziskati vse možne posledice takega pre-
takanja. V nobenem ustreznem dokumentu Načrt 
urejanja voda na vodnem območju  Donave in Na-
črtu urejanja voda  vodno območje Jadranskega 
morja  tega ne ugotavljata. 

Obstoječi vodni vir Malni, ki se uporablja za 
Postojno in Pivko, trenutno  izkorišča 150 l/s  vode 
(zmogljivost vodarne), vodno dovoljenje dovoljuje 
odvzem 250 l/s. Obstoječi vir pod današnjimi po-
goji nima dovolj kapacitet . Izvir Malenščice ima 
večjo izdatnost, vendar bi zaledje novega vodnega 
vira segalo praktično do Hrvaške meje, saj je izvir 
povezan z vodo iz Cerkniškega jezera in Obrha, 
ki izvira na Babnem polju. Poleg tega bi bilo pot-
rebno preveriti vpliv na Ljubljansko barje, kjer se 
stanje ne more spremeniti (poslabšati), saj Unica 
in Malenščica izvirata pri Vrhniki kot Ljubljanica. 

Na lokaciji Rodik bi bili objekti enaki kot v primeru 
izgradnje akumulacije Suhorka. Dolžina vodovoda 
od Malnov do Suhorke bi bila 42 km z več črpališči 
in rezervoarji.

Uvoz vode iz Hrvaške

Leta 1969 je bila sprejeta odločitev o zagotovitvi 
dodatnih količin vode iz hrvaške Istre. Z Istrskim 
vodovodom Buzet in Vodovodom Pula je bila skle-
njena pogodba o skupnem investiranju v nov vo-
dovodni sistem z zajetjem izvira Gradole ob Mirni. 
Na podlagi te pogodbe in kasnejših aneksov so 
bile pridobljene pravice dobave vode iz Gradol do 
leta 2005, sedaj poteka dobava vode po komerci-
alnih pogodbah. Sodelovanje na nivoju komunal-
nih podjetij poteka zelo dobro, tudi pomoč v kri-
tičnih situacijah. Vendar se turizem v hrvaški Istri 
izredno hitro razvija, tako po številu gostov kot 
tudi kvaliteti ponudbe, kar dolgoročno pomeni, da 
bodo Imeli vedno večje potrebe po vodi v poletnih 
mesecih.

Povezava treh vodovodov 

V javnosti izražena ideja o povezovanju treh vodo-
vodov ne daje dodatne količine vode, povezovanje 
vodovodov pa je eno od izhodišč projekta Suhorka

Bo ta novi vodni vir varen?

Varnost vodnega Vira Suhorka moramo obravna-
vati iz dveh izhodišč, kvalitete vode v akumulaciji 
in varnosti jezu kot gradbene konstrukcije

Kvaliteta vode v akumulaciji glede 
potrebe pitne vode

Pri kvaliteti vode se večkrat omenja nevarnost 
evtrofikacije vode v akumulaciji. V izdelavi je do-
kumentacija Ocena kakovosti vode v akumulaciji 
Suhorica, ukrepov za omejevanje evtrofikacije ter 
tehnologij priprave pitne vode. Za oceno kakovo-
sti vode v akumulaciji Suhorica se izdeluje izde-
lan model, ki vključuje model izpiranja hranil iz 
povodja ter izračunane obremenitve s hranili ter 
ceno/model trofičnega stanja na osnovi izraču-
nane obremenitve. Podatki kakovosti pritoka Su-
horica in Padež so potrebni predvsem za oceno 
obremenitve bodoče akumulacije in za umer-
janje modela spiranja hranil oz. določanja 
obremenitev. Uporabna je serija izvedenih meritev 
kakovosti Suhorice in Padeža (ZZV Maribor, 2006) 
iz 2005 in 2006, sedaj se izvajajo dodatne meri-
tve. Pri napovedi evtrofikacije bo uporabljen tudi 
model toplote vode v akumulaciji. Pričakujemo 
manjše ogrevanje vode zaradi strmih brežin aku-
mulacije in višje nadmorske višine. Za obvladova-
nje pojava evtrofikacije so že v zasnovi objekta in 
stroškovnem vrednotenju predvideni glavni znani 
tehnični ukrepi: odstranitev vegetacijskega sloja 
z dna akumulacije, preprečevanje prekomernega 
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površinskega vnosa hraniv (nadzor kmetijstva in 
ureditev urbane odvodnje) in redno kontrolirano 
spuščanje vode iz spodnjih plasti akumulacije.
V prostoru predvidene akumulacije in ožjem pri-
spevnem področju Suhorice so gozd (81 %) , slab-
ša kmetijska zemljišča (19 %) in ena kmetija. Pri-
sotna je še lokalna cesta v Suhorje. Torej v zaledju 
Suhorice so odpade vode naselij (cca 500 prebi-
valcev, izgrajena bo kanalizacija in čistilne napra-
ve), ni odpadnih voda iz industrije in obrti, ni izpi-
ranja iz intenzivnega kmetijstva. Tako se izpirajo v 
akumulacijsko jezero samo naravne razgradljive 
organske spojine. 

Zaradi staranja prebivalstva se veča poraba zdra-
vil, katerih ostanki pridejo v odpadne vode. Ob-
stoječe čistilne naprave niso bile načrtovane za 
odstranjevanje obstojnih organskih spojin, kot so 
ostanki zdravilnih učinkovin, zato mejne vrednos-
ti mikroonesnaževal na iztoku iz čistilnih naprav 
niso predpisani. V odpadnih vodah prav tako ana-
lize dokazujejo vsebnosti mamil, mikroplastike in 
virusov . Prečiščene odpadne vode odtečejo pra-
viloma v površinske odvodnike, ki nizvodno na-
pajajo podzemne vode, ki se črpajo za pitno vodo 
(Ljubljana, Maribor …). Mi pa imamo na voljo vodni 
vir, kjer je nevarnost tovrstnih onesnaževanj iz-
ključena (Krajnc 2021).

Cianobakterije se bodo lahko pojavile, ni pa to nuj-
no. Primerjava z akumulacijama Klivnik in Mola 
daje razlog za optimizem, saj voda v teh akumu-
lacijah ni slabe kvalitete, Suhorica pa bo imela še 
boljša izhodišča, saj bo zgrajena namensko za za-
gotavljanje pitne vode. 

Cianobakterije se lahko odstranjuje z ultrafil-
tracijo in deloma tudi z usedanjem. Na lokaciji 
predpriprave  surove vode je predvidena tudi po 
potrebi uporaba fizikalno/kemijskega  čiščenja 
in filtracije na gravitacijskem dvoslojnem filtru, 
ki tudi omogoča odstranjevanje cianobakterije iz 
surove vode, preden se vodo črpa v transportne 
cevovode.

Cianotoksinov, ki jih sproščajo cianobakteri-
je,   ni možno odstraniti z ultrafiltracijo in useda-
njem,,odstranjuje se jih na lokaciji priprave pitne 
vode - npr.: vodarna Rodik s pomočjo aktivnega 
oglja in ozona. V Rižani bo potrebno obstoječo 
ČN ustrezno nadgraditi, tako da bo primerna za 
pripravo surove vode iz novega vodnega vira (v 
Rižani trenutno obstaja samo opcijsko dodajanje 
aktivnega oglja).

Varnost jezu

Glede na okvirno višino jezu ranga 50 m bo pregra-
da Suhorka velika pregrada  glede na merila Med-

narodne komisije za velike pregrade ICOLD (Inter-
national Commission on Large Dams). Ti kriteriji 
so:  pregrada z višino 15 m ali več in pregrada z vi-
šino med 5 m in 15 m z zadrževalnikom, katerega 
volumen je večji kot 3 milijone m3. Za te pregrade 
je predpisan in se izvaja monitoring, tudi po Pra-
vilniku o opazovanju seizmičnosti na območju ve-
like pregrade. V Sloveniji se ni porušila še nobena 
visoka pregrada. V sklopu dokumentacije se izde-
luje študija Analiza porušitve. Zemeljske pregrade 
se ne porušijo hipno, temveč postopoma.

Vodotesnost dna akumulacije glede na 
višino zajezene vode ranga 50 m 

Neposredno na lokaciji projektirane akumulacije 
debelina flišnega zaporedja nad karbonatno pod-
lago dosega med 800 in 1000 m.. V pregradnem 
profilu je predvidena tesnilna zavesa do globine 
50 m, oz. do globine, ki jo bodo določile geološko 
geomehanske raziskave ki se izvajajo, ter kontak-
tno injektiranje stika temeljne konstrukcije s hri-
bino.

Usedline

Meritve in prognoza usedlin je bila izvedena že v 
hidroloških raziskavah  leta2006 na podlagi te-
renskih meritev in raziskav. V 50 letih obratovanja  
Suhorje je ocena le  teh  200.000 m3 in je torej ob 
prostornini načrtovane akumulacije Padež (oziro-
ma Suhorka)  ranga 10 milijonov m3 v 50 letih oce-
na zapolnjevanja akumulacije velikostnega reda 
do ~2 % njene prostornine. Na podlagi teh analiz 
je na vtoku Suhorice v akumulacijo (v korenu zaje-
zitve) predvidena izgradnja prodnega zadrževal-
nika za zaustavljanje proda predvsem večje gra-
nulacije. Po potrebi je kasneje v času obratovanja 
možna izgradnja še 3 manjših dodatnih zadrže-
valnikov plavin na največjih pritokih.

Slabe izkušnje akumulacije Butoniga.

Glede bojazni za kakovost vode v akumulacijskem 
jezeru velja opozoriti na akumulacijo Butoniga v 
Hrvaški Istri, oddaljeno zračne linije od Suhorice 
okoli 40 km. Akumulacija, namenjena za oskrbo 
s pitno vodo in obrambo pred poplavami, obratuje 
od leta 1988. Površina prispevnega območja reči-
ce Butoniga na pregradi je 73 km2, površina jezera 
2,45 km2, prostornina akumulacije je 19,7 milijo-
nov m3, prostor za naplavine pa 2,2 milijonov m3. 
V povodju Butoniga živi 1790 prebivalcev. Voda 
iz Butonige oskrbuje potrošnike v Pazinu, Pore-
ču in Rovinju, kapaciteta vodnega vira in čistilne 
naprave je 1000 l/s. Odvzeta voda iz akumulacije 
se pred uporabo čisti na čistilni napravi, zgrajeni 

V javnosti prisotne dileme glede projekta za oskrbo s pitno vodo slovenske Obale in zalednega kraškega območja z akumulacijo Suhorka in odgovori na te dileme.
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leta 2002. Proces čiščenja obsega sledeče faze: 
predčiščenje (predozoniranje, koagulacija, floku-
lacija in flotacija), hitra filtracija, glavno ozonira-
nje, počasna filtracija, dezinfekcija in korekcija 
pH vrednosti [Hajduk Černeha, 2017]. Zastavlja 
se vprašanje, če so vsi podatki iz Butonige za Su-
horico  relevantni, nekaj osnovnih pomislekov ob 
primerjavi akumulacij je podanih v nadaljevanju. 

Akumulacija Butoniga sprva ni bila načrtovana kot 
vir pitne vode, temveč za obrambo pred poplava-
mi. V fazi obratovanja so se pokazali nepravilni 
hidrološki podatki (resnični dotoki manjši od pri-
čakovanih), zato je na voljo manj vode za oskr-
bo s pitno vodo. Predvidena kapaciteta 2000 l/s 
bi bila pretirana, še 1 faza za 1000 l/s ni v celoti 
izkoriščena. Težave so s kakovostjo vode, kritični 
parametri so amonij, železo, mangan in skupne 
organske snovi. Težava Butonige je plitvo dno 
akumulacije, saj se v poletnih mesecih voda ogre-
je po celotni globini jezera. Suhorica ima koncept 
z zaščitno plastjo vode na vrhu, ki se poleti ogreje 
(epilimnij), vendar se ne koristi za oskrbo s pitno 
vodo, temveč je to le voda iz hipolimnija. 

Prispevna površina Suhorice je 18,9 km2, Padeža 
pred dotokom Suhorica pa 23,1 km2. V celotnem 
povodju obeh vodotokov živi 570 prebivalcev, ni 
nobene industrije ali pomembnih prometnic.

Ali bodo vplivi na okolje  
sprejemljivi (vpliv na Škocjanske 
jame, vpliv na neposredno  
okolico)?

Vpliv na Škocjanske jame  

Vpliv na Škocjanske jame  preverjajo raziskave In-
štituta za Kras, ki so v delu.

Vpliv akumulacije je sprememba hidrološkega re-
žima. Saj bodo vode pritoka reke Reke Suhorice 
polnile akumulacijo in odtekle kot vir pitne vode 
na slovensko obalo. Kolikšen pa je ta vpliv? Hi-
drologija Reke je z izgradnjo akumulacij Klivnik 
in Mola že sedaj umetna. Klivnik je akumulacijsko 
jezero v Občini Ilirska Bistrica, zgrajeno 1987 za 
jezom na potoku Klivnik. Sedaj v jezeru vzrejajo 
ribe, dovoljen je tudi športni ribolov. Jezero Mola 
(tudi Molja) je umetno jezero na potoku Molja nas-
talo leta 1979. Jezero služi še kot ribji rezervat, 
bogato je s ščukami, krapi in postrvmi. Prvotna 
funkcija obeh akumulacij je bila povečanje nizkih 
pretokov reke Reke zaradi industrijskega onesna-
ženja v Reki. Danes imata akumulaciji nalogo za-
gotavljanje ekološko sprejemljivega pretoke Reke 
(v poletnem času) ter obrambo pred poplavami, 

sistem dobro deluje . Zelo dobro delovanje siste-
ma je prestavil Blaž Ivanuša [Ivanuša, 2019].

Izpraznjenje akumulacij Mola in Klivnik pod koto 
biološkega minimuma ter posledično prekinitev 
bogatenja reke Reke v letih 2006-2009, je pri-
vedlo do preučitve možnih rešitev za izboljšanje 
razmer v sušnih letih. Po rezultatih poskusnega 
obratovanja je nov ekološko sprejemljiv pretok 
reke Reke 640 l/s  (prej 925 l/s) na V.P. Trnovo. 
Koncept polnjenja akumulacije je polnjenje v času 
visokih voda Suhorice ter eventualno Padeža, tako 
da nizki pretoki ne bodo ogroženi. 

Bojazen glede možnega konflikta izgradnje aku-
mulacij Padež – Suhorica s statusom Škocjanskih 
jam je bila prisotna že v času projektiranja v letih 
2005/2007. Takratni minister za okolje dr. Janez 
Podobnik se je udeležil v Parizu leta 2006 oble-
tnice vpisa Škocjanskih jam v UNESCO-ov seznam 
in odprtju razstave o Škocjanskih jamah, za vsak 
slučaj je imel s seboj povzetke teh študij vplivov 
na Škocjanske jame, vendar razprave na to temo 
ni bilo. 

Ostali vplivi 

V sklopu izdelave naloge se leta 2021 v sklopu 
strokovnih podlag izdelujejo sledeči elaborati:

• Popis, kartiranje in naravovarstveno kartiranje 
habitatnih tipov

• Inventarizacija rib
• Vzorčenje bentoških nevretenčarjev
• Popis vrst ptic
• Inventarizacija rib
• Ocena vplivov na mikroklimo in zrak

Prvi zaključki so: Majhne akumulacije komaj kaj 
vplivajo na fizikalne lastnosti zraka v okolici. Aku-
mulacije blažijo nekatere ekstreme: v okolici je 
npr. manj hudega mraza in manj hude vročine. 
Vpliv na temperaturo je torej blažilen:,  s svojo 
visoko toplotno kapaciteto (ter z izhlapevanjem 
čez dan) pa bi tudi ta vodna masa vsekakor bla-
žila temperaturne spremembe. Vpliv na meglo bi 
bil majhen. Omejen je samo na vodno površino 
in zelo ozek pas ob vodi ter sega le nekaj metrov 
v višino.  Zrak je nad akumulacijami zaradi veči-
noma večjega izhlapevanja bolj vlažen. Ker pa je 
pozimi in ob jutrih obenem večinoma tudi toplejši 
(poleti in popoldne pa obratno), ta večja vlažnost 
le redko povzroča meglo.

• Študija s področja kmetijstva
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Vpliv na neposredno okolico

Faza gradnje:  glede dokumentacije vplivi bodo, 
omejitve med gradnjo bodo vsebovale omejitve 
glede transportov ter emisij iz delovnih strojev. 
Glede prašenja in morebitnega blata na dovoznih 
cestah s možni ukrepi kot so čiščenje koles vozil 
pred vstopom na ceste, po potrebi pranje cest itd. 
Večina transportov je predvidenih znotraj obmo-
čja akumulacije, saj se predvideva pridobivanje 
večine materiala za pregrado v dolini Suhorice.

Faza eksploatacije: gre za spremembo klime, ki 
pa bo minimalna. Realni problem je psihološki, 
strah pred porušitvijo pregrade, vendar obstaja 
praksa potrebnih ukrepov. Predvsem je to moni-
toring pregrade in akumulacije tako v času grad-
nje kot po njej, v celotnem življenjskem obdobju 
pregrade.

Se pa pri presoji vplivov na okolje ponavlja stara 
zgodba »o kuri in jajcu«. Dolina Suhorice je izred-
no avtohtona, ker je bila že več desetletij rezer-
virana za akumulacijsko jezero za oskrbo s pitno 
vodo in vodo za namakanje. Sedaj pa te njene 
vrednote prestavljajo oviro za realizacijo prvotne-
ga namena. Je kar nekaj podobnosti z več drugimi 
podobnimi vodnogospodarskimi objekti, recimo 
večnamenske akumulacije Pesnice.

Ostale možnosti uporabe vode iz 
akumulacije Suhorka 

Glede na predpostavko, da bo sistem v celoti na-
domestil količine vode iz Rižane v poletnem ob-
dobju, je ocenjena povprečna stalna poraba vode 
v vodooskrbnem sistemu RVK v obsegu 4,5 mio 
m3. V kolikor voda v akumulaciji ne bi bila name-
njena dejanski porabi v ostalih dveh sistemih (KVS 
in VIB), se v tem primeru zmanjša obseg črpanja 
vode iz vodotoka Padež v akumulacijo, vodo pa se 
lahko uporabi za potrebe v kmetijstvu in za zago-
tavljanje čim večjih količin dotoka vode v Škocjan-
ske jame.
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POMEN UPOŠTEVANJA LASTNOSTI TAL ZA 
VAROVANJE PODZEMNE VODE NA 
KMETIJSKIH OBMOČJIH – ŠTUDIJI 
DRAVSKEGA IN KRŠKEGA POLJA 
Z MODELOM SWAT

Miha Curk; UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

doc. dr. Matjaž Glavan; UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Povzetek
 
Najpomembnejša kmetijska zemljišča v Slove-
niji se večinoma nahajajo nad vodonosniki s po-
membnimi zalogami vode za pitje. Kot primera 
takšnih območij sta bili v raziskavo vključeni Dra-
vsko in Krško polje. Z uporabo modela SWAT (Soil 
and Water Assessment Tool) smo za različne po-
membne talne tipe na obeh območjih ovrednotili 
vpliv različnih scenarijev kmetijske pridelave na 
izpiranje nitrata. Izdelane so bile karte, ki za ob-
močji prikazujejo potencialno izpiranje nitrata za 
različne kombinacije kmetijske pridelave in talnih 
tipov. Primerjava rezultatov za različne scenarije 
je potrdila ugotovitve prejšnjih raziskav, da niso 
vsi načini kmetijske pridelave primerni za vsak 
talni tip. Rezultati kažejo, da so lahko nekateri 
kmetijski scenariji bolj ugodni za ene, drugi pa za 
druge talne tipe, kar v praksi pomeni, da bi bilo pri 
načrtovanju omejitev gnojenja na vodovarstvenih 
območjih poleg oddaljenosti od črpališč smiselno 
upoštevati lastnosti tal.

Uvod 

Najboljša kmetijska zemljišča v Sloveniji se zaradi 
ugodnega reliefa in talnih značilnosti v večji meri 
nahajajo na velikih rečnih ravnicah. Z namenom 
preprečevanja škodljivih vplivov kmetijske pri-
delave in drugih dejavnosti na kakovost vode za 
pitje, so veliki deli takšnih območij opredeljeni kot 
vodovarstvena območja (VVO). V prispevku bo med 
drugim predstavljeno, kako na izpiranje nitrata s 
kmetijskih zemljišč vplivajo lastnosti tal, ki bi jih 
glede na rezultate veljalo upoštevati pri določanju 
vodovarstvenega režima na ranljivih območjih.

Materiali in metode 

Opis raziskovalnih območij

Raziskovalni območji Dravskega in Krškega polja 
sta dokaj značilna primera rečnih ravnic v Slove-
niji (Slika 1). Zaradi človeških dejavnosti je stanje 
podzemnih voda na območju Dravskega polja sla-
bo, za območje Krškega pa za slabo stanje obstaja 
tveganje (ARSO, 2019). Trenutni ukrepi varovanja 
voda torej niso dovolj učinkoviti.

Miha Curk, doc. dr. Matjaž Glavan
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Dravsko polje je umeščeno med Pohorje na za-
hodu, porečje Pesnice na vzhodu in porečje Dra-
vinje na jugu. Na jugovzhodu leži akumulacijsko 
Ptujsko jezero. Kljub legi na območju s pomemb-
nimi prometnimi povezavami je raba tal večinsko 
kmetijska (54 % površine je pokrite bodisi z nji-
vami, travinjem ali trajnimi nasadi). Reka Drava 
je s povprečnim letnim pretokom 300 m3/s zelo 
pomembna za energetiko, zato je na območju več 
pregrad in kanalov hidroelektrarn.
Krško polje je manjše, na severozahodu ga ome-
juje Krško gričevje, na severovzhodu bizeljsko, 
na jugu in zahodu pa Gorjanci in Krakovski gozd. 
Krško polje je po rabi bolj kmetijsko (63 %). Sava 
je, podobno kot Drava, s povprečnim letnim preto-
kom 250 m3/s pomemben vir energije za hidroe-
lektrarne na območju.
Tla na obeh območjih so povečini aluvialnega na-
stanka, značilne so rečne terase. Zaradi velikosti 
območij je talnih tipov zelo veliko – glede na pedo-
loško karto Slovenije na raziskovalnem območju 
Dravskega polja prek 30 različnih pedokartograf-
skih enot (PKE), na območju Krškega polja pa prek 
20. V naravi je heterogenost še precej večja. Kljub 
temu velika večina talnih tipov ne pokriva večjega 
dela območja, nad 5 % površine jih je na Dravskem 
polju le 6, na Krškem pa trije. 

Za obe območji je značilno subpanonsko podne-
bje. Povprečna letna temperatura (1981-2010) je 
za Dravsko in Krško polje enaka - 10,6 °C – pada-
vin pa je na Krškem polju v povprečju več (1018 
mm) kot na Dravskem (893 mm). 
Z vidika rabe tal so na obeh območjih najpogostej-
še njivske površine (Dravsko – 38 %, Krško polje – 
44 %), veliko je tudi pozidanih in gozdnih zemljišč, 
manj pa travinja in trajnih nasadov. Raba njivskih 
površin je precej intenzivna.

Postavitev modela SWAT

Za ovrednotenje izpiranja nitrata za različne sce-
narije kmetijske pridelave smo uporabili model 
SWAT 2012  (Soil and Water Assessment Tool) 
(Neitsch et al., 2009). Model je bil postavljen prek 
vmesnika ArcSWAT2012.10 verzija 4.19. Vhodni 
podatki modela vključujejo časovne nize meteo-
roloških podatkov, prostorske podatke in podatke 
o tehnologijah kmetijske pridelave na območju, ki 
so navedeni v preglednici 1. 

Obseg posameznega območja raziskovanja je bil 
določen glede na obseg vodnih teles podzemne 
vode (Krške in Dravske kotline), pri Dravskem po-

Slika 1: Lega raziskovalnih območij v Sloveniji, njune reliefne značilnosti in glavni vodotoki

Pomen upoštevanja lastnosti tal za varovanje podzemne vode na kmetijskih območjih – študiji Dravskega in Krškega polja z modelom SWAT
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Podnebje SWAT enota Vir podatkov

količina padavin mm / dan ARSO

min in max temperatura °C (dnevni min&max) ARSO

energija sončnega obsevanja MJ / m2 / dan ARSO, preračun

relativna zračna vlaga (dnevno povpr.) ARSO

povpr. hitrost vetra m / s (dnevno povp.) ARSO

 Tla

sloj pedološke karte .shp MKGP; Peršolja 2008 

globina in število horizontov mm MKGP

globina prekoreninjenosti mm MKGP

gostota tal g / 100 ml meritve, preračun

rastlinam dostopna voda mm H2O / mm tal meritve, preračun

Nasič. hidravlična prevodnost mm / h meritve, preračun

albedo tal preračun

organska snov % meritve

tekstura (deleži frakcij) % meritve

erozivnost tal (KUSLE) preračun

    Relief in raba tal

digitalni model reliefa raster GURS

sloj rabe tal .shp MKGP

tehnologije kmetijske pridelave Značilne za območje kmetje, kmet. strokovnjaki

Preglednica 1: Vhodni podatki modela SWAT

 

Območje PKE Opis

Delež 

območja

Dravsko polje

1635
Distrična rjava tla na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah 

rek, tipična, plitva
18 %

1635
Distrična rjava tla na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah 

rek, tipična, srednje globoka
12 %

559/560 Hipoglej, evtričen, mineralen, srednje močan do močan 9 %

586 Amfiglej, distričen, mineralen, močan 6 %

1029
Distrična rjava tla na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah 

rek, tipična, globoka (80 %); Ranker, distrični, rjav (20 %)
4 %

Krško polje

66
Evtrična rjava tla na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in rečnem 

vršaju, tipična
34 %

1269
Obrečna tla karbonatna, srednje globoka na peščeno prodnatem aluviju (70 %); 

Obrečna tla karbonatna, globoka na peščeno prodnatem aluviju (30 %) 
23 %

451 Obrečna tla karbonatna, plitva na peščeno prodnatem aluviju 11 %

Preglednica 2: Izbrani talni tipi za analizo scenarijev z deležem glede na celotno območje

lju pa je bilo naknadno vključeno še porečje Pol-
skave. Pedološka karta za Dravsko polje je bila 
posodobljena – največja PKE (1635) razdeljena na 
dva dela (8635- plitva in 9635- srednje globoka 
tla) glede na preteklo podrobnejšo raziskavo ob-
močja (Peršolja, 2008), s čimer se je izboljšala re-
solucija na glavnem kmetijskem območju. Za ana-
lizo scenarijev smo izbrali najpomembnejše talne 

tipe na kmetijskih območjih – 5 za Dravsko in 3 za 
Krško polje (preglednica 2). Obdobje modeliranja 
je bilo za Dravsko polje od 1.1.2000 do 31.12.2011 
in za Krško polje od 1.1.2006 do 31.12.2018. Prva 
tri leta so bila po ustaljeni praksi v obeh primerih 
izločena iz nadaljnje analize.

Miha Curk, doc. dr. Matjaž Glavan
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Analiza senzitivnosti, kalibracija in validacija mo-
delov je bila izvedena s programsko opremo SWA-
T-CUP 2012 (Calibration and Uncertainty Procedu-
re) (Abbaspour et al., 2007) climate change, water 
allocation, and pollution control. For this reason 
it is important that these models pass through 
a careful calibration and uncertainty analysis. 
Furthermore, as calibration model parameters 
are always conditional in nature the meaning 
of a calibrated model, its domain of use, and its 
uncertainty should be clear to both the analyst 
and the decision maker. Large-scale distributed 
models are particularly difficult to calibrate and 
to interpret the calibration because of large mo-
del uncertainty, input uncertainty, and parameter 
non- uniqueness. To perform calibration and un-
certainty analysis, in recent years many procedu-
res have become available. As only one technique 
cannot be applied to all situations and different 
projects can benefit from different procedures, 
we have linked, for the time being, three pro-
grams to the hydrologic simulator Soil and Water 
Assessment Tools (SWAT, verzije 5.1.6.2. Program 
glede na analizo senzitivnosti izbrane parametre 
tekom večjega števila zagonov modela avtomat-
sko optimizira in izračuna statistiko za najpogo-
steje uporabljane kriterije ocene delovanja. Model 
Dravskega polja je bil kalibriran za pretok in dušik 
na merilnem mestu Tržec na Polskavi, model Kr-
škega polja pa za vodo v tleh (merjeno s TDR son-
dami) na treh lokacijah znotraj območja razisko-
vanja. Glede na primerjavo s kriteriji za statistike 
PBIAS, NSE in R2 v literaturi (Moriasi et al., 2007; 
Moriasi et al., 2015)no comprehensive guidance is 
available to facilitate model evaluation in terms 
of the accuracy of simulated data compared to 
measured flow and constituent values. Thus, the 
objectives of this research were to: (1 oba modela 
delujeta zadovoljivo (preglednica 3).

Scenariji kmetijske pridelave

Z namenom, da bi čim bolje ovrednotili vpliv raz-
ličnih kmetijskih praks na izpiranje nitrata na 
najpomembnejših talnih tipih obeh območij, smo 
se pri oblikovanju osredotočili zlasti na gnojenje, 
ker direktno vpliva na količino izpranega dušika. 
Glede na splošno usmeritev kmetij smo oblikovali 
4 različne osnovne scenarije: 3 njivske - govedo-
rejski, prašičerejski, poljedelski - in travniškega. 
Za vsakega od teh smo nato dodali še 3-4 alter-
nativne, kjer smo postopno zmanjševali gnojilne 
obroke. Na podlagi rezultatov simulacij smo želeli 
ugotoviti, kako različno veliki gnojilni obroki vpli-
vajo na izpiranje hranil na posameznem tipu tal. 

Rezultati z razpravo

Rezultati modelov so pokazali, da imajo lastnos-
ti tal na izpiranje nitrata večinoma večji vpliv kot 
velikost gnojilnih odmerkov. Na območju Dravske-
ga polja (slika 2) je bilo največje izpiranje v vseh 
scenarijih na plitvih distričnih rjavih tleh, neko-
liko večje na srednje globokih distričnih rjavih 
tleh, najmanjše pa večinoma na globokih distrič-
nih rjavih tleh. Simulacije na Krškem polju sicer 
niso pokazale tako velikega razpona v izpiranju, 
je pa iz rezultatov mogoče razbrati, da je v prime-
ru govedorejskega kolobarja izpiranje verjetno 
večje na evtričnih rjavih tleh, v primeru prašiče-
rejskega kolobarja pa na globokih obrečnih tleh. 
Iz tega lahko povlečemo dve zanimivi ugotovitvi: 
da je lahko pri istem talnem tipu za jakost izpira-
nja ključna globina profila in da so lahko nekateri 
kolobarji manj obremenilni za ene, nekateri pa za 
druge talne tipe. 

Statistika Dravsko polje Krško polje

Kalibracija Validacija Kalibracija Validacija

Pretok Nitrat Pretok Voda v tleh (povpr. 3 lokacij)

PBIAS 2,8 44,4 7,9 -0,2 0,87

R2 0,55 0,54 0,55 0,67 0,32

NSE 0,52 0,39 0,40

Preglednica 3: Statistični kriteriji za oceno modelov za obdobje kalibracije in validacije

Pomen upoštevanja lastnosti tal za varovanje podzemne vode na kmetijskih območjih – študiji Dravskega in Krškega polja z modelom SWAT
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Slika 2: Povprečno letno izpiranje nitrata in gnojenje za osnovne in alternativne scenarije za model Dravskega polja
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Slika 2a: Povprečno letno izpiranje nitrata in gnojenje za osnovne in alternativne scenarije za model Krškega polja
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Zaradi majhnih razlik med povprečji na podlagi 
predstavljenih rezultatov sicer težko pokažemo, 
kateri kolobar je primernejši za katera tla, ven-
dar bi bilo v tem smislu zanimivo izvesti nadaljnje 
(bolj usmerjene, po možnosti terenske) raziskave. 
Glede večje občutljivosti nekaterih talnih tipov za 
izpiranje nitrata pa je razmeroma očitno, da ima 
na samo izpiranje večji vpliv tip tal kot morebitno 
zmanjšanje gnojilnega obroka. V večini primerov 
se zmanjšanje obrokov za do 30 % ni izrazilo v bi-
stvenem zmanjšanju izpiranja, medtem ko je bila 
razlika med talnimi tipi bolj zaznavna. Glede na 
rezultate te in preteklih raziskav, ki so prišle do 
podobnih zaključkov (Hall et al., 2001; Glavan et 
al., 2015; Hashemi et al., 2018)like the study area 
of the river Drava alluvial plain in Slovenia, have 
ideal conditions for agricultural production. At the 
same time the question arises of how farming 
practices (food provisioning, vpliva kmetijstva na 
okolje vsekakor ne bi smeli obravnavati samo z 
vidika gnojilnih odmerkov ali kmetijskih praks 
samih. Nujno bi bilo zavedanje, da je upošteva-
nje lastnosti tal pri narekovanju okoljevarstve-
nih ukrepov ključno. Enak odmerek gnojenja ima 
namreč lahko na dveh talnih tipih povsem razli-
čen učinek na izpiranje. Namesto splošne manj 
striktne omejitve gnojenja na celotnem ranljivem 
območju (kot sta npr. Dravsko in Krško polje), bi 
lahko enak učinek na okolje dosegli s striktnejšim 
režimom zgolj na ranljivejših talnih tipih, drugod 
pa bi omejitve bolj sprostili, s čimer bi ekonomski 
primanjkljaj kmetijstva na bolj varovanih obmo-
čjih nadomestili z večjimi donosi z razbremenje-
nih površin. Vendar pa obstajajo upravičeni razlo-
gi, da je uveljavljanje takšnega pristopa v praksi 
počasno. Pedološka karta, ki je na voljo za Slove-
nijo, ni dovolj podrobna, da bi lahko na parcelo na-
tančno določili, kakšne so lastnosti tal. V modelu 
uporabljena karta sicer nakazuje, kje so območja 
z bolj ranljivimi tlemi, ampak takšna karta je vero-
dostojna zgolj ob predpostavki, da je stanje v na-
ravi enako kot v pedološki karti, za kar pa vemo, 
da ne drži, saj so okoljske značilnosti v naravi zelo 
heterogene. Znotraj ene PKE lahko prihaja do pre-
cejšnjega odstopanja dejanskih lastnosti tal, zato 
bi bilo pred uveljavitvijo predlaganega pristopa 
potrebno izvesti precej bolj podrobno kartiranje 
pedoloških parametrov (še zlasti hidravličnih, to-
rej tistih, povezanih s premikanjem vode skozi tal-
ni profil), kar pa bi zahtevalo precej časa, sredstev 
in posledično politične volje.

Zaključek

Raziskava je pokazala, da imajo različne kmetij-
ske prakse in različni talni tipi ranljivih območij 
različen vpliv na izpiranje nitrata s kmetijskih ze-
mljišč. Za namen načrtovanja ukrepov varovanja 
voda bi bilo v prihodnosti pri določanju strogosti 

režimov smiselno upoštevati prav lastnosti tal, saj 
imajo na izpiranje ponekod bistveno večji vpliv kot 
različne kmetijske tehnologije.
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Povzetek

Podzemne vode so eden najpomembnejših vi-
rov pitne vode v svetu, dobrine, od katere smo 
življenjsko odvisni. Hkrati so dom raznolikim or-
ganizmom, ki so ključna komponenta v procesih 
kroženja snovi in čiščenja voda. Podzemne vode 
so pomemben življenjski prostor za nekatere 
površinske vodne organizme in edini življenjski 
prostor za visoko specializirane, izključno podze-
mne vrste. Premalo znano je, da je Slovenija sve-
tovna vroča točka podzemne biotske pestrosti, pri 
čemer je večina vrst geografsko ozko razširjenih 
(endemitov). Biološki vidik podzemnih voda je ob-
časno obravnavan v kraških vodonosnikih zaradi 
prisotnosti evropsko pomembnih vrst (Habitatna 

direktiva), večinoma pa na področju upravljanja 
voda podzemna biotska pestrost ostaja nena-
slovljena. Še posebej izrazito je to pri aluvialnih 
vodonosnikih,  kjer živalstvo medzrnskih prosto-
rov rečnih nanosov (vodni interstical) skorajda ni 
vključeno v procese presojanja in umeščanja pro-
jektov na vodah. Z nepremišljenim poseganjem v 
površinske in z njimi povezane podzemne vodne 
habitate tem vrstam grozi izumrtje. Posledica izu-
mrtij so lahko motnje v kroženju snovi, kar ogroža 
kvaliteto voda. Podzemna biodiverziteta predsta-
vlja nacionalno in svetovno naravno dediščino, kar 
je še dodaten razlog, da bi morala biti bolj vključe-
na v splošno upravljanje voda ter upoštevana pri 
ocenah tveganj in vplivov posegov na okolje. 

Ester Premate, Špela Borko, dr. Nataša Mori, dr. Teo Delić, doc. dr. Cene Fišer, doc. dr. Maja Zagmajster
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Uvod

V prispevku predstavljamo značilnosti in pestrost 
podzemnih vodnih habitatov ter podzemnega ži-
valstva. Povzemamo grožnje in varstveno zakono-
dajo, ki se dotika teh ekosistemov in opozorimo 
na pomanjkljivo upoštevanje podzemnih ekosiste-
mov v načrtovanju posegov v okolje. 

Podzemne vode kot poseben  
življenjski prostor

Podzemne vode so kritične za preživetje člove-
ka in njegovo dobrobit, saj predstavljajo največjo 
zalogo pitne vode na Zemlji. Hidrologi ocenjujejo, 
da so v Evropi in tudi v Sloveniji, količine podze-
mne vode, ki so dosegljive za človeka, več kot 70-
krat večje v primerjavi s količinami površinskih 
voda (Uhan in Kranjc, 2003). Podzemne vode tako 
predstavljajo obsežne ekosisteme, ki se v Slove-
niji raztezajo pod več kot 70% njene površine in 
so hidrogeomorfološko precej raznoliki. V podze-
mnih vodah Slovenije najdemo izjemno pestre ži-
vljenjske združbe, ki vključujejo mikroorganizme 
in živali. 

Podzemne vode se zadržujejo v razpoklinskih, 
kraško razpoklinskih ali medzrnskih oziroma 
aluvialnih vodonosnikih (Uhan in Kranjc, 2003). 
Čeprav se različni tipi vodonosnikov med seboj 
razlikujejo, so jim skupni nekateri okoljski dejav-
niki, ki vplivajo na življenje v podzemlju. Prvi je 
odsotnost sončne svetlobe. Ta na površju omogo-
ča rast fotosintetskih organizmov, kot so rastline 
in alge, ki so osnovni člen prehranjevalnih verig. 
Odsotnost teh organizmov v podzemlju pomeni, 
da so podzemni sistemi odvisni od dotoka hranil 
s površja, naseljujejo pa jih predvsem organizmi 
razgrajevalci. V splošnem velja, da so to s hranili 
revna okolja (Culver in Pipan, 2009; Simon, 2019)
although conservation and management aspects 
are also considered. The book is intended for both 
graduate students and professionals and assu-
mes no previous knowledge of cave biology. -;Ca-
ves and other subterranean habitats with their of-
ten strange (even bizarre. Podzemnim habitatom 
je skupna tudi razmeroma stabilna temperatura, 
ki ne sledi vremenskim ali sezonskim nihanjem, 
ampak je skozi celo leto blizu povprečni letni tem-
peraturi kraja na površju. 

Podzemni vodni habitati se med seboj razlikuje-
jo po velikosti in obliki odprtin (votline, razpoke, 
medzrnski prostori) v sprijetih ali nesprijetih se-
dimentih, po medsebojni hidrološki povezanosti 
in tudi po hidrološki povezanosti s površjem (Gi-
bert in sod., 1994). Hidrogeomorfološki dejavniki 
ustvarjajo zelo pestre ekološke razmere, to pa 

omogoča razvoj in sobivanje različnih življenjskih 
oblik. Tako ni presenetljivo, da v podzemlju naj-
demo visoko vrstno pestrost izključno podzemnih 
vodnih živali, ki jih imenujemo vodni troglobionti 
ali stigobionti.

  
 

Slika 1: Do podzemnih vodnih živali zaradi raznolikosti njihovih ha-
bitatov dostopamo na različne načine in z uporabo različnih metod 
vzorčenja. V jamah si pri vzorčenju luž, potokov in večjih vodnih 
teles pomagamo z vodno mrežo (1, 2). Rečni interstical vzorčimo 
s pomočjo Bou-Rouch sonde (Bou in Rouch, 1967) (3). Podzemne 
živali lahko najdemo tudi v izvirih ali vodnjakih, kamor jih vodni tok 
prinese iz podzemlja (4). Foto: 1 – L. Zini, 2 – E. Premate, 3 – N. Mori, 
4 – M. Opalički Slabe.

Slovenija je globalna vroča točka 
podzemne biodiverzitete 

Najpogostejši in vrstno najbolj pestri prebivalci  
podzemnih voda so poleg mikroorganizmov manj-
ši nevretenčarji, med katerimi v Evropi prevladu-
jejo raki (Zagmajster in sod. 2014). V Sloveniji ži-
vijo nekatere vrste, ki so edinstvene v svetovnem 
merilu (Slika 2). Pri nas in drugod vzdolž Dinar-
skega krasa najdemo edine podzemne predstav-
nike školjk (kongerija, Congeria sp.), ožigalkarjev 
(velkovrhija, Velkovrhia enigmatica) in mnogošče-
tincev (jamski cevkar, Marifugia cavatica) na svetu 
ter edinega evropskega podzemnega vretenčarja, 
močerila ali človeško ribico (Proteus anguinus). 
Poleg omenjenih podzemne vode naseljujejo tudi 
številne izključno podzemne vrste polžev, maloš-
četincev, pijavk, vrtinčarjev in zlasti rakov.
 

Podzemne vode so tudi življenjski prostor
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Slika 2: Različni predstavniki izključno podzemnih vodnih živali. 
(1) Fabaeformiscandona aemonae, 0.5 mm velik dvoklopnik iz 
intersticiala Save pri Pirničah. (2) Kongerija (Congeria sp.), ki jo 
najdemo v dinarskih jamah, je edini rod podzemnih školjk na svetu. 
(3) Enakonožni rak iz rodu Proasellus, v Sloveniji pogost prebivalec 
rečnega intersticiala. (4) Slepe postranice (Niphargus sp.) so vrstno 
najbogatejši rod sladkovodnih postranic in naseljujejo praktično 
vse podzemne vodne habitate. Na fotografiji 4 je predstavnik ene 
od najmanj štirih različnih vrst, ki živijo v intersticialu reke Sore pri 
Dolu. Foto: 1 – N. Mori, 2-4 – T. Delić.

Za podzemne habitate je na splošno značilna zelo 
visoka stopnja endemizma – to pomeni, da so vrste 
razširjene na ozkih geografskih območjih, mnoge 
med njimi pa so znane celo iz ene same lokalitete 
(Bregović in sod., 2019)species living exclusively 
in subterranean habitats. They consist of mainly 
rare species (small ranges. Prav endemne vrste 
prispevajo pomemben delež k visoki biodiverzi-
teti in predstavljajo ne le nacionalno, temveč tudi 
svetovno naravno dediščino. Severozahodni del 
Dinarskega krasa, ki zaobjema pretežno območje 
Slovenije, predstavlja svetovno vročo točko pod-
zemne biodiverzitete. To pomeni, da tu na določe-
ni površini najdemo več vrst kot na podobno veli-
kih površinah drugod po svetu (Slika 3).

Dosegljivi podatki kažejo, da je od 2700 zabeleže-
nih vodnih vrst v Sloveniji okoli 200 izključno pod-
zemnih vodnih vrst, se pravi vrst, ki jih v površin-
skih vodah ne najdemo (Sket, 1999). Ta številka je 
danes še precej višja, saj vedno znova odkrivamo 
nove vrste za znanost. Čeprav ima raziskovanje 
podzemlja in podzemne biodiverzitete v Sloveniji 
dolgo tradicijo, so nekateri habitati oziroma ob-
močja veliko bolje raziskana, kot druga. Tako je 
na primer zagotovo najbolj raziskano podzemno 
živalstvo Postojnsko-Planinskega jamskega sis-
tema, v katerem živi najmanj 116 vrst izključno 
podzemnih živalskih vrst ali populacij, od tega 71 
vodnih (Zagmajster in sod., 2021). Z vidika žival-
stva so dobro popisane še nekatere druge jame, 
kot npr. Križna jama (Polak in Pipan, 2021) ali Ve-
lika Pasica nad Igom (Brancelj, 2015) – a tudi v teh 
še vedno odkrivamo nove vrste. 

Slika 3: Ob kartiranju razporeditve različnih vrst podzemnih vodnih 
rakov po Evropi se je izkazalo, da je to število še posebej visoko le 
v nekaj območjih – med temi je bila najpestrejša prav Slovenija. 
Števila predstavljajo število podzemnih vrst vodnih rakov znotraj 
100x100 km velikih kvadrantov. Prirejeno iz vira: Zagmajster in 
sod., 2014.  

V primerjavi s kraškimi razpoklinskimi vodami je 
podzemna biodiverziteta aluvialnih vodonosnikov 
v Sloveniji precej slabše poznana (Zagmajster in 
sod., 2017; Prevorčnik in sod., 2019). Eden od ra-
zlogov je težja dostopnost teh habitatov. Vpogled 
vanje lahko dobimo le s črpanjem vode iz različnih 
globin, s pomočjo prenosnih piezometrov in črpal-
ko (Slika 1) ali pa z vzorčenji že obstoječih vodnja-
kov. Prva sistematična raziskava podzemne favne 
intersticiala je bila izvedena leta 1981 na Lju-
bljanskem polju (Sket in Velkovrh, 1981b), nekoli-
ko pozneje ji je sledila sistematična raziskava in-
tersticiala rek Želimeljščice, Iške, Borovniščice in 
Podlipščice na J in JV obrobju Ljubljanskega barja 
v okviru evropskega projekta PASCALIS (Brancelj 
in Mori, 2005). Rezultati so pokazali, da je Sloveni-
ja vroča točka podzemne biodiverzitete v primer-
javi z drugimi (zahodnimi) evropskimi državami. 
To je spodbudilo nadaljnje raziskave intersticialne 
favne, ki so se usmerile v razumevanje vzorcev 
pojavljanja podzemne favne. Na vzorce pojavlja-
nja vplivajo razlike v hidrogeomorfologiji in člo-
vekovi vplivi, kot so hidromorfološke spremembe 
vodotokov in raba prostora v porečju (Brancelj in 
sod., 2016; Mori in sod., 2011, 2012; Žibrat, 2012). 
Pred kratkim je bila izvedena tudi preliminarna 
raziskava podzemne favne prodišč reke Save v 
njenem srednjem in spodnjem toku (Prevorčnik in 
sod., 2019). Izsledki nakazujejo, da je reka Sava, 
tako v osrednjem kot v spodnjem toku, bogata s 
podzemnimi vrstami iz rodov slepih postranic in 
nižjih rakov ter da je prisotnost podzemne favne 
odvisna od hidroloških povezav s površinsko in 
podzemno vodo. Podatki iz drugih delov Save so 
še v obdelavi, predhodni rezultati pa izrisujejo po-
dobno sliko. 

Ester Premate, Špela Borko, dr. Nataša Mori, dr. Teo Delić, doc. dr. Cene Fišer, doc. dr. Maja Zagmajster
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Grožnje podzemnemu živalstvu 
in pregled zakonodaje 

Številne dejavnosti, ki vplivajo na površinske vrste 
in habitate, ogrožajo tudi podzemno živalstvo, saj 
podzemna okolja niso izolirana od površja. V pod-
zemlju se učinek človeških dejavnosti še poveča v 
primerjavi s površjem, kar lahko v kombinaciji z 
ozko razširjenostjo in počasnim razmnoževanjem 
podzemnih vrst hitro vodi v njihovo izumrtje.
Grožnje so lahko fizične ali kemijske in lahko vpli-
vajo na živali na različne načine. Strupene sno-
vi, kot so onesnažila, ki pronicajo v podzemlje, 
povzročajo živalim kronični stres ali so celo smr-
tonosna. Tak negativni vpliv se potencira zlasti 
v globljih vodonosnikih z manjšo pretočnostjo. 
Fizično spreminjanje življenjskega okolja lahko 
povzroči neposredno uničenje habitata (odvoz pro-
da, uničenje jame). Prav tako uničujoči so nekateri 
posegi nad podzemeljskimi habitati, na primer iz-
gradnja jezov, ki uniči življenjski prostor v rečnih 
prodiščih pred jezom zaradi zastajanja vode in po-
sledične kolmatacije, t.j. zablatenja intersticialnih 
prostorov (Perrow in sod. 2002). Prekinjene po-
vezave med površjem in podzemljem, na primer 
ob regulaciji rečnih strug ali črpanju podtalnice, 
zmanjšajo vnos hranil in kisika, nujno potrebnih 
za preživetje podzemnih živali. Po drugi strani pa 
pretiran vnos hranil vpliva tako neposredno, kot 
tudi posredno, saj lahko sproži vdor površinskih 
živali v podzemlje (Sket in Velkovrh 1981a).
Podzemni habitati in na podzemlje vezane vrste 
so omenjene v več državnih in mednarodnih pred-
pisih. Prenos evropske zakonodaje v slovensko 
in implementacija že obstoječe zakonodaje sta 
v praksi slabi in s tem nezadostni za učinkovito 
zaščito tako habitatov, kot živali v njih. Podzemna 
biodiverziteta je zakonsko varovana preko varstva 
habitatov, preko varstva vrst, ali pa celo preko 
varstva »od podzemnih voda odvisnih ekosiste-
mov«. 

Evropska Habitatna direktiva med habitate po-
sebnega varstvenega pomena (Uredba o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur. l. 
RS št. 49/04) vključuje številne podzemne jame, 
od vodnih izključno podzemnih vrst pa varuje 
dve vrsti: že omenjeni človeško ribico in školjko 
kongerijo. V Uredbi o zavarovanih prosto živečih 
živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04) je poleg teh 
dveh zavarovan še rak jamska veslavka (Sphae-
romides virei (Brian, 1923)), medtem ko je na se-
znamu habitatnega varstva v okviru te uredbe na-
vedenih več vrst. Nekatere vodne podzemne vrste 
so uvrščene na nacionalni (Ur. l. RS, št. 82/2002) 
in/ali mednarodni (www.iucn.org) Rdeči seznam 
ogroženih živalskih vrst; a te bi morali dopolniti 
in posodobiti na podlagi današnjega poznavanja 
njihove razširjenosti in ekologije. 

Podzemne vode kot ekosistem so vključene v 
okvirno direktivo EU o vodah (2000/60/ES), ki po-
leg pomena vira pitne vode omenja tudi varstvo 
podzemnih ekosistemov (Danielopol in sod., 
2007), še posebej pa se varstvo omenja v evrop-
ski direktivi o podzemnih vodah (2006/118/EC). A 
podzemne vode kot ekosistemi so – nerazumlji-
vo in nerazumno – ostali izključeni iz slovenske 
Uredbe o stanju podzemnih voda, kjer se obravna-
va le količinsko in kakovostno stanje podzemnih 
voda (Ur. l. RS, št. 25/09). 

Krovni slovenski naravovarstveni zakon, Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04), v svojem 
14. členu pravi: »Zniževati število rastlin ali živa-
li posameznih populacij, ožati njihove habitate ali 
slabšati njihove življenjske razmere do take mere, 
da je vrsta ogrožena, je prepovedano«. A v praksi 
ostaja ta člen prezrt. Živali v jamskih vodah po-
sredno ščiti tudi Zakon o varstvu podzemnih jam 
(Ur. l. RS, št. 02/04), ki varuje jame kot habitat. 
Le Škocjanske jame so uvrščene med pomemb-
na podzemna mokrišča po Ramsarski konvenciji, 
Konvenciji o mokriščih mednarodnega pomena. 
Posreden način varstva podzemnih habitatov 
je vključen v koncept »Vodna telesa podzemnih 
voda, od katerih so neposredno odvisni ekosiste-
mi«, ki je uporabljen v Načrtu upravljanja voda na 
vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021. 
V tem okviru je bilo posebej določenih 48 uprav-
ljavskih območij (con) ekosistemov, odvisnih od 
podzemne vode, na 52 območjih Natura 2000, 
vendar je to le administrativen pogled, saj so pod-
zemni in površinski ekosistemi med seboj povsod 
so-odvisni.

Podzemne vode so prav gotovo ključna kompo-
nenta, ki podpira zalogo in razpoložljivost vode 
za površinske habitate in nenazadnje, glavni vir 
pitne vode za človeka. Vendar pa so podzemne 
vode še vedno obravnavane le preko količinskih 
in kakovostnih komponent, medtem ko je njiho-
va ekosistemska oziroma biološka komponenta 
prezrta. Podzemne živali, tako v kraških, kot tudi 
v aluvialnih vodonosnikih, so večinoma izključe-
ne iz postopkov presoj vplivov posegov na okolje, 
pa čeprav imajo ti potencialno negativen ali uni-
čujoč vpliv na njihov habitat. Še več, ti organizmi 
igrajo pomembo vlogo v samočistilnih procesih 
in njihovo izumrtje vodi v slabšanje kvalitete pi-
tne vode. Žal kaže, da drobni organizmi, naj so še 
tako edinstveni in za človeka pomembni, ostajajo 
prepogosto prezrti. V dosedanjih raziskavah raz-
ličnih inštitucij se je zbralo že veliko podatkov o 
podzemnih organizmih, hkrati pa tudi vemo, kje v 
Sloveniji takih raziskav primanjkuje. V letu 2020 
se je pričel projekt Life NarcIS – Naravovarstve-
ni informacijski sistem (LIFE19 GIE/SI/000161, 
financiran preko LIFE programa EU, www.narcis.
si), katerega glavni namen je v enovito zbirko ure-
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diti javne podatke o prostorski razširjenosti habi-
tatov, prostoživečih živalih in naravovarstveni do-
kumentaciji, kar bo omogočilo skrbnejše in naravi 
prijaznejše posege v prostor. Živimo v časih, ko se 
je nabralo že ogromno znanja, ki ga ne smemo več 
zanemarjati, ampak uporabljati v korist primer-
nejših izvedb in umeščanj projektov v prostor.

Zaključek

Slovenija se ponaša z izredno ohranjeno naravo, 
kar predstavlja tudi ogromen, vendar prepogosto 
spregledan naravni kapital. Smo država, ki pitno 
vodo črpa iz podzemnih zalog, z minimalnimi po-
trebami dodatnega čiščenja. K ohranjanju čistosti 
voda ključno prispevajo organizmi, ki pa predsta-
vljajo tudi pomemben del nacionalne biodiverzite-
te. V prispevku smo poudarili pomen podzemnega 
živalstva pri samočistilnih procesih podzemnih 
voda ter njihov naravovarstveni pomen zaradi 
ozke geografske razširjenosti večine podzemnih 
vrst. Na podlagi tega poznavanja bi si morali bolj 
prizadevati, da se začne v praksi dosledneje izva-
jati obstoječa zakonodaja, ki podzemne vode ned-
voumno varuje preko varstva endemnih in drugih 
strogo varovanih specializiranih vrst. Tako bomo 
ohranili izjemno vrstno pestrost slovenskih pod-
zemnih voda in stabilen, samoregulacijski ekosi-
stem, ki zagotavlja čisto in zdravo pitno vodo do-
stopno večini prebivalcev Slovenije.

Zahvale

Raziskave avtorjev so podprte s strani ARRS v 
okviru raziskovalnega programa P1-0184 in pro-
jektov J1-2464 (MZ, TD, CF), raziskovalnega pro-
grama P1-0255 (NM) in doktorskih projektov (EP 
in ŠP). Delo MZ in CF podpira tudi projekt Life Nar-
cis (LIFE19 GIE/SI/000161), sofinanciran preko 
LIFE programa EU.
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VPLIV RABE PODZEMNE VODE NA 
VODNE VIRE V SLOVENIJI
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Povzetek

Vpliv rabe podzemne vode na vodne vire v Slove-
niji smo na Agenciji RS za okolje ocenili v okviru 
naloge za tretje obdobje načrta upravljanja z vo-
dami (NUV III). Analiza je bila izvedena na osnovi 
spremljanja hidroloških in meteoroloških para-
metrov vodne bilance ter podatkov o rabi vode. V 
članku in predstavitvi podajamo glavne ugotovitve 
vpliva rabe podzemne vode na vodna telesa pod-
zemnih voda, oziroma na plitve vodonosnike.

Ključne besede: raba podzemne vode, vodni viri, 
vodno telo podzemne vode, plitvi vodonosniki

Uvod

V članku predstavljamo skupno rabo podzemne 
vode in vpliv črpanih količin na plitve vodonosni-
ke v 21 vodnih telesih podzemnih voda. Podzem-

na voda je glavni vir pitne vode v Sloveniji (SURS, 
2021) in njena raba mora primarno ohraniti in 
zagotavljati zadostne količine pitne vode. Poseb-
na raba vode za oskrbo s pitno vodo ima namreč 
prednost pred rabo vode za druge namene, kar do-
loča tudi Zakon o vodah v 108. členu (ZV-1, 2002). 
Analiza vpliva rabe podzemne vode na razpolo-
žljive vodne vire je tako pomembna  tudi s tega 
vidika, saj skupna raba primarno ne sme ogroziti 
vodooskrbe, hkrati pa moramo zagotavljati traj-
nostno rabo vodnih virov podzemne vode. Podatki 
o rabi vode so iz evidence vodnih povračil Direkci-
je RS za vode (DRSV) za obdobje 2014-2019.

Podatki o rabi vode

Ocena rabe vode temelji na podatkih iz evidence 
vodnih povračil DRSV, na podatkih IPPC zavezan-
cev ter na nekaterih drugih posebnih rabah vode. 
Glavni podatkovni vir so vodna povračila, kjer gre 
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za letno poročanje odjemalcev oz. uporabnikov o 
količini vode, ki so jo načrpali, odvzeli, zajeli na 
podlagi podeljenih vodnih dovoljenj in koncesij. 
Podatke vodnih povračil smo obdelali na Agenciji 
za okolje (ARSO) na osnovi načela, da se upošteva 
tiste odvzeme vode, ki vplivajo na vodno bilanco 
vodnega sistema (reke, vodonosnika,…). Povratne 
odvzeme, ki nimajo dejanskega vpliva na količin-
sko stanje vodonosnikov oz. vodnih teles podze-
mnih voda in ohranjajo naravni krogotok vode, se 
ne upošteva. Poleg analize z vidika količin, smo na 
ARSO pregledali še pravilnost prostorske ume-
stitve odvzemov vodnih povračil ter opredelili 
vrsto zajema glede na odvzem iz podzemne ali 
površinske vode.

Pregled odvzete podzemne vode iz evidence vod-
nih povračil obdobja 2014-2019 kaže, da je bilo 
namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo dob-
rih 160 milijonov m3 oz. 85 % vseh odvzemov. Sle-
di raba za tehnološke namene v industriji IPPC za-
vezancev, kjer so odvzeli 17 milijonov m3 oz. 9 % 
odvzemov. Ostala industrija je odvzela 9 milijonov 
m3 oz. 5 % odvzemov. Za namakanje v kmetijstvu 
je bilo porabljeno le 0,4 % vseh odvzemov podze-
mne vode plitvih vodonosnikov (Slika 1).

Slika 1: Deleži odvzetih količin podzemne vode po vrsti rabe iz 
evidence vodnih povračil DRSV v obdobju 2014–2019 

Povprečna letna odvzeta količina podzemne vode 
po podatkih vodnih povračil je bila v obdobju 
2014–2019 dobrih 189 milijonov m3, od tega 54 
milijonov na izvirih in 135 milijonov m3 preko čr-
panj. Največji deleži črpanih odvzemov so na vod-
nih telesih s prevladujočo medzrnsko poroznostjo. 
Tukaj urbana območja, kjer se voda rabi pretežno 
za oskrbo prebivalstva in industrijo, velikokrat 
soobstajajo s kmetijskimi površinami in območji 
varovanja narave. Najmanjši deleži pa so ugoto-
vljeni na nekaterih vodnih telesih podzemne vode 
s kraško poroznostjo, kjer prevladujejo odvzemi iz 
zajetih virov - izvirov.

Metoda vpliva rabe vode na 
oceno količinskega stanja  
podzemne vode

Trajnostna raba podzemne vode mora zagotavljati 
vzdržen sistem ter ne sme vplivati na poslabša-
nje količinskega stanja vodnega telesa. To je ena 
glavnih usmeritev Vodne direktive (Vodna direk-
tiva, 2000). Na osnovi zahtev Vodne direktive je 
raba vode upoštevana pri preizkusih opredeljenih 
za doseganje dobrega količinskega stanja, kar po-
meni da ob tem pogoju nima vpliva na povezane 
vodne vire. Pri tem je potrebno zadostiti nasled-
njim pogojem:

• količina odvzema podzemne vode ne sme pre-
segati razpoložljive količine podzemne vode v
posameznem vodnem telesu;

• odvzemi in drugi umetni vplivi na podzemne
vode ne smejo poslabševati stanja površinskih
vodnih teles;

• odvzemi in drugi umetni vplivi na podzemne
vode ne smejo poslabševati stanja kopenskih
ekosistemov, ki so neposredno odvisni od pod-
zemne vode;

• odvzemi in drugi umetni vplivi na podzemne
vode ne smejo povzročiti sprememb v toku pod-
zemne vode, ki bi lahko povzročile slane vdore
ali druge vrste vdorov v telo podzemne vode.

V okviru analize rabe odvzemov predstavljamo 
glavne rezultate analize rabe podzemne vode gle-
de na usmeritve Vodne direktive EU: raba podze-
mne vode ne sme poslabševati količinskega sta-
nja vodnih teles podzemne in površinske vode.

Vpliv rabe podzemne vode na  
razpoložljive količine podzemne vode 
v vodnih telesih

Vpliv rabe vode je bil ocenjen na osnovi podatkov 
o rabi podzemne vode in podatkov razpoložljivih
količin podzemnih voda po vodnih telesih. Raz-
položljiva količina podzemne vode je dolgoročna
povprečna letna stopnja celotne obnove vodnega
telesa podzemne vode, zmanjšana za dolgoroč-
ni letni pretok, ki je potreben, da se dosežejo cilji
ekološke kakovosti za površinske vode, povezane
z vodnim telesom podzemne vode, tako da se pre-
prečita značilno in pomembno poslabšanje ekolo-
škega stanja teh voda ter značilna in pomembna
poškodba kopenskih ekosistemov, ki so povezani
z vodnim telesom podzemne vode.

V obdobju 1991–2020 je bilo povprečno letno 
skupno napajanje v Sloveniji 187,6 m3/s. Naj-
več količin obnovljive podzemne vode je v osmih 
vodnih telesih s prevladujočo kraško poroznostjo 
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(129,7 m3/s), sledijo štiri telesa s prevladujočo 
razpoklinsko poroznostjo (33,9 m3/s) in pet vod-
nih telesih s prevladujočo medzrnsko poroznostjo 
(17,6 m3/s). Najmanjše količine napajanja podze-
mne vode so v štirih telesih z mešano poroznostjo 
(6,3 m3/s).

Količino obnovljive podzemne vode, potrebne za 
ohranjanje ekološkega stanja površinskih voda, 
predstavlja razlika med izračuni povprečne obno-
vljive količine podzemne vode obdobja 1991–2020 
in povprečne obnovljive količine šestih najbolj 
sušnih let referenčnega obdobja (Schlüter, 2006). 
Količina vode potrebna za ohranjanje ekološkega 
stanja površinskih voda je največja v VTPodV_1011 
Dolenjski kras, 8 m3/s (76 mm). Relativno največ 
podzemne vode (39,3 % obnovljivih količin) je za 
ohranjanje ekološkega stanja površinskih voda 
potrebno v VTPodV_4018 Goričko, 0,35 m3/s (22,5 
mm). Delež obnovljivih količin podzemne vode za 
ohranjanje ekološkega stanja površinskih voda je 
za območje Slovenije v povprečju 28 %.
Količina podzemne vode za ohranjanje kopenskih 
ekosistemov (Janža in sod., 2014) je največja v 
VTPodV_1010 Kraška Ljubljanica, 50 mm/leto, 
kar predstavlja 12 % obnovljivih količin podzemne 
vode tega vodnega telesa v obdobju 1991–2020. 

Povprečni ekološki odbitek za ohranjanje kopen-
skih ekosistemov za območje Slovenije predsta-
vlja 2 % obnovljivih količin podzemnih voda.

Količine odvzete podzemne vode po vodnih te-
lesih smo primerjali z razpoložljivimi količi-
nami. Delež povprečnih letnih črpanih količin 
podzemne vode je bil glede na rezultate mode-
la napajanja največji na območjih treh aluvial-
nih vodnih teles: VTPodV_3012 Dravska kotlina 
(26 %), VTPodV_1001 Savska kotlina in Ljubljan-
sko Barje (22 %) in VTPodV_4016 Murska kotlina 
(21 %) (Slika 2).

Vpliv rabe podzemne vode na stanje 
površinskih vodnih teles

Raba podzemne vode lahko vpliva tudi na stanje 
površinskih vodnih teles. Pri tej oceni smo opra-
vili analizo samo na vodnih telesih površinskih 
voda, kjer je bilo ugotovljeno slabo ali zelo slabo 
ekološko stanje (ARSO, 2020) (Slika 3). Ocena je 
izvedena na osnovi dveh analiz. Pri prvi analizi 
smo izračunali delež celotne količine odvzemov 
površinskih in podzemnih voda v primerjavi s 
povprečnim skupnim odtokom na koncu vodnega 

Slika 2: Razmerja med razpoložljivo količino podzemne vode (1991–2020) in črpanimi količinami podzemne vode (2014–2019) 
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telesa površinske vode. Delež odvzemov ne sme 
biti večji kot 10 %. V kolikor pa je meja presežena 
mora biti večinski delež odvzemov iz podzemne 
vode, da lahko pomemben vpliv pripišemo odvze-
mom podzemne vode (European Commission, 
2009; EEA, 2012). Pri drugi analizi pa odvzemi 
podzemne vode ne smejo presegati deleža 10 % 
količine povprečnega obnavljanja podzemne vode 
(NIEA, 2009).

Analiza rabe vode na stanje površinskih vodnih te-
les je zajemala 20 vodnih teles površinskih voda. 
Ekološko stanje teles je bilo namreč ocenjeno kot 
slabo na 17 telesih in zelo slabo na treh telesih 
površinskih voda. V analizi smo uporabili podatke 
o povprečnih letnih pretokih v obdobju 1981–2010
na vodomernih postajah ARSO, povprečne letne
obnovljive količine podzemne vode v referenčnem
obdobju 1981–2010 na osnovi regionalnega vod-
nobilančnega modela GROWA-SI ter podatke o ko-
ličini odvzemov iz DRSV evidence vodnih povračil.
Analiza rabe vode je pokazala, da odvzete količine
podzemne vode na prispevnih območjih obravna-
vanih vodnih telesih ne poslabšujejo ekološkega
stanja le-teh. Analiza deleža odvzemov podzemne
vode od povprečnega obnavljanja podzemne vode
v referenčnem obdobju 1981–2010 je povsod
pod mejno vrednostjo 10 %. Analiza deleža vseh
odvzemov od srednjega pretoka površinske vode

pa je pod mejno vrednostjo 10 % na 19 vodnih te-
lesih, na enem pa je nad 10 % mejno vrednostjo. 
Gre za primer VT Hudinja povirje – Nova Cerkev, 
kjer pa podrobnejša analiza pokaže, da odvzemi 
podzemne vode zajemajo le 15 % vseh odvzemov 
v tem vodnem telesu in zato niso prevladujoč de-
javnik.

Vpliv rabe podzemne vode na stanje 
kopenskih ekosistemov odvisnih od 
podzemnih vod

V Sloveniji imamo evidentiranih 47 območij vrst 
in habitatnih tipov (Slika 4), ki so vezani na pod-
zemne vode, s skupno površino okrog 700 km2. V 
analizo zajeti kopenski ekosistemi odvisni od pod-
zemnih vod so predvsem na območjih, kjer ima-
mo podzemno vodo blizu površja in je neposredno 
dostopna ekosistemom. Najbolj ogroženi deli ko-
penskih ekosistemov so tako gozdni habitati, za 
katere je bilo potrjeno, da je njihov obstoj povezan 
s podzemno vodo (Mezga in sod., 2014). Odvzemi 
podzemne vode lahko povzročijo znižanje gladin, 
kar je še posebej problematično v času nizkega 
vodnega stanja in lahko ima za posledico, da pod-
zemna voda ekosistemom ni na voljo v zadostni 
meri. S tem lahko pride do poškodb teh kopenskih 
ekosistemov. Analizo vpliva rabe podzemne vode 

Slika 3: Vodna telesa površinskih voda v slabem ekološkem stanju, vključena v analizo (povzeto po ARSO, 2020)
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smo tako omejili na območja kopenskih ekosiste-
mov odvisnih od podzemnih voda ter na njihova 
hidrološka zaledja. Območja so opredeljena v Na-
turi (PUN 2000) in z zaledji Geološkega zavoda RS. 
Privzemamo, da je delež še sprejemljivih odvze-
mov 5  % obdobne obnovljive količine podzemne 
vode (WFD Ireland, 2005). 

Površina v analizo vključenih ekosistemov z ogro-
ženimi oz. poškodovanimi gozdnimi habitati je 
47,2 km2, površina hidroloških vplivnih območij 
obravnavanih ekosistemov pa 81,8 km2. Podzem-
na voda se je v obdobju 1991–2020 na območju 
teh ekosistemov ter njihovih hidroloških vplivnih 
območjih količinsko obnavljala s skoraj 23 milijoni 
m3 na leto brez upoštevanja napajanja podzemne 
vode iz rek. Povprečni letni odvzemi podzemne 
vode obdobja 2014–2019 ne presegajo 186.387 
m3 in so zabeleženi na štirih obravnavanih ob-
močjih: Sava Medvode-Kresnice, Krakovski gozd, 
Mura 1 in Boreci. Na teh območjih je bila glavna 
raba podzemne vode namakanje kmetijskih ze-
mljišč (68 %), sledila pa je oskrbo s pitno vodo in 
voda za tehnološke namene.

Raba podzemne vode preko podeljenih vodnih 
pravic na vseh območjih skupaj dovoljuje letno 
odvzemanje 944.173 m3 podzemne vode (načr-
pana količina iz vodnih povračil predstavlja okoli 

petino količin vodnih pravic). Glede na obnovljivo 
količino podzemne vode dolgoletnega obdobja je 
to na ekosistemu »Mura 1« 21  %, na gozdnem 
habitatu »Boreci« 5 %, na območju »Dobrava« in 
»Goričko« 2  %, 1  % podeljenih vodnih pravic ali 
manj pa beležimo na ekosistemih: Grabonoš, Kra-
kovski gozd, Sava Medvode – Kresnice in Drava 1 
ter Drava 2. Na ekosistemu Mura 2 ni podeljenih 
vodnih pravic.

Vpliv rabe vode na kopenske ekosisteme odvisne 
od podzemne vode spremljamo tudi preko gladin 
podzemne vode na 6 merilnih mestih državnega 
monitoringa. Na obravnavanih merilnih mestih so 
bile v letu 2019 povprečne mesečne gladine veči-
noma nad minimalno gladino podzemne vode, ki 
je potrebna za nemoteno rast in razvoj habitatov. 
Izjeme so bili meseci september in oktober na 
merilnem mestu Melinci in mesec oktober na me-
rilnem mestu Bunčani.

Vpliv rabe podzemne vode na  
vdore slane vode ali druge vode  
slabše kakovosti

Odvzemi podzemne vode povzročijo lokalne spre-
membe hidroloških razmer. S črpanjem namreč 
ustvarjamo depresijski lijak, ki vpliva na gladino, 

Slika 4: Ekosistemi, ki so vezani na podzemne vode (prostorski podatkovni sloj ZRSVN, 2014 in GeoZS, 2014) 
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pretok in spremembo samega toka podzemne 
vode. Ob tem lahko pride do vdora morske ali 
druge vode (tudi slabše kakovosti) iz drugih virov 
ali vodonosnikov. Kazalec sprememb hidroloških 
razmer na območju podzemnega vodonosnika so 
spremembe v fizikalnih ali kemijskih razmerah. S 
tega vidika opravljamo analizo vdora na območjih 
oz. vodnih telesih, kjer obstaja večja verjetnost 
za to, oz. kjer na ta pojav nakazujejo spremem-
be kemijskih in/ali fizikalnih parametrov. Analizo 
vpliva črpanja smo za plitve vodonosnike izvedli 
na območju krasa za vodno telo podzemne vode 
VTPodV_5019 Obala in Kras z Brkini za možnost 
vdora morske vode, analizo vdora vode slabše ka-
kovosti pa na območju vodnega telesa podzemne 
vode VTPodV_3012 Dravska kotlina. Rezultat ana-
lize vdora vode slabše kakovosti je ocenjeno slabo 
količinsko stanje za VTPodV_3012 Dravska kotli-
na, kar smo podrobneje predstavili v Mišičevem 
vodarskem zborniku 2020 (Andjelov et al., 2020) 
(Slika 5).

Vpliv črpanja podzemne vode na vdor slane vode 
je bil ocenjen za slovenski del vodonosnega sis-
tema 50621 Brestovica-Timava na VTPodV_5019 
Obala in Kras z Brkini. Predel Krasa je je od morja 
ločen s tri do sedem kilometrov širokim pasom 

italijanskega ozemlja med Trstom in Tržičem. Gre 
za kraški vodonosnik, ki ga poleg padavin napa-
jajo tudi vode ponikalnic Reke, Senožeškega in 
Sajevškega potoka, Raše ter Vipave. Glavni iztok 
vodonosnega sistema so izviri Timave, skupaj pa 
je iztok ocenjen na okrog 35 m3/s. Največji delež 
podzemne vode prispeva zatekanje reke Soče, ki 
je bil na območju črpališča Klariči ocenjen na 56 % 
(Doctor, 2008), sledijo pa ponikanje Reke, Raše, Vi-
pave ter infiltracija padavin (Slika 6).

Slika 6: Bilančni konceptualni model napajanja vodonosnega siste-
ma 50621 Brestovica – Timava

Slika 5: Skupna ocena količinskega stanja vodnih teles podzemnih voda
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Slika 7: Nihanje 7 dnevnega drsečega povprečja povprečnih dnevnih vrednosti specifične električne prevodnosti vode v odvisnosti od dnevne 
količine odvzete podzemne vode v Klaričih med leti 2015 in 2019

Vpliv črpanja ocenjujemo preko podatkov obrato-
valnega monitoringa ter državnega monitoringa 
količinskega stanja podzemnih voda na tem ob-
močju, kjer imamo vzpostavljeno zvezno spre-
mljanje gladine, temperature in specifične elek-
trične prevodnosti.

Regionalno črpališče Klariči dnevno načrpa med 
3.820 m3 in 17.500 m3 pitne vode. Črpališče je od 
najbližjih izvirov Timave oddaljeno le 1,7 km, od 
morske obale pa manj kot 4 km. Gladina kraške 
podzemne vode se v črpališču zniža tudi pod gla-
dino morja. Po podatkih vodnih povračil se pov-
prečno letno načrpa 2,5 milijona m3 podzemne 
vode. Primerjava s povprečno obdobno obnovljivo 
količino podzemne vode kaže, da je delež odvze-
ma manjši od 1 %.

Pregled analize podatkov hidroloških postaj je 
pokazal, da se ob nizkih gladinah podzemne vode 
odraža vpliv plimovanja morja, visoke gladine 
pa vpliv plimovanja zabrišejo. Temperatura pod-
zemne vode je ustaljena pri 13 °C in se nekoli-
ko zniža le ob dotokih sveže vode po intenzivnih 
padavinah. Analiza nihanja specifične električne 
prevodnosti podzemne vode prav tako ne potrju-
je zatekanja morske vode, ampak kaže na druge 
vrste pretakanj kraške podzemne vode (Slika 7). 

Rezultate rednega hidrološkega monitoringa lahko 
potrdimo tudi z raziskovalnimi rezultati 30-dnev-

nega črpalnega poskusa s 470 l/s, ki so ga so-
delavci Geološkega zavoda Slovenije izvedli leta 
2008. Intenzivno črpanje se je odrazilo v spre-
membah kemijske in izotopske sestave podze-
mne vode, kar je posledica večjega deleža podze-
mne vode, ki izhaja iz medzrnskega vodonosnika 
ob Soči, vendar niso zaznali bistvenega vpliva na 
kakovost podzemne vode (Urbanc in sod., 2012).

Zaključki

Analiza rabe podzemne vode, ki smo jo v okviru 
NUV III izvedli za oceno količinskega stanja pli-
tvih vodonosnikov, oziroma vodnih teles podze-
mnih voda ne kaže, da bi črpanje podzemne vode 
v obravnavanem obdobju prekomerno vplivalo na 
vodne vire. Analiza rabe vode glede na razpolo-
žljive količine podzemne vode kaže, da po vodnih 
telesih porabimo največ do četrtino razpoložljivih 
količin podzemne vode. Črpanje podzemne vode 
ne povzroča slabega ekološkega stanja na povr-
šinskih vodnih telesih, prav tako izračunani kazal-
ci ne kažejo da so kopenski ekosistemi ogroženi 
ali poškodovani zaradi črpanja podzemne vode. 
Raba podzemne vode na območju Krasa prav tako 
ne povzroča zatekanja morske vode, kljub nepo-
sredni bližini morja.

Izjema pa je vodno telo VTPodV_3012 Dravska ko-
tlina, kjer je ugotovljeno slabo stanje v drugem, 
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globljem, pliocenskem vodonosniku, kar  povezu-
jemo z vdorom vode slabše kakovosti iz odprtega 
kvartarnega vodonosnika (Andjelov et al., 2021).
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Povzetek

Ekstremni vremenskimi dogodki so vse 
pogostejši, zato je prilagajanje na podnebne 
spremembe nuj-no. V okviru projekta TEACHER-
CE (angleško Joint efforts to increase Water 
Management Adaptation to Climate Changes in 
Central Europe) razvijamo orodje z namenom 
podpore prilagajanju podneb-nim spremembam 
v sektorskih načrtih, kot so upravljanje voda, 
kakor tudi v prostorskih načrtih. Novo orodje CC-
ARP-CE uporabnikom nudi nabor ukrepov za 
varovanje virov (pitne) vode, zmanj-ševanje 
poplavne ogroženosti in ogroženosti pred sušo 
ter ukrepov za pomoč pri prilagajanju regij 
Srednje Evrope podnebnim spremembam ter z 
njimi povezanim vremenskim dogodkom. 

Omogoča umeščanje izzivov povezanih z 
upravljanjem vode in z njimi povezanih ukrepov v 
prostor. Orod-je uporabnikom nudi tudi vpogled v 
pričakovane spremembe podnebnih kazalnikov 
in nabor ob-stoječih nacionalnih in evropskih 
orodij ter podat-kovnih portalov in baz, 
razvrščenih po področjih ukrepanja na področju 
upravljanja voda.

Uvod

Ekstremni vremenski pojavi in z njimi povezani 
dogodki, kot so neurja, poplave in suše, so vedno 
bolj pogoste in povzročajo vse več škode. Druž-
ba stremi k zmanjševanju koncentracij toplo-
grednih plinov v ozračju, ki so posledica emisij 
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zaradi človeških dejavnosti, žal pa se podnebne 
spremembe že dogajajo. Podnebne spremembe 
vplivajo na upravljanje voda, saj tveganja zaradi 
ekstremnih padavin in poplav naraščajo, hkrati 
pa se povečuje tudi tveganje za suše. Slednje ne 
ogrožajo le kmetijstva, temveč tudi razpoložljivost 
virov pitne vode. Vsa ta tveganja vplivajo tudi na 
kakovost voda (IPCC,  2015). Dogodki se pogosto 
prekrivajo, saj na primer sušo prekinjajo močni 
nalivi, ki povzročajo poplave. Kombinacija ekstre-
mnih dogodkov povzroča težave pri vseh vrstah 
rabe prostora in upravljanju voda, varovanju virov 
(pitne) vode, upravljanju vodovodnih sistemov in 
kanalizacij ter v kmetijstvu in gozdarstvu.
V projektu TEACHERCE skupaj s partnerji iz več 
evropskih držav razvijamo spletno orodje, ki bo 
državnim in lokalnim skupnostim poleg nabora 
ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam 
na področju upravljanja voda nudilo tudi druge 
uporabne informacije s področja upravljanja voda.

Projekt TEACHER-CE in orodje 
CC-ARP-CE

Projekt TEACHER-CE z naslovom »Skupna priza-
devanja za prilagajanje sistema upravljanja voda 
podnebnim spremembam v Srednji Evropi«. se 
izvaja v okviru transnacionalnega programa In-
terreg Srednje Evrope. Z namenom razviti nove 
skupne ideje, orodja in strategije, smo v TEACHER-
-CE povezali rezultate izbranih preteklih projektov 
programa Srednja Evropa s podobnimi tematika-
mi (PROLINE-CE, SUSTREE, RAINMAN, FRAMWAT). 
Vodilni partner in koordinator projekta je Univer-
za v Ljubljani, v okviru katere sodelujejo tri člani-
ce: Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo ter Biotehniška fakulte-
ta.

Glavni cilj projekta TEACHER-CE je razviti integri-
rano orodje CC-ARP-CE, osredotočeno na 
prilagaja-nje podnebnim spremembam in z njimi 
povezani-mi vremenskimi dogodki (intenzivne 
padavine in suše) ter varovanju virov (pitne) vode, 
zmanjševa-nju poplavne ogroženosti, trajnejše 
rabe prostora in boljšega gospodarjenja z gozdovi. 
Z namenom, da bi, kar se da, preprečili 
prizadetost okolja za-radi posledic obilnih 
padavin, poplav ali suš, želi-mo ponuditi izbor 
različnih preventivnih ukrepov, na primer majhne 
ukrepe za zadrževanje vode in zaščito vodnih 
virov s trajnostnim upravljanjem rabe prostora ter 
tudi ukrepe, namenjene sanaciji po dogodkih. 

Orodje TEACHER-CE je glavni cilj projekta, ki ima 
vlogo osrednje platforme za vključevanje različ-
nih ciljev in problematik, ki je na voljo različnim 
institucijam in hkrati vzpodbuja med-institucio-

nalno sodelovanje in komunikacijo. Projekt zdru-
žuje in usklajuje rezultate predhodnih projektov 
programa Interreg Srednja Evropa, ki so vsebin-
sko povezani na temo prilagajanja podnebnim 
spremembam in zmanjševanja tveganj. Orodja, 
razvita v sklopu teh projektov so namenjena:

• obvladovanju učinkov obilnih padavin in poplav
(projekt RAINMAN);

• izkoriščanju majhnih, predvsem naravnih ukre-
pov za zadrževanje vode (projekt FRAMWAT);

• zaščiti pitne vode s trajnostno rabo prostora
(projekt PROLINE-CE);

• in ustreznemu upravljanju gozdov pod vplivom
podnebnih sprememb (projekt SUSTREE).

Poleg naštetih projektov so v orodje CC-ARP-CE 
vključeni tudi rezultati projektov LUMAT, FA-
iRWAY, LifeLocalAdapt, DRIDANUBE, DAREFFORT 
in Copernicus Climate Change Service (C3S) ter v 
manjšem obsegu tudi nekaterih drugih evropskih 
projektov, ki pokrivajo problematiko prilagajanja 
na podnebne spremembe ter upravljanje voda. 
Naš cilj je razviti orodje, ki bo izpolnjevalo zada-
ne naloge, hkrati pa bilo praktično in uporabniku 
prijazno. Pri tem smo si pomagali z mnenji de-
ležnikov z različnih področij delovanja, ki smo jih 
pridobili na nacionalnih delavnicah v vsakem od 
pilotnih območij. Z namenom, da bi  povezali več 
sektorjev, vključenih v proces odločanja na ravni 
porečij in povodij, ki so blizu občinam v 
dolgoročni strateški viziji (npr. potencialni vir 
pitne vode), je bila zamisel kapitalizacije orodij iz 
zgoraj navede-nih projektov naslednja:

• narediti orodje, ki bi upoštevalo podnebne spre-
membe in bi bilo zato uporabno tudi z vidika pri-
lagajanja na podnebne spremembe in

• vključiti orodja v celovit nabor orodij za reše-
vanje medsebojno povezanih vprašanj v zvezi z
vodo, ki vplivajo na Srednjo Evropo.

Cilj orodja TEACHER-CE je tudi vzpodbujanje iz-
menjave različnih stališč in vizij o razvoju voda 
v posameznih porečjih med različnimi deležniki. 
Zato podpira proces učenja skupaj s participativ-
nim procesom, ki je že predviden v smernicah CIS 
WFD št. 8 - Sodelovanje javnosti v zvezi z okvirno 
direktivo o vodah (European Communities, 2003).
TEACHER-CE ima torej celostni pristop, ki se osre-
dotoča na vprašanja, povezana z vodo. Prispeva 
k izboljšanju in izvajanju okvirne direktive EU o 
vodah, direktive o trajnostnem razvoju in 6. cilja 
trajnostnega razvoja, in sicer z (Slika 1)

• razvojem orodja CC-ARP-CE in priporočil ob
upoštevanju podnebnih sprememb (CC);

• promocijo priporočil za usmeritve deležnikov, ki
doslej še niso bili vključeni v procese upravlja-
nja voda;
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• povezovanjem orodja CC-ARP-CE z drugimi
orodji s področja ukrepanja ter celostnega in
skupnega upravljanja voda in rabe prostora pri
prilagajanju na podnebne spremembe in zmanj-
ševanju tveganj.

Slika 1: Koncept orodja CC-ARP-CE

Funkcije orodja CC-ARP-CE

Orodje CC-ARP-CE se osredotoča na prepoznava-
nje morebitnih težav povezanih z vodo ter njihovo 
povezovanje z ukrepi za preprečevanje tveganja 
poplav in suš, prilagajanje podnebnim spremem-
bam in zaščito vodnih virov s trajnostnim in celo-
vitim upravljanjem rabe prostora. Orodje je name-
njeno različnim uporabnikom, predvsem lokalnim 
skupnostim in državnim organom, kot podpora pri 
razvoju celostnih strategij in ukrepanju na pod-
ročjih povezanih z upravljanjem voda za blaženje 
in prilagajanje na podnebne spremembe. Orodje 
je razvito kot spletna platforma in preverjeno na 
pilotnih območjih.

Orodje CC-ARP-CE ima pet funkcij:

I. Prepoznavanje zadev z izbiro ukrepov
II. Podnebni kazalniki
III. Spletna orodja drugih projektov
IV. Razvrstitev in katalog ukrepov
V. Referenčne povezave na ravni EU in nacionalni

ravni

Prepoznavanje zadev z izbiro ukrepov

Uporabniki lahko v orodje CC-ARP-CE vpiše-
jo prepoznane zadeve oziroma izzive, povezane 
z upravljanjem voda. Orodje je razvito kot GIS 
spletna platforma, v katero lahko vpisujemo pre-
poznane zadeve, jih lociramo in opišemo ter po-
vežemo z ustreznim področjem ukrepanja, rabo 
prostora in obsežnostjo zadeve (Slika 2). Na pod-
lagi teh informacij orodje predlaga nabor ukrepov, 
ki se uporabljajo za to določeno zadevo - uporab-

nik ima možnost, da iz tega nabora ukrepov izbere 
njemu najbolj primerne posamezne ukrepe. 
Orodje uporabniku omogoča primerjavo identifici-
rane zadeve z drugimi podobnimi zadevami v dru-
gih državah. Vpisane zadeve lahko uporabnik ko-
mentira, s čimer se omogoči diskusija z različnimi 
uporabniki za pomoč pri iskanju skupne rešitve. 
Poročilo o določeni zadevi vključuje komentarje in 
nabor vseh izbranih ukrepov.

Orodje nam za opisano zadevo predlaga najpri-
mernejše ukrepe, med katerimi lahko izberemo 
ukrepe, ki se nam zdijo najbolj relevantni. Hkrati 
pa nam orodje ponudi tudi pričakovane spremem-
be različnih podnebnih kazalnikov povezanih z 
upravljanjem voda, v dveh časovnih obdobjih in za 
dva scenarija podnebnih sprememb (RCP4.5 kot 
srednje optimistični scenarij in RCP8.5 kot pesi-
mistični scenarij). Predlagani ukrepi pomagajo 
izboljšati zmogljivosti lokalnih in regionalnih de-
ležnikov za prilagajanje različnim vplivom s pou-
darkom na podnebno odpornem upravljanju voda. 
Izzivi, povezani z vodo, so v orodju razvrščeni gle-
de na področje ukrepanja. Izraz „upravljanje voda“ 
zajema veliko različnih področij delovanja, tako 
glede količine kot tudi kakovosti vode in najrazlič-
nejših nalog upravljanja sladke in druge vode (npr. 
odpadne vode) v različnih geografskih okoliščinah 
(npr. reke, jezera, morje). Za namen orodja, smo 
področja ukrepanja omejili na glavne cilje orod-ja 
TEACHER-CE (TEACHER-CE, 2020). Opredeljenih je 
bilo več področij upravljanja voda, na katera vpli-
vajo podnebne spremembe. Terminologija podro-
čij upravljanja, je bila podkrepljena z izrazi, ki se 
uporabljajo v zakonodaji in strategijah EU ter iz 
drugih strategij (WMO, GWP, WHO itd.). Opredelje-
nih je bilo sedem področij ukrepanja pri upravlja-
nja voda, ki so pomembna za TEACHER-CE:

• upravljanje ogroženosti zaradi rečnih poplav,
• upravljanje poplavne ogroženosti zaradi pada-

vinskih voda,
• upravljanje podzemnih voda,
• upravljanje z viri pitne vode,
• upravljanje voda za potrebe namakanja,
• upravljanje s pomanjkanjem vode in sušami,
• upravljanje ekosistemov, odvisnih od vode.

Orodje se osredotoča na ukrepe vezane na raz-
lične sektorje, kot so: kmetijstvo, gozdarstvo, 
vzdrževanje vodotokov in preprečevanje erozije, 
urbano okolje, mokrišča, medtem ko so nekateri 
ukrepi splošni ukrepi za upravljanje voda.
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Spletna orodja drugih projektov

V orodju CC-ARP-CE so zbrana orodja (s splet-
nimi povezavami) iz preteklih projektov, katerih 
ukrepe smo uporabili v katalogu ukrepov. To so 
štirje glavni projekti, katerih rezultate smo di-
rektno integrirali v orodje (FRAMWAT, PROLINE-
-CE, RAINMAN in SUSTREE). Poleg štirih glavnih 
projektov smo zbrali tudi povezave do drugih EU 
projektov in njihovih orodij, delno vključenih v 
katalog ukrepov: LUMAAT, LIFE LocalAdapt, LIFE+ 
KAMPINOS, H2020 Fairway, DTP DRIDANUBE, DTP 
JOINTISZA, DTP CAMARO-D, Sectoral Information 
System on Disaster Risk Reduction Contract in 
Copernicus Climate Change Service (C3S), Demo 
Case „Soil Erosion“ in Copernicus Climate Change 
Service (C3S) ter EU projektov , ki so bili posredno 
vključeni: CE boDEREC, D  DTP Danube Floodplain,           
DTP DAREFFORT , DTP REFOCuS   , CEF Telecom 
HIGHLANDER, H2020 Shui, LIFE+ ReQpro, V-A DE-
Saxony/CZ; STRIMA II, V -A Saxony/PL TRANSGEA, 
V-A Saxony/PL NEYMO-NW.

Razvrstitev in katalog ukrepov

Jedro orodja TEACHER-CE CC-ARP-CE predstavlja 
harmoniziran celoviti katalog ukrepov, zbranih iz 
vseh neposredno in posredno uporabljenih evrop-
skih projektov.

Rezultate izbranih projektov so pregledale in 
uskladile naše strokovne skupine. S tem smo 
ustvarili sinergije ter vključili ukrepe, ki izpolnju-
jejo cilje TEACHER-CE. Naloga strokovne skupine 
je bila pregledati zbrane ukrepe iz preteklih štirih 

Slika 2: Prepoznavanje zadev z izbiro ukrepov

Podnebni kazalniki

Zemljevid prikazuje scenarije sprememb pod-
nebnih kazalnikov, ki so lahko posledica podneb-
nih sprememb. Podnebni kazalniki se uporablja-
jo kot približki dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 
upravljanje voda v Srednji Evropi. Izbranih je bilo 
53 kazalnikov, ki upoštevajo zahteve projektnih 
partnerjev in deležnikov, zbrane s pomočjo sple-
tne ankete in projektnih delavnic za deležnike. 
Kazalniki so izračunani z uporabo modelov pod-
nebnih simulacij, vključenih v ansambel več mo-
delov EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014), kjer se 
dinamično zmanjševanje obsega z uporabo regi-
onalnih podnebnih modelov (RCM) izvaja pri ho-
rizontalni ločljivosti približno 12 km (0,11°). Upo-
rabljeni so bili podnebni modeli, ki so bili izbrani 
kot najprimernejši za Srednjo Evropo (TEACHER, 
2021).

Za vsak o relativno spremembo posameznega 
podnebnega kazalnika sta navedena dva repre-
zentativna scenarija koncentracije RCP (srednje 
optimistični RCP4.5 in pesimistični RCP8.5) in ča-
sovno obdobje (2021-2050 glede na 1971-2000 ali 
2071-2100 glede na 1971-2000). Poleg možnosti 
prikaza razpoložljivih vrednosti mediane na ravni 
NUTS (mrežne točke, ki jih zagotavljajo simulacije 
EURO-CORDEX), je na voljo tudi prenos ostalih ka-
zalnikov, pri čemer se mora uporabnik obrniti na 
administratorja.
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projektov in poiskati podobne ukrepe v katalogih 
iz drugih EU projektov. Po pregledu so vsebinsko 
podvojene ukrepe združili ter dodali manjkajoče 
ukrepe iz drugih povezanih projektov. Ukrepi so 
se nato razvrstili glede na področja ukrepanja in v 
skupine ukrepov vezane na podnebne spremem-
be, ki nanje bodisi  vplivajo, bodisi so pod njihovim 
vplivom.

Rezultat je obsežen katalog ukrepov (Slika 3), pri 
čemer je bil posamezen ukrep ocenjen glede na 
različne kriterije, kot so stroški ukrepa, večna-
menskost, robustnost ter trajanje in zapletenost 
izvajanja ukrepa. Ukrepe je mogoče filtrirati gle-
de na področje ukrepanja, rabo prostora in vrsto 
ukrepa. Dodatno filtriranje je omogočeno na pod-
lagi ocenjenih kriterijev s pomočjo analitičnega 
hierarhičnega postopka (AHP). Rezultat je zožen 
nabor ukrepov, ki vodi do opredelitve najprimer-
nejših ukrepov za podporo odločevalcem pri 
upravljanju voda. 

Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) je orodje 
večkriterijske analize odločanja (MCDA) za anali-
zo kompleksnih procesov odločanja in za podporo 
odločevalcem pri izbiri najprimernejših odločitev 
med številnimi alternativnimi rešitvami. Metoda 
pomaga odločevalcem izbrati odločitev, ki najbolj 
ustreza njihovim ciljem in njihovemu razumeva-
nju vprašanja. To stori z naslednjimi operativnimi 
koraki: oblikovanje hierarhičnega drevesa, obliko-
vanje matrike za parno primerjavo, preverjanjem 
skladnosti dodeljenih vrednosti, izračunom uteži 

ter končno ocenitvijo razvrstitve alternativ in pre-
dlaganjem končne odločitve (PROLINE-CE, 2019).

Referenčne povezave na ravni EU in 
nacionalni ravni

Zbrali smo obstoječe povezave do različnih nacio-
nalnih in evropskih orodij na področju upravljanja 
voda, ki so zdaj na voljo znotraj orodja  CC-ARP-
-CE. Povezave do zunanjih strani so razvrščene
po vsebini in strukturirane v področja ukrepanja.
Zbrane so povezave do različnih orodij za podro-
čje upravljanja voda in podatkovnih portalov GIS.

Zaključek

TEACHER-CE (Skupna prizadevanja za prilaga-
janje sistema upravljanja voda podnebnim spre-
membam v Srednji Evropi) združuje in usklajuje 
rezultate predhodno financiranih evropskih pro-
jektov, pri čemer prepoznava njihove povezave s 
tematiko prilagajanja podnebnim spremembam 
na področju upravljanja voda in kompleksnega iz-
vajanja ukrepov.

Orodje CC-ARP-CE, ki je bilo razvito v okviru pro-
jekta TEACHER-CE, uporabnikom nudi nabor 
ukrepov, ki bodo pripomogli k prilagajanju regij 
Srednje Evrope podnebnim spremembam in bolj-
ši odpornosti na ekstremne vremenske dogodke 
ter omilili negativne vplive na ekosisteme in rabo 

Slika 3: Razvrstitev in katalog ukrepov
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prostora. Orodje se osredotoča na ukrepe veza-
ne na različne sektorje, kot so: kmetijstvo, goz-
darstvo, vzdrževanje vodotokov in preprečeva-
nje erozije, urbano okolje, mokrišča, medtem ko 
so nekateri ukrepi splošni ukrepi za upravljanje 
voda. Ukrepi so namenjeni različnim področjem 
upravljanja voda, kot so: upravljanje s poplava-
mi rek, upravljanje s pluvialnimi poplavami ob-
vladovanje pomanjkanja vode in tveganja suše, 
upravljanje s podzemnimi vodami, upravljanje z 
viri pitne vode, upravljanje z ekosistemi odvisni-
mi od vode, in upravljanje z vodo za namakanje. 
Orodje je razvito kot GIS spletna platforma, v ka-
tero lahko vpisujemo prepoznane zadeve, jih lo-
ciramo in opišemo, orodje pa predlaga seznam 
primernih ukrepov glede na izbrane kriterije, kot 
so strošek, trajanje, večnamembnost ukrepa, ter z 
ukrepi povezane podnebne spremenljivke. Orodje 
vključuje tudi zemljevid s podnebnimi kazalniki za 
dva scenarija podnebnih sprememb (RCP4.5 kot 
srednje optimistični scenarij in RCP8.5 kot pesi-
mistični scenarij), ki so povezani z različnimi po-
dročji upravljanja voda. Zbran je tudi nabor obsto-
ječih povezav do nacionalnih in evropskih orodij 
ter podatkovnih portalov za področje upravljanja 
voda, ki uporabniku omogoča navigacijo med po-
dobnimi orodji širom Evrope. Orodje je namenjeno 
različnim uporabnikom kot podpora pri odloča-
nju pri prilagajanju različnih področij upravljanja 
voda na vplive podnebnih sprememb, predvsem 
pa lokalnim skupnostim in državnim organom, z 
namenom varovanja virov (pitne) vode, zmanjše-
vanja poplavne ogroženosti, trajnejše rabe pros-
tora in boljšega gospodarjenja z gozdovi. Orodje 
je zasnovano z enostavnimi možnostmi uporabe 
za osnovno uporabo in širše občinstvo. Hkrati 
pa vključuje tudi napredne funkcije za strokovno 
uporabo.

V okviru projekta TEACHER-CE razvijamo tudi 
priporočila za pripravo strategij za integralno in 
participatorno upravljanje voda in prostora z upo-
števanjem podnebnih sprememb. Naš namen je 
ugotoviti, katere strategije bi bilo potrebno spre-
meniti oziroma nadgraditi ali razviti za posame-
zna področja ukrepanja zaradi vpliva podnebnih 
sprememb, da bodo ustrezala lokalnim potrebam.
Uporaba orodja CC-ARP-CE, ki vodi do opredelitve 
najprimernejših ukrepov na podlagi celovitega 
kataloga ukrepov, služi v podporo odločevalcem 
pri upravljanju voda pri prilagajanju podneb-
nim spremembam v sektorskih načrtih, kot so 
upravljanje voda, kakor tudi v prostorskih načrtih. 
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Povzetek 

Z namenom aktualnega spremljanja in obvešča-
nja javnosti o suši v Sloveniji smo na Agenciji RS 
za okolje (ARSO) razvili orodje Sušomer. V Su-
šomeru spremljamo tri tipe suše in sicer kmetij-
sko sušo, sušo površinskih voda in sušo podze-
mnih voda. Vsakega od treh tipov suš spremljamo 
s posebnim kazalnikom. Stopnja suše se določi na 
osnovi tega, kako pogosto so se v preteklosti po-
dobne razmere že pojavile oz. se vrednost izbra-
nega kazalnika primerja s pogostostjo pojavljanja 
dogodkov v primerjalnem obdobju. Rezultati so 
prikazani tako na grafih kot na kartah.
Sušomer pomeni napredek pri podajanju infor-
macij o sušnih razmerah v državi, saj je na enem 
mestu dostopna informacija o sušnih razmerah za 
vse tri tipe suš na enotni prostorski skali, po regi-
jah Slovenije, ter meteorološke razmere kot izvor 
sušnih razmer. Poleg tega je informacija o sušnih 
razmerah posodobljena sproti, vsak teden preko 
celega leta. Vsebina in grafična podoba Sušomera 

sta del nenehnega razvoja, na katerega vplivajo 
predvsem novo pridobljena znanja in usmeritve 
končnih uporabnikov.

Uvod  

Suša je običajni ponavljajoči se del naravne spre-
menljivosti podnebja. Glavna značilnost suše je 
pomanjkanje vode, ki nastopi zaradi pomanjka-
nja oz. primanjkljaja padavin. Gre za kompleksen 
pojav, ki ga ni mogoče opredeliti enostransko in 
enoznačno. Ob dolgotrajnem pomanjkanju vode v 
neki pokrajini je suša izredno stanje v naravi, saj 
gre za preplet med razpoložljivostjo, dostopnostjo 
in potrebami živih bitij po vodi.

Suša se razvija počasi in postopoma. Najprej 
lahko zaznamo meteorološko sušo, tj. stanje, ko 
je padavin manj kot običajno, zaradi česar lahko 
nastopi znatnejše pomanjkanje vode v površin-
skem sloju tal oz. v plodnih tleh in takrat nastopi 
kmetijska suša. Ob daljšem pomanjkanju padavin 
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nastopi hidrološka suša, za katero so značilni niz-
ki pretoki vodotokov in kasneje tudi nižje gladine 
podzemne vode od običajnih. Vsak tip suše pa ima 
lahko negativne posledice v različnih gospodar-
skih sektorjih. 

Slika 1: Različni tipi suše in njihov razvoj (Povzeto po: Van Loon, 2015)

Suša se že v trenutnem podnebju pojavlja čedalje 
pogosteje in z višjo jakostjo ter na območjih in v 
letnih časih, kjer v preteklosti z njo ni bilo težav. 
Verjetnost pojava suše v vseh treh segmentih (v 
površinskem sloju tal, vodotokih in podzemnih vo-
dah) bo zaradi podnebnih sprememb v prihodnje 
povečana. 

Meritve padavin v Sloveniji za zadnjih 60 let kaže-
jo, da se skupna količina padavin v poletnih mese-
cih vztrajno zmanjšuje. Ravno obratno je pri pov-
prečni temperaturi zraka, ki se naglo zvišuje. Tudi 
podnebni scenariji, ki smo jih pripravili na ARSO, 
potrjujejo pozitivni trend naraščanja temperature, 
medtem ko pri količini padavin spremembe niso 
povsem zanesljive. Največje spremembe v skupni 
količini padavin bodo v zimskem času, takrat pri-
čakujemo povečanje padavin. Ker se bo tempera-
tura zraka še dodatno višala, bo večina zimskih 
padavin po nižinah v obliki dežja. V poletnem času 
večjih sprememb v količini padavin do sredine 
stoletja ne pričakujemo, se pa bo spremenilo šte-
vilo padavinskih dni. Le to se bo zmanjšalo, kar 
pomeni, da bo večina padavin padla v zelo krat-
kem času. Iz tega sledi, da bomo priča močnejšim 
nalivom. Ne bodo pa pogostejši samo nalivi, tem-
več tudi neurja, vse pogosteje pa se bomo sreče-
vali tudi s sušo. 

Suša v Sloveniji in njene  
posledice 
Kmetijska suša nastopi, ko v vegetacijskem ob-
dobju rastlinam v površinskem sloju tal primanj-
kuje vode, ki bi jo potrebovale za normalen razvoj. 

Padavin je premalo ali pa so ob nepravem času, 
pomanjkanje padavin pa pogosto spremljajo tudi 
visoke temperature zraka, ki privedejo do poveča-
nega izhlapevanja iz tal in rastlin ter vročinskega 
stresa. V zadnjih letih dodatno tveganje za kmetij-
sko sušo v poletnem času predstavljajo tudi hitro 
razvijajoče se suše, tako imenovane rapidne suše, 
ki se pojavljajo zlasti ob vročinskih valovih. V Slo-
veniji se pogostost kmetijske suše povečuje, pred-
vsem od leta 2000, ko smo beležili kar šest suš, 
ki so Slovenijo prizadele v razsežnosti naravne 
nesreče, pred tem letom pa niso bile tako izrazite. 
Projekcije kažejo, da se bo trend povečevanja po-
gostosti in jakosti kmetijske suše nadaljeval tudi 
v prihodnosti.

Tudi verjetnost pojava hidrološke suše površin-
skih voda bo zaradi omenjenih podnebnih spre-
memb v prihodnje povečana. Glede na povezan 
mehanizem pojava vodnega primanjkljaja znotraj 
vodnega kroga bo intenziteta le-tega sorazmer-
na z ostalimi tipi suš, le časovni potek pojava je 
v primerjavi s podzemnimi vodami nekoliko bolj 
dinamičen. Tako padavinski primanjkljaj kot tudi 
obnovitev vodnih zalog se najprej pokažejo pri ko-
ličinskem stanju vodotokov, jezer in akumulacij, 
šele nato pa v podzemnih vodonosnikih. Pogostost 
in intenziteta hidroloških suš tako površinskih 
kot tudi podzemnih voda v medzrnskih vodonos-
nikih Slovenije se v zadnjih desetletjih povečuje. 
Kljub temu, da je pojav suše površinskih voda v 
zadnjem desetletju nekoliko manj intenziven kot 
v predhodnem desetletju, se suša največkrat po-
javi v rastni sezoni, kar je zaskrbljujoče. V obdob-
ju 1961–2019 po sušnosti izstopa leto 2003, ki je 
bilo sušno v vseh trimesečjih leta. Po letu 2000 
sta bili izraziteje sušni še leti 2007 in 2011. Med 
leta z največjo intenziteto pojava suše podzemnih 
voda v medzrnskih vodonosnikih po letu 1982 se 
jih kar 7 uvršča v obdobje po letu 2000, med njimi 
izraziteje izstopajo leta 2012, 2002 in 2003. Izje-
mno sušo oz. sušo podzemnih voda z največjo in-
tenziteto pojava najpogosteje beležimo v zimskih 
in pomladnih mesecih, izrazito sušo pa spomladi 
in poleti. Podobno kot za področje kmetijske suše 
v prihodnje pričakujemo tudi povečevanje pogo-
stosti intenzivnih hidroloških suš. 

Posledice so ob bolj intenzivnih sušah opazne na 
vseh področjih človekovega in okoljskega delova-
nja. Največ gospodarske škode je zabeležene v 
sektorju kmetijstva, kjer se posledice sistematič-
no zbirajo v primeru, ko suša doseže razsežnost 
naravne nesreče. V letu 2013 je npr. škoda znašala 
106.205.331 EUR (MKGP, 2021). Na oskrbo s pitno 
vodo vpliva predvsem suša podzemne vode, saj 
podzemna voda predstavlja glavni vir pitne vode 
v Sloveniji - preko 97 % prebivalcev za oskrbo s 
pitno vodo uporablja vodo iz podzemnih vodnih 
virov. Tudi v ostalih sektorjih, kot so gozdarstvo, 

Sušomer
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ribištvo, hidroenergetika, industrija, turizem idr., 
se soočajo s posledicami suše, čeprav se podatki 
ne zbirajo in ekonomske škode ne vrednotijo sis-
tematično ali pa niso javno dostopne. Prav tako ne 
smemo zanemariti negativnih posledic suše na 
ekosisteme, čeprav nimamo podatkov o sistema-
tičnem spremljanju vplivov na tem področju. 

Spremljanje suše na Agenciji RS 
za okolje
Spremljanje suše je ključni del sistemov zgodnje-
ga opozarjanja na izredne razmere in odločilni 
element pri pravočasnem obvladovanju tveganj 
in načrtovanju potrebnih ukrepov. Za spremljanje 
suše uporabljamo različne sušne kazalnike, ki za-
znavajo sušo v različnih elementih vodnega kroga 
− meteorološko sušo, sušo v površinskem sloju 
tal, ki je povezana tudi s stanjem vegetacije, ter 
hidrološko sušo površinskih in podzemnih voda. 
Meteorološke meritve se izvajajo na treh različnih 
tipih meteoroloških postaj. Najbolj osnovna posta-
ja je padavinska, kjer opazovalci zjutraj izmerijo 
količino padavin in beležijo atmosferske pojave. 
Ob koncu meseca pošljejo poročilo na ARSO, kjer 
podatke shranimo v bazo podatkov. Na podnebni 
postaji opazovalci zjutraj izmerijo količino pada-
vin in trikrat dnevno ob podnebnih terminih (ob 7., 
14., in 21. uri po zimskem času) tudi temperaturo 
zraka ter ob koncu dneva dnevno najvišjo in naj-
nižjo temperaturo. Tudi s teh postaj pošljejo me-
sečno poročilo na ARSO. Na glavnih meteoroloških 
postajah merijo ob podnebnih ter še ob dodatnih 
urnih terminih in nam sproti pošiljajo podatke. V 
zadnjem času imamo vedno več samodejnih po-
staj, ki podatke pošiljajo sproti. Teh je okoli 150. 
Na večini postaj merimo padavine in temperatu-
ro, na nekaterih merimo še druge meteorološke 
spremenljivke (tudi vlago, veter, sončno sevanje in 
višino snežne odeje), le ponekod izjemoma samo 
padavine. 
Agrometeorološki monitoring se izvaja na iz-
branih lokacijah v sklopu mreže meteoroloških 
postaj. Ena pomembnejših spremenljivk je eva-
potranspiracija, ki predstavlja približek dejanski 
izgubi vode zaradi izhlapevanja iz tal in dihanja 
rastlin. Evapotranspiracijo je mogoče izračunati 
na lokacijah, kjer se poleg meritev temperatu-
re in vlage obenem izvajajo tudi meritve vetra in 
sončnega sevanja. Podatek o evapotranspiraciji je 
dostopen za 57 meteoroloških postaj. Na 8 posta-
jah merimo tudi vsebnost vode v tleh. Te meritve, 
ki se sicer pogosto izvajajo v okviru kmetijske 
prakse, se v mreži ARSO izvajajo poskusno; odvi-
sne so namreč od lokalnih značilnosti tal, zato je 
rezultate težko posploševati za širše območje, kot 
je to sicer mogoče za meritve atmosferskih spre-
menljivk. 

Hidrološki monitoring površinskih voda predsta-
vlja sistem za spremljanje hidroloških spremen-
ljivk na rekah, jezerih in morju ter zbiranje podat-
kov, ki so pomembni za oceno količinskega stanja 
voda in vodne bilance ter ugotavljanje hidroloških 
značilnosti vodnih območij in vodnih teles. Podat-
ki hidrološkega monitoringa površinskih voda so 
tudi podlaga za sprotno spremljanje, napovedo-
vanje in obveščanje o hidroloških razmerah ter 
opozarjanje pred izrednimi hidrološkimi pojavi, 
med katere uvrščamo tudi hidrološko sušo. Hi-
drološki monitoring na rekah in jezerih se izvaja 
na 178 samodejnih postajah s samodejnim preno-
som podatkov, pri čemer je kriterij za izbor postaj, 
na katerih vrednotimo hidrološko sušo, polni niz 
oziroma največ eno manjkajoče leto v 30-letnem 
referenčnem obdobju. V trenutnem referenčnem 
obdobju 1981–2010 ta kriterij izpolnjuje 79 hidro-
loških postaj. 

Spremljanje suše se za področje podzemne vode 
izvaja z meritvami gladine podzemne vode na 
izbrani merilni mreži hidrološkega monitoringa 
podzemnih voda (medzrnski vodonosniki) oziroma 
z meritvami pretoka površinskih voda ali izvirov 
na izbrani merilni mreži hidrološkega monitorin-
ga površinskih voda (kraško razpoklinski vodono-
sniki in območje Goričkega). Nabor merilnih mest 
za analizo suše podzemne vode v medzrnskih vo-
donosnikih predstavlja skupno 23 merilnih postaj. 
Izbor temelji na dolžini niza hidroloških meritev 
(referenčno obdobje 1981–2010), avtomatskem 
prenosu podatkov, reprezentativnosti merilnega 
mesta glede na geološke, hidrološke in pedološke 
značilnosti terena ter odsotnosti prepoznanega 
umetno povzročenega režima nihanja podzemne 
vode. Pri izboru nabora merilnih mest za anali-
zo suše podzemne vode v kraško razpoklinskih 
vodonosnikih sta poleg dolžine in avtomatskega 
prenosa podatkov upoštevana tudi delež vodono-
snih geoloških plasti v obravnavani regiji in kako-
vost merskega profila na vodotoku v času nizkih 
hidroloških razmer. Skupno za območje kraško 
razpoklinskih vodonosnikov analiziramo podatke 
na 33 hidroloških merilnih postajah površinskih 
voda oziroma izvirov.  

Povečana pogostost in intenziteta suš v zadnjih 
desetletjih je privedla do potrebe po natančnej-
šem vrednotenju tega pojava. Prav tako se je v 
zadnjem času povečalo povpraševanje uporab-
nikov po preteklih in aktualnih sušnih razmerah 
z različnih prizadetih območij in sektorjev. Z na-
menom aktualnega obveščanja zainteresiranih 
smo na ARSO pred leti pričeli izdajati hidrome-
teorološki bilten, ki je vključeval aktualne hidro-
meteorološke in agrometeorološke razmere. Hi-
drometeorološki bilten je predstavljal osnovo za 
informiranje javnosti o sušnih razmerah v prime-
ru, ko je suša nastopila, ni pa podajal informacij 
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redno, prek celega leta ter na enoten način za vse 
tipe suše. Z namenom aktualnega spremljanja in 
obveščanja javnosti o stanju suše v Sloveniji smo 
na ARSO razvili spletno orodje Sušomer, ki inter-
disciplinarno povezuje meteorološke, agrometeo-
rološke in hidrološke vsebine na enem mestu ter 
pri tem uporablja enotno časovno in prostorsko 
skalo. Sušomer se posodablja tedensko in temelji 
na popisu aktualnih meteoroloških razmer, oceni 
jakosti in razsežnosti suše površinskega sloja tal, 
hidrološke suše površinskih voda oz. vodotokov in 
hidrološke suše podzemnih voda ter podaja sre-
dnjeročno napoved sušnih razmer po enotni regij-
ski razdelitvi Slovenije.  

Metodologija in priprava vsebin 
Sušomera
Na ARSO vsako od suš spremljamo s svojim ka-
zalnikom, stopnja jakosti suše pa se označi glede 
na to, kako pogosto so se v preteklosti podobne 
razmere že pojavile. Vrednosti sušnih kazalnikov 

primerjamo z vrednostmi iz primerjalnega (refe-
renčnega) obdobja. Trenutno je izbrano 30-letno 
referenčno obdobje 1981–2010. V nadaljevanju 
članka so podrobneje opisani sušni kazalniki in 
ocenjevanje sušnih razmer v površinskem sloju 
tal, v vodotokih in podzemnih vodah ter pristop k 
ocenjevanju meteoroloških razmer, ki so osnova 
za razvoj suše. 

Meteorološke razmere

Pri pripravi meteorološkega povzetka uporablja-
mo podatke samodejnih in glavnih meteoroloških 
postaj, saj le iz teh dobimo sprotne podatke. V pov-
zetku najprej navedemo glavne vremenske siste-
me, ki so vplivali na vreme v preteklem tednu. Pri 
temperaturnih razmerah opišemo tedenske pov-
prečne ter ekstremne vrednosti, na koncu pa opi-
šemo odklone temperatur v zadnjih 30 dneh glede 
na dolgoletno povprečje. Na enak način opišemo 
tudi ostali spremenljivki, padavinske razmere in 
evapotranspiracijo,ki imata neposredni vpliv na 

Slika 2: Posnetek Sušomera z dne 16.9.2021

Sušomer
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Slika 3: Stopnje suše in pragovi sušnih kazalnikov za različne tipe suše

stanje suše in služita kot pomoč piscem ostalih 
podstrani Sušomera. Predvsem odkloni 30-dnev-
ne vsote padavin in potencialne evapotranspira-
cije (ET0), ki opisuje potencialno količino vode, ki 
bi izhlapela iz površine pri danih vremenskih raz-
merah in za izbrano vrsto površine (referenčne 
rastline), so nekakšni prvi pokazatelji potencial-
nega razvoja suše.

Stanje površinskega sloja tal 
- agrometeorološke razmere 
in stanje kmetijskih  
ekosistemov

Sušne razmere v površinskem sloju tal se v izbrani 
regiji določijo na osnovi podatkov reprezentativne 
regijske postaje. Glavni kazalnik za oceno sušnih 
razmer v površinskem sloju tal oz. stopnje kmetij-
ske suše je površinska oz. meteorološka vodna bi-
lanca, ki pomeni razliko med količino padavin ter 
količino izhlapele vode iz tal in referenčne rastline 
za izbrano obdobje. Ocena sušnih razmer po regi-
jah Slovenije je narejena na osnovi analize cen-
tilov 30-dnevne kumulativne meteorološke vodne 
bilance na reprezentativnih postajah v primerjavi 
z referenčnim obdobjem 1981–2010. Pragovi med 
posameznimi stopnjami suše so razvidni iz Slike 
3. V primeru, da sušni kazalnik kaže izjemno sušne 
razmere, mora stopnjo potrditi tudi pristojni stro-
kovnjak, ki uporabi dodatne sušne kazalnike in na 
podatke o posledicah suše na kmetijske rastline 
s terena, ki jih deloma pridobimo prek nacionalne 
poročevalske mreže vzpostavljene v okviru pro-
jekta DriDanube. Pri branju informacij o sušnosti 
tal je potrebno upoštevati, da se znotraj iste regije 
stanje površinskega sloja tal lahko razlikuje – od-
visno od lokalnih vremenskih razmer in vodno-
-zadrževalnih lastnosti tal. Srednjeročna napoved 
sušnih razmer v površinskem sloju tal temelji na 
strokovni presoji pripravljavcev vsebin, za osnovo 
pa služi centilna analiza pričakovane 30-dnevne 
površinske vodne bilance, ki upošteva preteklih 

23 dni in 7 dni prognostičnih podatkov površinske 
vodne bilance za posamezno regijo.

Opis stanja kmetijskih ekosistemov zajema opis 
temperaturnih razmer v površinskem sloju tal, ki 
je eden ključnih dejavnikov pri kmetijski pridela-
vi. Temperatura tal vpliva na številne rastlinske 
procese, kot so kalitev semen, rast in razvoj, do-
stopnost hranil ipd. Meritve temperature tal se 
izvajajo na glavnih, sinoptičnih in samodejnih me-
teoroloških postajah ARSO. V poletnih mesecih, še 
posebej v času, ko se pričakuje vročinske valove, 
je pomemben del Sušomera opis stanja in napo-
ved temperaturno-vlažnostnega indeksa (ang. 
daily temperature-humidity index - THI). THI je 
kazalnik vročinskega stresa, ki je prilagojen zlasti 
za govedorejo. Glede na izkušnje v Sloveniji in tu-
jini na področju vročinskega stresa krav molznic 
lahko definiramo 4 stopnje tveganja za vročinski 
stres (ni tveganja, zmerno, veliko in zelo veliko 
tveganje). Kombinacija vročinskega in sušnega 
stresa zahteva še toliko večjo pozornost pri oskrbi 
živine na prostem z vodo.

Za natančnejšo oceno sušnega stresa kmetijskih 
rastlin nam služi dekadni indeks sušnega stresa 
(DISS), ki izraža vpliv sušnih razmer za posame-
zne kmetijske kulture. Kazalnik DISS se uporablja 
za sprotno sledenje in klimatološko vrednotenje 
sušnega stresa z upoštevanjem lastnosti rastline, 
tal in meteoroloških razmer v izbranem časov-
nem intervalu. Pri zgodnjemu zaznavanju sušnih 
razmer v površinskem sloju tal služi tudi spletno 
orodje Drought Watch, ki vključuje sušne kazalni-
ke, ki obravnavajo stanje tal in vegetacije, osnova 
zanje pa so satelitski podatki. Prednost tovrstnih 
podatkov je, da so na voljo skoraj v realnem času 
ter omogočajo opazovanje večjih območij. Prido-
bljeni podatki se smiselno preverjajo s poročili 
terenskih poročevalcev, ki tedensko spremljajo 
stanje tal in vegetacije. Podatki terenskih poroče-
valcev predstavljajo dragocen vir informacij o de-
janskih sušnih razmerah tekom celega leta in ne 
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samo v sušnih obdobjih. Pomemben vir informacij 
o stanju ekosistemov predstavljajo tudi fenološka 
opazovanja, ki potekajo v opazovalni mreži ARSO 
na 48 fenoloških postajah. V okviru fenološke mre-
že se spremlja letni fenološki razvoj negojenih in 
gojenih rastlin. Zbrani podatki služijo nadaljnjemu 
proučevanju vpliva vremenskih razmer na rast 
rastlin in načrtovanju kmetijske proizvodnje.

V sklopu tedenskega opisa stanja kmetijskih eko-
sistemov se na osnovi razpoložljivih podatkov 
opiše odziv rastlin na vremenske razmere, kot so 
pojav sušnega in vročinskega stresa, s tem po-
vezanimi pojavi bolezni in škodljivcev ter njihov 
vpliv na pridelek. Pomemben del pa predstavlja-
jo tudi razlaga fizioloških procesov, ki potekajo v 
rastlinah tekom razvojnih faz ter priporočila za 
spopadanje s sušnimi razmerami, s katerimi že-
limo bralce ozaveščati o pomenu prilagajanja na 
podnebne spremembe.  

Stanje vodotokov

Hidrološko sušo v vodotokih oziroma nizkovodne 
razmere na površinskih vodah vrednotimo v dveh 
časovnih intervalih, dnevnem in 30-dnevnem. 
Glavni razlog za ti dve različni časovni obdobji je 
odvisnost oziroma prilagojenost različnih uporab-
niških sektorjev na nizko stanje ali celo pomanj-
kanje voda. Pri nekaterih tipih rabe vode je tre-
nutni kratkotrajni prag pomembnejši, spet drugod 
so panoge z dolgotrajno in kontinuirano rabo vode 
bolj prizadete ob dolgotrajnosti pojava nizkovod-
nih razmer.

Glavni del ocene sušnih razmer v vodotokih pred-
stavlja primerjava trenutnih in predvidenih dnev-
nih pretokov v primerjavi z najnižjimi dnevnimi 
pretoki v pripadajočem mesecu v referenčnem ob-
dobju. O nizkovodnih razmerah oz. zmerni suši na 
posamezni vodomerni postaji govorimo takrat, ko 
dnevni pretok sodi med 25 % najmanjših dnevnih 
pretokov, ki so bili izmerjeni v pripadajočem me-
secu referenčnega obdobja 1981–2010 (kazalnik 
presega 75 % prag). Podobno, izrazite nizkovodne 
razmere pomenijo, da dnevni pretok sodi med 5 
% najmanjših dnevnih pretokov (kazalnik presega 
95 % prag). O izjemni suši pa govorimo takrat, ko 
trenutnih pretokov v referenčnem obdobju pra-
viloma nismo izmerili. Ta najvišja stopnja suše 
mora biti potrjena tudi s strani strokovnjakov, ki 
vodnatost vodotokov vrednotijo tudi s 30-dnevnim 
drsečim povprečjem pretoka.

Besedilo sklopa površinskih voda zajema tudi opis 
hidroloških razmer v preteklem tednu in ugoto-
vljene nizkovodne razmere po posameznih poreč-

jih v tem obdobju. Vključuje še hidrološko napoved 
za prihodnje 3 dni, ki je dopolnjena z izgledi do 7 
dni. Srednjeročna napoved stanja suše pa teme-
lji na strokovni presoji in interpretaciji rezultatov 
hidrološkega prognostičnega sistema ARSO, ki 
omogoča modelsko napoved pretokov slovenskih 
rek za do 8 dni vnaprej. Pri modelskih simulacijah 
je ob meritvah v meteorološki in hidrološki mre-
ži ključna meteorološka napoved. Opis razmer 
tako skupaj obsega obdobje 14 dni, od pretekle-
ga tedna do prihodnjega, s čimer želimo celovito 
predstaviti razvoj sušnih razmer v vodotokih. 
Ker stopnje suše prikazujemo na poenoteni karti 
za vse tipe suše, ta območja ne sovpadajo pov-
sem s porečji oziroma hidrometričnimi zaledji 
postaj, vendar poenotena regionalizacija vseeno 
pomembno pripomore k razumljivosti in uporab-
nosti Sušomera. Vsako izmed regij torej pokriva 
od 4 do 6 reprezentativnih postaj na površinskih 
vodah, le najmanjša, Obalno-kraška regija, ima le 
2 reprezentativni postaji.

Stanje podzemnih voda

Sušo podzemnih voda določimo s primerjavo ak-
tualnih dnevnih povprečij količine podzemne vode 
z mejnimi vrednostmi praga te količine, ki pred-
stavlja empirično verjetnost pojava v dolgoletnem 
preteklem obdobju meritev 1981–2010. Osnovni 
spremenljivki ocenjevanja količin podzemne vode 
sta višina gladine podzemne vode v medzrnskih 
vodonosnikih oziroma pretok vodotoka ali izvira v 
kraško razpoklinskih vodonosnikih in medzrnskih 
vodonosnikih Goričkega. O zmerni suši podzemne 
vode govorimo, ko se povprečna dnevna vrednost 
ocenjevane spremenljivke zniža pod 75 % prag 
dolgoletnih povprečnih dnevnih vrednosti spre-
menljivke v referenčnem obdobju (25-odstotna 
verjetnost pojava), o izraziti suši pa ob znižanju 
vodnih količin pod 95 % prag primerljivih vred-
nosti dolgoletnega referenčnega obdobja (5-od-
stotna verjetnost pojava).

Poleg absolutnih sušnih razmer za področje pod-
zemnih voda spremljamo tudi sezonsko spre-
menljivost hidroloških razmer. Določimo jih s 
primerjavo aktualnih dnevnih povprečij gladine 
podzemne vode in vrednostmi praga spremenljiv-
ke posameznega koledarskega dneva, zglajenega 
s 7-dnevnim drsečim povprečjem v dolgoletnem 
referenčnem obdobju 1981–2010 za 5, 10, 25, 50, 
75 in 90-odstotno verjetnost pojava.

Srednjeročna napoved stanja suše podzemnih 
voda temelji na strokovni presoji pripravljavca 
vsebine. Pri napovedi sušnih razmer za teden 
vnaprej se upošteva količina napovedanih pada-
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vin v napovedovalnem obdobju in aktualne raz-
mere suše podzemnih voda. 

Sestava Sušomera

Ker je suša počasi razvijajoč se naravni pojav, za-
radi česar pusti različne posledice v različnih se-
gmentih družbe in okolja, so v orodju obravnavani 
trije tipi suše (kmetijska suša, suša površinskih 
voda in suša podzemnih voda), opisane pa so tudi 
meteorološke razmere kot izvor sušnih razmer. 
Orodje Sušomer je sestavljeno iz šestih podstrani, 
kot je razvidno iz Slike 2. Prva, začetna podstran 
podaja Povzetek, ki vsebuje združeno karto stanja 
suše po Sloveniji, v kateri je država razdeljena na 
15 prognostičnih regij, vsaka od njih je obarvana 
glede na najvišjo stopnjo izmed treh suš, dodane 
pa so tudi ikone suš, ki dosegajo obarvano stop-
njo na dan izdaje Sušomera. Pod karto so povzetki 
meteoroloških razmer, stanj vodne bilance povr-
šinskega sloja tal, vodotokov in podzemnih voda 
ter njihove napovedi. 

Nadalje lahko preklapljamo med tremi podstran-
mi o stanju posameznega tipa suše: Stanje po-
vršinskega sloja tal, Stanje vodotokov ter Stanje 
podzemnih voda, ki vsebujejo karto stanja dotične 
suše s predvidenim trendom v prihodnjem tednu 
v vsaki od regij. Pod karto je besedilni opis sušnih 
razmer v preteklem tednu in napoved sušnih raz-
mer v prihodnjem tednu. Dodani so tudi grafi, ki 

prikazujejo analizo sušnih razmer glede na meri-
tve na izbranih postajah v preteklih dneh, tednih 
ali mesecih.
V podstrani Meteorološke razmere najdemo za-
pis o temperaturi, padavinah in potencialni eva-
potranspiraciji v preteklih sedmih dneh, ki na-
rekujejo razvoj sušnih razmer. Dodane so tudi 
karte Slovenije, ki prikazujejo vrednosti omenje-
nih spremenljivk zadnjih 30 dni v primerjavi s tri-
desetletnim referenčnim obdobjem 1981–2010.

Zadnja podstran Metodologija opisuje metodolo-
gije prikaza stanja suše in opis metodologij za do-
ločitev trenda. Dodan pa je tudi kriterij razmejitve 
in poimenovanja regij.
Sušomer je osvežen vsak četrtek popoldne na 
spletnih straneh ARSO1 (dostop prek Modre stra-
ni za pametne naprave ali Agrometeorološkega 
portala). V petek zjutraj so povzetki s kartami 
stanja suš in njihovimi trendi običajno objavljeni 
tudi na družbenih omrežjih ARSOvreme in ARSO-
vode (Twitter, Instagram in Facebook). Objave na 
družbenem omrežju Facebook trenutno dosežejo 
okoli 10.000 ljudi, na Twitterju okoli 6500 in na 
Instagramu okoli 600 ljudi. V sklopu različnih do-
godkov pa Sušomer predstavljamo različnim za-
interesiranim skupinam ljudi ter medijem. 

Slika 4: Primer kartografskega prikaza a) stanja površinskega sloja tal, b) stanja vodotokov, c) stanja podzemnih voda ter d) karto odklona 
padavin z dne 16.9.2021
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Pogled naprej 

Sušomer je orodje, ki se stalno razvija in dopol-
njuje tako z vidika novih zahtev uporabnikov kot 
tudi integracije novih znanj pridobljenih s sodelo-
vanjem v mednarodnih projektih in skupinah. Po-
sebna skrb se namenja tudi tehničnim posodobit-
vam Sušomera.

Operativno delo ARSO na področju spremljanja 
suše, in s tem tudi Sušomer, se razvija prek ak-
tivne vključenosti ARSO v različne mednarodne 
projekte. Eden od projektov, ki pomeni korak nap-
rej na področju spremljanja suše, je bil projekt 
DriDanube – Tveganje za sušo v Podonavju (2017-
2019)2, v okviru katerega je bilo razvito spletno 
orodje Drought Watch za sprotno sledenje suše 
v celotni regiji Podonavja3. Vanj so vključeni raz-
lični sušni kazalniki, izvedeni tudi iz podatkov da-
ljinskega zaznavanja. Zaradi značilnosti regije so 
kazalniki v orodju primernejši oz. bolj reprezenta-
tivni za spremljanje kmetijske suše v ravninskih 
območjih. Razvoj se nadaljuje z novimi projekti, 
kot je projekt ADO - Izgradnja sistema za opazova-
nje suše v alpskem prostoru (2019–2022)4, v ka-
terem bo med drugim razvita platforma, v kateri 
bodo sušni kazalniki, ravno tako deloma temelje-
či na satelitskih opazovanjih, ki bodo prilagojeni 
specifikam alpskega prostora ter bolj primerni za 
spremljanje sušnih razmer v reliefno bolj razgi-
banem terenu (hribovita in gorska območja). Velik 
doprinos in korak naprej bo pomenila tudi vključe-
nost hidroloških sušnih indeksov, ki bodo pokrivali 
celotno alpsko regijo, ter vključenost vloge snež-
nega pokrova v hidrološkem krogu. Tudi v nacio-
nalnem projektu Ocena podnebnih sprememb za 
Slovenijo do konca 21. stoletja5 je velik poudarek 
na suši, tako na samem razumevanju pojava kot 
na izpopolnjevanju državnih evidenc suš, ter na 
razvoju strategije za ravnanje v primeru suš. 

ARSO želi z rednim tedenskim izdajanjem biltena 
Sušomer in s stalnim razvojem podajanja sušnih 
vsebin obveščati javnost in spodbuditi k pravoča-
snemu ukrepanju v sektorjih vezanih na vodo in 
tako pomagati pri zmanjševanju škode, ki jo vedno 
pogosteje povzročajo sušne razmere.
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VKLJUČEVANJE VPLIVA KLIMATSKIH 
SPREMEMB V HIDRO(GEO)LOŠKIH MODELIH 
– VEGETACIJSKI ODZIV NA DVIG CO2
mag. Matevz Vremec, univ.dipl.inž.teh.var., University of Graz, Institute of Earth Sciences

mag. Veronika Forstner, UNI-Graz Institute of Earth Sciences, Heinrichstraße 26, 8010 Graz

dr. Markus Herndl, Institute of Plant Production and Cultural Landscape, Agricultural 
Research and Education Centre

dr. Steffen Birk, Univ.-Prof. Dr.rer.nat., University of Graz, Institute of Earth Sciences

Povzetek

Zadnje poročilo IPPC-ja kaže, da se bo trend se-
grevanja ozračja in dviga atmosferskega CO2 še 
naprej nadaljeval. Posledice teh sprememb bo 
mogoče čutiti na rečnih sistemih in vodonosnikih, 
ki so odvisni ne samo od intenzitete ter pogosto-
sti padavin, ampak tudi od količine vode, ki jo ra-
stline porabijo za rast. Slednji proces, imenovan 
evapotranspiracija, je pomemben dejavnik regio-
nalne vodne bilance. Vpliv segrevanja ozračja in 
dviga atmosferskega CO2 lahko v hidrološke mo-
dele vključimo z uporabo prilagojenih enačb za 
izračun evapotranspiracije, med katerimi enačba 
Penman-Monteith predstavlja standard v hidro-
loških raziskavah. V prispevku bo predstavljena 
metoda za vključevanje vegetacijskega odziva na 
dvig CO2 na primeru hidrološkega modela Hydrus, 
ki je bila validirana v obsegu projekta ClimGras-
sHydro. Projekt ClimGrassHydro je financiran iz 
raziskovalnega programa Avstrijske akademije 
znanosti ter je namenjen analizi vpliva klimat-
skih sprememb na vodno bilanco trajnega travi-
nja v Alpah. Projekt obsega eksperimentalno po-
lje opremljeno z infrardečimi paneli, sistemom za 
obogatitev s CO2 in simulacijo suše ter lizimetrsko 
postajo, kar omogoča podrobno analizo vpliva kli-
matskih sprememb na vodno bilanco tal. 
Ključne besede: zaposlitev

Uvod

Povišana koncentracija atmosferskega ogljikove-
ga dioksida (+CO2), ki je posledica antropogenih 
emisij, je povzročila dvig temperature, kar omo-
goča pospešeno izhlapevanje in večjo zmogljivost 
zraka za zadrževanje vode. Višje temperature na 
splošno vodijo k pospešenem izhlapevanju vode 
s površine tal in rastlin (evapotranspiracija), kar 
posledično vodi k zmanjšanem napajanja pod-
zemne vode. Kljub temu pa opazovalni podatki 
in rezultati klimatskih modelov razkrivajo bolj 
zapleten vzorec odzivov evapotranspiracije (ET) 
na podnebne spremembe. Ta se še posebej kaže 
pri previsoki napovedi potencialne evapotran-
spiracije (PET) izračunane s standardno metodo 
Penman-Monteith, deloma zato, ker enačba za-
nemari učinek +CO2 na stomatalno odportnost 
lista (Milly in Dunne, 2016). Rastline lahko na-
mreč pri povišani koncentraciji atmosferskega 
CO2 sprejmejo dovoljšno količino CO2 že z delno 
zaprtimi stomatalnimi režami, s čimer doprine-
sejo k boljšem shranjevajnju vode v listih oziro-
ma nižji transpiraciji. Vegetacijski odziv na +CO2 
je dobro raziskan pojav. Standardni postopek za 
eksperimentalno raziskovanje odziva vegetacije 
na +CO2 vključuje uporabo naprav za obogatitev 
s CO2 (Free Air Carbon dioxide Enrichment-FACE). 
V meta-analizi, ki je obsegala različne funkcional-
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ne skupine in rezultate večih FACE poskusov, so 
Ainsworth in Rogers (2007), analizirali vpliv +CO

2 
na stomatalno odpornost listov. Pri tem so opa-
zili največji vpliv +CO2 pri C3 vrsti trav, ki velja za 
najpogosteje zastopano vrsto trav trajnega travi-
nja v Alpah. Za prepoznavo učinkov eCO2 na vod-
no bilanco trajnega travinja v alpah smo v sklopu 
projekta ClimGrassHydro analizirali podatke dveh 
lizimetrov, ki sta del eksperimentalnega poskusa 
za analizo klimatskih sprememb ClimGrass, ki ga 
vodi Center za kmetijske raziskave in izobraže-
vanje Raumberg-Gumpenstein (Avstrija). Eden od 
lizimetrov je obdan z napravo za obogatitev s CO

2 
(FACE) s čimer se doseže nadzorovano povečanje 
atmosferskega ogljikovega dioksida (+300 ppm) 
glede na pogoje okolice, v katerih deluje drugi 
(referenčni) lizimeter. V prispevku smo (i) identi-
ficirali učinke +CO2 na ET in napajanje podzemne 
vode (N) z uporabo eksperimentalnih podatkov z 
upravljanega alpskega travnika, (ii) kvantificirali 
učinek +CO2 na stomatalno odpornost listnih rež, 
(iii) ocenili napake simulirane vodne bilance tal in 
s tem napajanja podzemne vode, ki so posledica 
ignoriranja stomatalnih učinkov eCO2.

Metode in materiali

Vegetacijski odziv na CO2

Vpliv povišane koncentracije atmosferskega CO
2 

na vegetacijo je odvisen predvsem od vrste rastlin, 
v glavnem pa se kaže v delnem zapiranju listnih 
rež in povečani proizvodnji biomase. Zaradi viš-
jih vrednosti CO2 rastline hitreje izpolnijo dnevno 
potrebo po CO2 za fotosinteto, kar omogoča delno 
zaprtje listnih rež in s tem manjše izhlapevanje v 
atmosfero. Po definicija je stomatalna odpornost 
inverz merila hitrosti prehoda CO2 ali vodne pare, 
ki vstopa/izstopa skozi listne reže. Stomatalna 
odpornost se ralikuje med različnimi rastlini in 
vpliva na maksimalno količini vode, ki lahko ob 
danih podnebnih razmerah izhlapi iz površine tal 
in rastline (ETc). Količina vode, ki zaradi izhlape-
vanja preide v ozraćje iz tal in raslin, imenujemo 
evapotranspiracija (ET). Evapotranspiracija pred-
stavlja enega izmed pomembnejših členov hidro-
loške bilance, saj opisuje proces prehajanja vode 
s površja zemlje v atmosfero. V splošnem vključu-
je dva ločena procesa in sicer izhlapevanje vode s 
površja tal (evaporacija) in izhlapevanje vode sko-
zi listne reže rastlin (transpiracija). Za najbolj pre-
cizno metodo merjenja evapotranspiracije velja-
jo lizimetri, ki nam omogočajo sočasno merjenje 
padavin, evapotranspiracije in precejanje oziroma 
napajanje podzemne vode (Curk in sod., 2019).
Zaradi kompleknosti in visokega stroška meri-
tev, evapotranspiracijo najpogosteje izračunano 
na podlagi empiričnih enačb (Cesar in Šraj 2012). 

Standardna metoda izračuna evapotranspiracije 
je metoda Penman-Monteith. S Penmam-Monteith 
enačbo (enačba 1) lahko na podlagi meteoroloških 
podatkov (temperatura, hitrost vetra, vlažnost, 
sončno sevanje) in fenološkimi podatki izračuna-
mo evapotranspiracijo raziskane rastline:

, kjer je ETc potencialna ET pridelka [mm/dan],  
naklon krivulje zasičenega parnega tlaka [kPa/C],  
neto sevanje [MJ/m2dan], G tok toplote s površja 
Zemlje [MJ/m2dan],  zasičen parni tlak [kPa], de-
janski parni tlak [kPa],  aerodinamična odpornost 
[s/m] in  površinska odpornost [s/m]. Površinsko 
odpornost rastline lahko izračunamo na podlagi 
stomatalne odpornosti  in aktivnega indeksa li-
stne površine (= LAI * 0.5). Relativno sensitivnost 
stomatalne odpornosti na CO2 lahko zapišemo z 
naslednjo enačbo (Yang, 2019):

, kjer je  referenčna stomatalna odpornost pri 
[CO2] 300ppm [s/m] in  relativna sensitivnost  na 
CO2.

Slika 1: Vpliv CO2 na evapotranspiracijo: vplivni dejavniki (Kruijt in 
sod., 2008)

CLIMGRASS eksperiment

Študija je bila izvedena v sklopu projekta ClimGras-
sHydro na eksperimentalnem polju kmetijskega 
raziskovalno-izobraževalnega centra Raumberg 

Vključevanje vpliva klimatskih sprememb v hidro(geo)loških modelih – vegetacijski odziv na dvig CO2
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Gumpenstein v Avstriji (707 m nadmorske viši-
ne). Eksperimentalni objekt vključuje 54 parcel 
in je namenjen analizi vpliva segrevanja, povića-
ne koncentracije CO2 in suš na produktivnost in 
ekohidrologijo trajnega travinja v alpskem svetu 
(Pötsch in Herndl, 2014). Poskus je opremljen z 
visoko natančnimi tehtnimi lizimetri, ki ponujajo 
edinstveno priložnost za preučevanje tokov vode 
v tleh. Prevladujoče vrste na poskusnem mestu 
so Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Ta-
raxacum officinale in Lotus corniculatus. Kmetijsko 
upravljanje travniških lizimetrov ustreza regio-
nalnemu upravljanju okoliških travnikov, ki vklju-
čuje tri košnje na leto, čemur sledi gnojenje (Her-
ndl in sod., 2011). V raziskavo vlkjučena lizimetra 
sta del eksperimentalnega koncepta Lysi-T-FACE, 
ki obsega infrardeči ogrevalni sistem (Kimball in 
sod., 2008), mini-FACE sistem za obogatitev s CO2 
in dva visoko natančna tehtljiva lizimetra (Fank in 
Unold, 2007), ki obratujeta od leta 2014, s površi-
no 1 m2 in globino 150 cm. 

HYDRUS-1D hidrološki model

Za simulacijo vertikalnega toka vode v lizimetru 
je bil uporabljen hidrološki model HYDRUS-1D 
(Šimůnek in sod., 2016). Model rešuje Richardso-
vo enačbo za pretok vode skozi nasičeno in nena-
sičene cono, pri čemer upošteva odvzem vode s 
strani korenin in evaporacije s površja tal. Za para-
metrizacijo nenasičenih hidravličnih lastnosti je v 
modelu uporabljen Mualem-vanGenuchten model 

(Van Genuchten, 1980). Hidravlične lastnosti tal v 
lizimetru so bile pridobljene z inverznim modeli-
ranjem (Schelle in sod., 2012), pri čemer se je kot 
vhodni podatek Hydrus-1D modela uporabilo de-
janske vrednosti lizimetra (padavine in dejanska 
ET-ETa), medtem ko se je za inverzno modeliranje 
uporabilo dnevne vrednosti napajanja, vlažnosti 
tal na globini 10, 30 in 50 cm ter vrednosti ma-
tirčnega potenciala na globini 130 cm. Analiza po-
datkov, ocena parametrov in hidrološko modelira-
nje v tej študiji so bili izvedeni s pomočjo prosto 
dostopnih Python paketov PyEt (Vremec in sod., 
2021), Phydrus (Collenteur in sod., 2020) in drugih 
paketov ekosistema SciPy (Virtanen in sod., 2020).

Rezultati

Vpliv +CO2 na vodno bilanco tal in 
indeks listne površine

Kumulativna vsota padavin, evapotranspiracije 
in napajanje podzemne vode v vegetacijskem ob-
dobju je prikazana na sliki 3. Letna porazdelitev 
padavin v vegetacijskem obdobju se je med po-
sameznimi leti razlikovala, kar je povzročilo bolj 
suho vegetacijsko obdobje v letih 2018 in 2019. V 
primerjavi z letoma 2016 in 2017 je bilo v sušnih 
letih 2018 in 2019 v vegetacijskem obdobju prib-
ližno 40 % manj padavin. Dnevne količine pada-
vin med analiziranima lizimetroma niso kazale 
večjih odstopanj (<2,2 %). Nižje dnevne vrednosti 

Slika 2: Lokacija ClimGrass eksperimentalnega objekta s prikazom lokacije lizimetrov in meteoroških postaj. 
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dejanske evapotranspiracije (ETa) je bilo opaziti v 
+CO2 lizimetru (p-vrednost=0,028). Skupno zmanj-
šanje ETa +CO2 lizimetra v vegetacijskem obdobju 
je bilo med 7 % in 12 % za obdobje 2016-2018 in 
4,5 % v letu 2019. Nasprotno pa je bil opažen viš-
ji ETa pri +CO2 lizimetru v sušnem obdobju 2018 
(pred 3. košnjo) in 2019 (pred 2. košnjo) (glej. Sliko 
2). Kumulativno napajanje podzemne vode (N) na 
dnu lizimetra je bilo višje v vlažnejših letih (>170 
mm), medtem ko v sušnih letih (<12 mm) pronica-
nja skoraj ni bilo. Lizimeter +CO2 je pokazal 34-46 
% večjo pronicanje v vlažnih letih v primerjavi z 
referenčnim, medtem ko do odstopanja v sušnih 
letih ni prišlo (<10 mm d−1). Razvoj indeksa listne 
površine v celotnem vegetacijskem obdobju je 
prikazan na sliki 4. Odstopanj med LAI vrednos-
ti zaradi povišanega CO2 ni bilo možno potrditi 
(p-vrednost=0,989), vendar je bilo možno opaziti 
višje LAI vrednosti na lizimetru +CO2 v sušnem 
obdobju pred 3. košnjo leta 2018 in 2. košnjo leta 
2019 (glej sliko 4).

Vpliv +CO2 na stomatalno odpornost 
listnih rež

Stomatalno odpornost listov posameznega li-
zimetra je bilo mogoče oceniti z inverznim mo-
deliranjem, pri čemer so se uporabile vrednosti 
dejanske evapotranspiracije lizimetra v času, kjer 
ni prišlo do vodnega stresa zaradi pomanjkanja 
vode v tleh. Izračunane vrednosti stomatalnih od-
pornostih listov nakazujejo skoraj 50% povečanje 
zaradi +CO2. Stomatalna vrednost rl za referenčni 
lizimeter je tako znaša 60 m/s in 90 s/m za +CO

2 
lizimeter. Nadalje je bila pridobljena relativna 
občutljivost stomatalne odpornosti na +CO2 (= 
0.0028, = 50 s/m), ki jo lahko uporabimo za oceno 
stomatalne odpornosti alpskega trajnega travinja 
za različne koncentracije CO2.

Hidrološko modeliranje z  
upoštevanjem vpliva eCO2 na  
stomatalno odportnost

Z uporabo kalibriranega modela HYDRUS-1D li-
zimetra obogatenega s CO2 smo analizirali vpliv 
neupoštevanja stomatalnega učinka +CO2 na raz-
delitev padavin v ETa in napajanje podzemne vode 
(N). Pri tem smo zagnali dve simulaciji, in sicer si-
mulacijo z izračunano ETc brez upoštevanja vpliva 
CO2 in ETc, kjer smo na podlagi enačbe 2, upošte-
vali učinek +CO2 na stomatalno odpornost. Za obe 
simulaciji smo opazili dobro prileganje med si-
muliranim in izmerjeno transpiracijo (NSE>0.83), 
prav tako pa tudi za dnevno napajanje podzemne 

Slika 3: Kumulativna vodna bilanca obeh lizimetrov za vegetacijsko 
obdobje.

Slika 4: Prikaz razlike med evapotranspiracijo referenčnega in CO2 obogatenega lizimetra, indeksom listne površine in vlažnosti tal na 
globini 30 cm.
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vode (NSE>0.75). Z neupoštevanjem vpliva +CO
2 

na stomatalno odpornost smo precenili letno 
transpiracijo do 9 % in podcenili letno napajanje 
do 5 %. Večje učinke neupoštevanja stomatalnega 
učinka je bilo opaziti v sušnejših obdobjih, zlasti 
poleti 2018, ko model ni uspel uspešno simulira-
ti napajanja podzemne vode po daljšem sušnem 
obdobju (glej povečano sliko na sliki 8). To je lahko 
povezano z nižjo vlažnostjo tal v območju korenin, 
kar je posledica precenjenega izčrpanja vode ko-
renin oziroma neupoštevanja učinka CO2 na sto-
matalno odpornost.

Zaključki

Povišana koncentracija CO2 lahko zviša stoma-
talno odpornost C3 trav C3 do 60 % (Ainsworth in 
Rogers, 2007), kar vpliva na porazdelitev pada-
vin na evapotranspiracijo in napajanje podzemne 
vode. V študiji so bili analizirani učinki povišanega 
CO2 (+300 ppm) na ekohidrologijo trajnega alp-
skega travinja s kombinacijo mini-FACE sistema 
in dveh visoko natančnih lizimetrov. Za oceno na-
pake simulirane vodne bilance zaradi ignoriranja 
stomatalnih učinkov +CO2 smo nadalje modelirali 

vodno bilanco +CO2 lizimetra z uporabo mode-
la HYDRUS-1D. Povišane koncentracije CO2 so v 
splošnem privedle do zmanjšanja evapotranspi-
racije v celotnem vegetacijskem obdobju, medtem 
ko ni bilo možno opaziti vpliva na indeks listne 
površine (LAI). Nižja ET v CO2 lizimetru je prived-
la k višji vsebnosti vode v tleh skozi celotno ve-
getacijsko obdobje, kar je povzročilo povečano 
napajanje podzemne vode v bolj vlažnih letih. V 
sušnih letih pa je povečana vsebnost vode v tleh 
+CO2 lizimetra omogočila podaljšano porabo vode 
v sušnem obdobju, zaradi česar je opaziti višji LAI 
in ETa pri +CO2 lizimetru. Višji CO2 ni imel vpliva 
na napajanje podzemne vode v sušnih letih, saj se 
je razpoložljiva voda v območju korenin porabila 
za podoljšano rast rastilne. +CO2 pozitivno vpliva 
na zmanjševanje vpliva suš na vegetacijo trajnega 
travinja, saj s hrambo vode podaljša rast v sušnem 
objobju. Fiziološki učinek povišane CO2 na stoma-
talno odpornost je bil kvantificiran s pristopom 
inverznega modeliranja, kjer je bilo opaženo zvi-
šanje stomatalne odpornosti zaradi dviga CO2 za ≈ 
50 %. Z uporabo kalibriranega CO2 odvisnega mo-
dela stomatalne odpornosti in HYDRUS-1D smo 
uspešno simulirali tok vode v tleh (NSE=0,85 za 
dejansko evapotranspiracijo in NSE=0,76 za na-

Slika 5: Prikaz vrednosti kumulativne pontecialne in dejanske transpiracije, dnevnih in kumulativnih vrednosti napajanja podzemne vode (N). 

mag. Matevz Vremec, mag. Veronika Forstner, dr. Markus Herndl,  dr. Steffen Birk
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pajanje podzemne vode) v lizimetru, obogatenem 
s CO2. V primeru zanemarjanja stomatalnega CO2 
učinka, je model precenjeval evapotranspiracijo 
do 9 % in podcenjeval pronicanje do 11 %. Pod-
cenjevanje napajanja podzemne vode je bilo opa-
ženo zlasti po sušnem obdobju, ko model ni uspel 
simulirati/reproducirati prvega pronicanja. Naša 
študija je pokazala, da imajo višje koncentracije 
CO2 precejšen vpliv na stomatalno odpornost trav 
in posledično na vodno bilanco tal, zato bi predla-
gali vključitev vpliva CO2 na stomatalno odpornost 
rastlin v študijah o vplivu podnebnih sprememb 
na hidrološko bilanco.
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Povzetek

Vipavska dolina ima izredno ugodne naravne da-
nosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, vendar 
njegov razvoj ovirajo ekstremni vremenski do-
godki, kot so suše, poplave, pozebe in močni vet-
rovi. Pričakovati je, da se bo v prihodnosti  škodni 
potencial naštetih okoljskih dejavnikov v Vipavski 
dolini še povečal. 

Z namenom povečanja odpornosti kmetijstva na 
podnebne spremembe sta Evropska komisija in 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slove-
nije podprli projekt LIFE ViVaCCAdapt z naslovom 
Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vi-
pavski dolini (LIFE15 CCA/SI/000070), ki je pote-
kal v obdobju 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. Namen 
projekta je bil oblikovati ukrepe, s katerimi bi se 
izognili negativnim učinkom podnebnih spre-
memb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. 
V sklopu projekta se je: (1) na podlagi regionalnih 
analiz pripravilo strategijo prilagajanja podneb-
nim spremembam v Vipavski dolini; (2) razvilo in 

testiralo sistem odločanja o namakanju z razvito 
aplikacijo, ki pridelovalcem, vključenim v projekt, 
sporoča priporočeni čas in obrok namakanja; (3) 
izmerilo in analiziralo vetrovne razmere in značil-
nosti vetrov v Vipavski dolini ter analiziralo vpliv 
obstoječih protivetrnih pregrad in izvedlo novo 
demonstracijsko območje zelenih protivetrnih pa-
sov na površini 1500 m². 
Rezultati projekta obsegajo delujoč operativni sis-
tem podpore odločanju o namakanju, oblikovano 
strategijo prilagajanja podnebnim spremembam 
in povečano površino rastlinskih protivetrnih pa-
sov v Vipavski dolini.

Ključne besede: prilagajanje podnebnim spre-
membam, Vipavska dolina, SPON, namakanje, 
protivetrne pregrade

Uvod

Kmetijstvo na porečju reke Vipave je podvrženo 
vedno bolj pogostim in intenzivnim ekstremnim 

Luka Žvokelj, doc. dr. Matjaž Glavan, Luka Honzak, dr. Katja Klančnik, Patricija Štor, mag. Jože Papež, prof. dr. Marina Pintar
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vremenskim pojavom kot so suše, poplave, poze-
be in močni vetrovi. V zadnjih letih med temi iz-
stopajo burja v letu 2012, ki je povzročila škodo v 
višini 0,4 mio. EUR, suša, ki je v letih 2012 in 2013 
povzročila za 9,2 mio. EUR škode in poplava v letu 
2014, ki je povzročila za 5,6 mio EUR škode. Tudi 
sicer v Sloveniji opažamo, da se je podnebje spre-
menilo. Po podatkih Agencije RS za okolje se je v 
obdobju 1961-2011 najbolj spremenila povprečna 
letna temperatura zraka, ki se je povišalaza okoli 
1,5 °C (Klančnik in sod., 2017). 

Evropska komisija je v okviru programa LIFE, ki je 
največji evropski finančni mehanizem, namenjen 
izključno ukrepom na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave ter po letu 2014 tudi ukrepom 
blaženja in prilagajanja podnebnim spremem-
bam, podprla prvi slovenskih projekt s področja 
prilagajanja podnebnim spremembam, LIFE ViVa-
CCAdapt. Projekt je usmerjen v razvoj strategije 
prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe, 
vzpostavitev sistema podpore odločanja o na-
makanju in postavitev vzročnega zelenega pro-
tivetrnega pasu (http://www.life-vivaccadapt.si/, 
https://www.facebook.com/LIFEViVaCCadapt/). 
Vrednost petletnega projekta, ki se je začel izva-
jati 1. 7. 2016, je 869.028 EUR. Evropska komisi-
ja prispeva 60 %, Ministrstvo za okolje in prostor 
RS pa 20 % upravičenih stroškov projekta, ostalo 
zagotavljajo partnerji v projektu. Pod vodstvom 
Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina v njem 
sodelujejo Občina Ajdovščina, Biotehniška fakul-
teta Univerze v Ljubljani, Inštitut za vode Republi-
ke Slovenije in podjetji BO-MO d.o.o. ter Hidroteh-
nik d.o.o. (Cvejić in sod., 2017a).

V okviru projekta je bila (1) pripravljena regio-
nalna analiza za podporo prilagajanja kmetij-
stva na podnebne spremembe, ki je bila osnova 
za pripravo strategije za prilagajanje kmetijstva 
podnebnim spremembam v Vipavski dolini, (2) 
vzpostavljen pilotni sistem za podporo odločanju 
za namakanje, pri katerem sodeluje 35 kmetijskih 
gospodarstev iz Vipavske doline, z namenom za-
gotavljanja učinkovitejše rabe vode za namakanje 
in (3) vzpostavljen vzorčni zeleni protivetrni pas, 
katerega namen je ozaveščanje o nujnosti in pri-
mernih načinih obnove protivetrnih pasov v Vipa-
vski dolini.

Ranljivost na podnebne  
spremembe

V regionalni analizi ranljivosti kmetijstva na pod-
nebne spremembe ocenjujemo, da bo ranljivost 
vipavskega kmetijstva tudi v prihodnjih podnebnih 
razmerah visoka (Klančnik in sod., 2017), zaradi 
velike izpostavljenosti in občutljivosti na podneb-

ne spremembe ob nizki sposobnosti prilagajanja. 
Analize podnebnih projekcij na porečju reke Vi-
pave do konca 21. stoletja predvidevajo postopno  
dvigovanje povprečne letne temperature zraka in 
zmanjšanje padavin v poletnem času, medtem ko 
večjih sprememb maksimalne hitrosti vetra v pri-
hodnje ne pričakujemo.

Na območju Vipavske doline je kar nekaj dobrih 
kmetijskih praks, ki lahko doprinesejo k zmanjša-
nju ranljivosti kmetijstva na podnebne spremem-
be. Mednje prištevamo protitočne mreže v trajnih 
nasadih, primere kakovostnih zelenih protivetrnih 
pasov, primerne opore rastlinam za večjo odpor-
nost na poplave in veter, pridelavo rastlin v zava-
rovanih prostorih, modernizacijo namakalne opre-
me, lokalno zbiranje vode v manjše zadrževalnike, 
skrb za organsko snov v tleh, zimsko ozelenitev 
in zatravljanje medvrstnih prostorov. V sklopu dr-
žavne mreže agrometeoroloških postaj se tudi v 
Vipavski dolini izvaja monitoring, ki je podlaga za 
izdelavo različnih napovedi za kmetovalce in jim 
omogoča spremljanje napovedi razvoja bolezni in 
pojava škodljivcev na posamezni kmetijski kulturi, 
pregled prognostičnih obvestil in priporočil (Cve-
jić in sod., 2017b).

Hkrati je bilo v regionalni analizi ugotovljeno, da 
se mnogi načrtovani ukrepi še ne izvajajo, ali se 
izvajajo le delno. Analiza uspešnosti izvajanja 
ukrepov na podlagi 30 nacionalnih in evropskih 
dokumentov, ki obravnavajo ukrepe zmanjšanja 
ranljivosti ali povečanja odpornosti na vplive pod-
nebnih sprememb, je pokazala, da se je izmed 160 
identificiranih ukrepov prilagajanja podnebnim 
spremembam v povprečju izvedla le dobra tretji-
na le-teh, kar prispeva k nizki oceni sposobnosti 
prilagajanja (Klančnik in sod., 2017).

V sklopu projekta je bila v nadaljevanju izdelana 
Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne 
spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2017-
2021 (SPPS) (Cvejić in sod., 2018). Ta je v obdobju 
2017-2021 v pomoč pridelovalcem, strokovnim 
službam, strokovnjakom in odločevalcem, saj iz-
postavlja, kateri ukrepi so zelo pomembni in kdo 
vse mora pri njihovi izvedbi sodelovati. Razlika 
med ukrepi je, da je izvedba nekaterih odvisna v 
največji meri od kmetijskih pridelovalcev, medtem 
ko je potrebno za uspešno izvedbo drugih ukre-
pov aktivirati celotno verigo lokalnih deležnikov, 
od odločevalcev do pridelovalcev in tudi državnih 
institucij.

Med najpomembnejšimi ukrepi v SPPS so iz-
postavljeni tisti, ki bodo omogočili:

• demonstracijske aktivnosti za prikaz mehaniza-
cije, postopkov, tehnologije in strojev;

• naložbe v kmetijska gospodarstva, kot so nakup 
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in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opre-
me, mrež proti toči, izvedbo agromelioracijskih 
del, ureditev individualnih namakalnih sistemov, 
njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup na-
makalne opreme;

• naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom in tehnološke po-
sodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni 
več uporabnikom;

• naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti, na primer lokalno oskrbo, zeleni tu-
rizem, ravnanje z organskimi odpadki in prido-
bivanje električne energije iz obnovljivih virov 
energije, kot so lesna masa, biomasa, gnoj in 
gnojnica, voda, veter ter sonce;

• vzpodbujanje učinkovite in trajnostne rabe vode;
• ureditev protipoplavne varnosti območja ob reki 

Vipavi;
• preizkušanje gojenja novih rastlinskih vrst oz. 

kmetijskih sort in
• celostno obnovo protivetrnih pasov v Vipavski 

dolini.

Na podlagi SPPS je Občina Ajdovščina pridobila 
strateški akcijski načrt izvajanja ukrepov na po-
dročju prilagajanja na podnebne spremembe v 
obdobju 2017-2021, ki občini pomaga usmerjati 
aktivnosti na področju prilagajanja na podnebne 
spremembe v kmetijstvu (Cvejić in sod., 2017c)

Podpora odločanju o namakanju

Izkušnje s terena kažejo, da je na območju Vipa-
vske doline potrebno več pozornosti nameniti 
izvajanju pilotnih projektov za učinkovitejšo in 
strokovno bolj utemeljeno rabo vode za namaka-
nje. Pri tem je pomembno, da hkrati zagotovimo 
infrastrukturo in dvignemo raven znanja na tem 
področju. Del projekta LIFE ViVaCCAdapt je zato 
usmerjen v razvoj sistema podpore odločanju o 
namakanju - SPON (angl. decision support system 
for Irrigation) (https://spon.si/) (Honzak in sod., 
2017b).

SPON za izračun potreb rastlin po vodi upošteva: 
(1) kulturo ter razvojne faze rastlin – fenofaze; (2) 
vodozadrževalne lastnosti tal (poljska kapaciteta, 
točka venenja); (3) trenutno vsebnost vode v tleh 
(dnevno spremljanje vsebnosti vode v tleh z me-
rilnikom vode); (4) večdnevno napoved evapotran-
spiracije in količine padavin za vsako lokacijo. Za 
optimalno preskrbo rastlin z vodo SPON izračuna 
in poda uporabnikom informacijo s priporočilom o 
potrebni količini vode, začetku in trajanju nama-
kanja. Shema sistema je prikazana na sliki 1.

Na podlagi javnega povabila Občine Ajdovščina se 
je razvoju in testiranju SPON pridružilo 35 kme-
tijskih gospodarstev v Vipavski dolini. V sklopu 
projekta so bile izvedene štiri delavnice. Na prvih 
dveh so kmetovalci podpisali dogovor o uporabi 
sistema SPON, se seznanili s pomenom in nači-
ni spremljanja vsebnosti vode v tleh ter načrtom 
vgradnje opreme za spremljanje vsebnosti vode v 
tleh. S kmetovalci smo izpolnili tudi vprašalnik, v 
katerem smo poizvedovali po informacijah o raz-
položljivosti vode na njihovih površinah, količini in 
načinu rabe vode za namakanje v sušnih in mokrih 
letih pred začetkom projekta ter na kakšen način 
se odločajo za aktivacijo namakalnega sistema. V 
začetku leta 2019 je bil sistem SPON v celoti razvit 
in operativen od sredine tega leta. Od takrat naprej 
sistem tekom rastne dobe dnevno pošilja pripo-
ročila za namakanje preko e-sporočil. Na tretji in 
četrti delavnici, ki sta potekali maja in novembra 
2019, so pridelovalci dobili svoj uporabniški profil 
za sistem SPON, se seznanili z njegovo uporabo 
in prejeli rezultate meritev laboratorijskih analiz 
vodozadrževalnih lastnosti tal. Prav tako so bili 
skrbniki kmetijskih gospodarstev redno seznanje-
ni s potekom projekta. Celotno projektno obdobje 
smo jim bili na voljo za vsa vprašanja in težave v 
zvezi delovanjem sistema SPON. V letu 2021 je bil 
SPON nadgrajen z izračunom namakalnega nas-
veta tako v priporočenem času namakanja (ure), 
kot tudi količini vode za namakanje (m3) na podla-
gi karakteristik posameznih namakalnih sistemov 
kmetovalcev.  

Vsako kmetijsko gospodarstvo v projektu je sode-
lovalo z eno obdelovalno površino in eno kulturo. 
Na vsaki površini je bil konec leta 2016 odvzet 
vzorec tal, v začetku leta 2017 izdelana analiza 
vodozadrževalnih lastnosti tal (pF krivulja) in do 
sredine leta 2017 vgrajena oprema za merjenje 
vsebnosti vode v tleh ter oprema za prenos po-
datkov (Slika 2). Tako je bilo vzpostavljeno spre-
mljanje podatkov o vsebnosti vode v tleh v real-

Luka Žvokelj, doc. dr. Matjaž Glavan, Luka Honzak, dr. Katja Klančnik, Patricija Štor, mag. Jože Papež, prof. dr. Marina Pintar

Slika 1: Shema sistema za podporo odločanju o namakanju (SPON).

https://spon.si/
https://spon.si/
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nem času. V zimskem času med letoma 2018 in 
2019 se je izvedla kalibracija vseh vgrajenih sond 
za izboljšanje natančnosti meritev. Na podlagi po-
govorov in izraženega zanimanja  kmetovalcev te-
kom delavnic, se je na začetku leta 2020 na vsako 
površino vgradil dodaten merilnik vsebnosti vode 
v tleh. 

Slika 2: Vgradnja opreme za merjenje vsebnosti vode v tleh.

S pomočjo vprašalnika smo popisali vso namakal-
no opremo  vključenih kmetijskih površin za izra-
čun neto in bruto količine vode za namakanje na 
podlagi časa delovanja namakalnega sistema. S 
tem je bila izračunana tudi učinkovitost rabe vode 
in poraba električne energije (kWh) ter izpustov 
CO2 emisij, kar je bilo v letu 2020 tudi predstavlje-
no v strokovnem članku “Farmers Try to Improve 
Their Irrigation Practices by Using Daily Irrigation 
Recommendations—The Vipava Valley Case, Slo-
venia” objavljenem v reviji Agronomy (Cvejić in 
sod., 2020).

Tekom projekta smo redno zbirali informacije o 
dnevih in količinah namakanja. Na podlagi tega 
je bila izvedena analiza podatkov pred in po rabi 
sistema SPON. Z njo smo lahko na koncu projek-
ta izračunali in primerjali rabo vode, energije in 
izpustov CO2, pred in po uporabi sistema SPON. 
Analiza podatkov je pokazala, da je v povprečju: 
(a) število namakalnih obrokov ostalo nespreme-
njeno; (b) čas namakanja se je skrajšal za 68 %; (c) 
letna poraba vode se je zmanjšala za 56 %. S sis-
temom SPON se je letno v povprečju porabilo 766 
m3 manj vode in 812 kWh manj energije. Prav tako 
so se letni izpusti CO2 na poskusnih površinah 
zmanjšali za 217 kg. Leta 2021 je bila izvedena 
anketa o uporabniških izkušnjah in zadovoljstvu. 
Sodelovalo je 28 uporabnikov sistema SPON. Re-
zultati ankete so vidni v tabeli 1.

Na začetku projekta so si kmetovalci oblikovali 
svoja pričakovanja do sistema SPON in pričako-
vali, da bo to vplivalo na njihovo pridelavo. Večina 
kmetovalcev je doseglo pričakovane cilje, neka-
terim je bil sistem v pomoč in so dosegli skoraj 
vse želene cilje, dva pa sta nekatere cilje dosegla, 
druge ne. Napovedi in priporočila o namakanju je 
večkrat upoštevalo trinajst kmetovalcev, trije pa 
napovedi niso upoštevali in so še naprej namakali 
le po občutku. Največ jih je bilo srednje zadovoljnih 
z izračunom priporočila namakanja, na splošnem 
pa jih je bilo največ zadovoljnih z delovanjem sis-
tema SPON. Oprema za merjenje vsebnosti vode 
v tleh jih ni motila pri izvajanju opravil na pride-
lovalnih površinah. Uporaba sistema SPON se je 
večini vprašanih zdela enostavna. Skoraj vsi bi z 
uporabo SPON-a želeli nadaljevati tudi v prihod-
nje in bi ta sistem priporočali drugim. 

Tabela 1: rezultati ankete o uporabi in zadovoljstvu sistema SPON.

LIFE ViVaCCAdapt – Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini
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Obnova zelenih protivetrnih 
pregrad

Zelene protivetrne pregrade ščitijo pred izgubo 
tal zaradi vetrne erozije, zmanjšujejo izhlapevanje 
vode iz kmetijskih površin ter zaščitijo kmetijske 
kulture (Premrl, Turk, 2013). Iz obdobja, ko so bili v 
Vipavski dolini zasajeni prvi protivetrni pasovi, pa 
do danes, se je ohranilo razmeroma malo funkci-
onalnih zelenih protivetrnih pasov. Njihovi ostanki 
so vidni na več lokacijah, vendar je njihov učinek 
na zmanjšanje hitrosti vetra majhen. Najpogostej-
še pomanjkljivosti so neizpolnjen vertikalni pro-
fil, vrzeli v protivetrni zaščiti, neustrezna vrstna 
sestava in prekratki odseki zelenih protivetrnih 
pasov (Tratnik in sod., 2017).

Projekt LIFE ViVaCCAdapt ponovno prepoznava in  
ponuja zelene protivetrne pregrade kot dolgoroč-
ni ukrep prilagajanja kmetijstva Vipavske doline 
na klimatske spremembe. Zato smo v sklopu pro-
jekta zasadili vzorčno zeleno protivetrno pregra-
do z namenom demonstracije in promocije vloge, 
ki jo opravlja pri zaščiti kmetijskih obdelovalnih in 
rodovitnih tal pred škodljivim delovanjem vetra, 
vetrno erozijo ter zmanjšanju izhlapevanja vode 
iz odprtih kmetijskih površin.
Načrtovanje in zasaditev infrastrukture proti-
vetrne pregrade je potekalo v več fazah oz. aktiv-
nostih (Furlan in sod., 2021):

• Analiza stanja zelenih protivetrnih pasov v Vipa-
vski Dolini (Tratnik in sod., 2017)

• Pregled zgodovine protivetrnih pregrad v Vipa-

vski dolini, opis stanja, razlogi za neuspeh ter 
potencialne lokacije za vzpostavitev novih pro-
tivetrnih pasov.

• Analiza vetrovnih razmer (Honzak in sod., 
2017a)

• Analiza podatkov o pojavnosti vetra za devet 
merilnih postaj v Vipavski dolini za

• obdobje 2011-2016, analiza projekcij podnebnih 
modelov.

• Analiza vpliva protivetrnih pregrad (Jukić in 
sod., 2017)

•    Meritve hitrosti in smeri vetra na dveh obstoje-
čih zelenih protivetrnih pregradah, računalniško 
modeliranje obnašanja protivetrnih pasov s po-
močjo računalniške dinamike tekočin, priprava 
splošnih smernic za načrtovanje protivetrnih 
pasov.

• Delavnica z deležniki
• Ovrednotenje predlaganega načina zasaditve v 

maju 2017.
• Elaborat o poskusni zasaditvi protivetrnih pasov 

(Turk, 2017 in Turk, 2018)
• 6 različnih variant kombinacij zasaditve, ki se 

med seboj ločijo po gostoti zasaditve ter raz-
ličnih drevesnih in/ali grmovnih vrstah in višini 
sadik.

• Zasaditev protivetrnih zaščit
• Spremljanje in vzdrževanje vzpostavljene proti-

vetrne zaščite
• Spremljanje, obžetev sadik, mulčenje, zamenja-

va morebitnih propadlih sadik itd.
• Analiza potencialnih površin za zasaditev proti-

vetrnih zaščitnih pasov (Turk, 2020)

Slika 3: Demonstracijski protivetrni pas jeseni 2019 (Jože Papež).

Luka Žvokelj, doc. dr. Matjaž Glavan, Luka Honzak, dr. Katja Klančnik, Patricija Štor, mag. Jože Papež, prof. dr. Marina Pintar
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• Vključen seznam parcel in preverjeno lastništvo.
• Zaključno poročilo o uspešnosti poskusne zasa-

ditve protivetrnih pasov v Zgornji Vipavski dolini 
z analizo stroškov in koristi GWB (Turk, 2021)

• Ocena posameznih variant zasaditev, smernice 
in priporočila za uspešno osnovanje

• nadaljnjih protivetrnih pasov.
• Zaključno poročilo (Furlan in sod., 2021)
• Povzetek opravljenega dela v projektu.

V aprilu 2018 smo zasadili novi poskusni demon-
stracijski protivetrni pas, na lokaciji, kjer so bile 
že po melioraciji v 80-ih letih umeščene proti-
vetrne zasaditve, vendar je od njih ostalo bore 
malo. Pregrada je dolga 300 m in široka 5 m. Sku-
pna površina 1500m2 je razdeljena na 6 x 50m 
dolge pasove sestavljene iz različnih kombinacij 
vrst dreves in grmičevja. 

Iz analize meritev vetra in ocene višine dreves iz-
haja, da se je najbolje obnesla zasaditev s srednjo 
višino sadik - višina sadik 120 do 150 cm, kjer je 
bila najvišja rast, nasad je gost in že sedaj v ho-
rizontalnem profilu deluje gosto in kompaktno, 
drevesca pa so kljub vplivu burje relativno ravna 
(Furlan in sod., 2021).

Na podlagi izkušenj in znanja pridobljenega tudi 
skozi projekt LIFE ViVaCCAdapt je Občina Ajdov-
ščina za projekt zasaditev novih zelenih proti-
vetrnih zaščitnih pasov V Vipavski dolini, ki je 
načrtovan od leta 2022, pridobila podporo Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 
ki predvideva, da bo v okviru 10. spremembe Pro-
grama razvoja podeželja 2014 – 2020 uveljavilo 
ukrep M04.4 - neproduktivne naložbe, med katere 
uvrščamo tudi zasaditve protivetrnih zaščit.

Sklepi

Rezultati analize podnebnih projekcij na porečju 
reke Vipave do konca 21. stoletja predvidevajo po-
stopno dvigovanje povprečne letne temperature 
zraka, manjše povečanje padavin na letni ravni, 
zmanjšanje padavin v poletnem času in manjše 
povečevanje referenčne evapotranspiracije ter 
povečanje srednjih pretokov, zmanjšanje malih in 
velikih pretokov ter zmanjšanje odtoka poleti in 
jeseni.

Med najpomembnejšimi ukrepi za obvladovanje 
tveganj in zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na 
podnebne spremembe v Vipavski dolini so ukre-
pi za spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe 
vode, ureditev protipoplavne varnosti območja ob 
reki Vipavi, povečanje lokalne oskrbe trga s hra-
no, ravnanje z organskimi odpadki in pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov energije ter ukrepi 
za celostno obnovo zelenih protivetrnih pasov v 
Vipavski dolini. Uspešna izvedba teh ukrepov ne 
sloni le na kmetijskih gospodarstvih, ampak zah-
teva aktivacijo širšega kroga deležnikov, od lokal-
nih skupnosti do državnih ustanov.

Z vstopom v projekt je 35 kmetijskih gospodar-
stev pričelo sodelovati pri vzpostavljanju sistema 
podpore odločanju o namakanju, ki je omogočil 
zmanjšanje porabe vode v kmetijstvu v Vipavski 
dolini. Izvedene so bile štiri izobraževalne delavni-
ce in na poskusna polja nameščena merilna opre-
ma. Vsi sodelujoči so vključeni v sistem SPON, kjer 
lahko dnevno pregledujejo informacije o vsebno-
sti vode v tleh na njihovih površinah. Opravljena je 
bila tudi anketa o zadovoljstvu in analiza podatkov 
pred in po rabi sistema SPON. Tako se je ugotovilo, 
da se je v povprečju čas namakanja se je skrajšal 
za 68 % in zmanjšala letna poraba vode 56 %. S 

Slika 4: Demonstracijski protivetrni pas poleti 2021 (arhiv Občine Ajdovščina).
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sistemom SPON se je letno v povprečju porabilo 
766 m3 manj vode in 812 kWh manj energije. Ve-
čina uporabnikov je s sistemom zadovoljnih in ga 
želijo uporabljati tudi po zaključku projekta.
V sklopu projekta smo zasadili vzorčno zeleno 
protivetrno pregrado v dolžini 300 m z namenom 
demonstracije in promocije vloge, ki jo opravlja 
pri zaščiti kmetijskih obdelovalnih in rodovitnih 
tal pred škodljivim delovanjem vetra, vetrni ero-
ziji ter zmanjšanju izhlapevanja vode iz odprtih 
kmetijskih površin. Posajenih je bilo 6 različnih 
variant kombinacij zasaditev, ki se med seboj lo-
čijo po gostoti zasaditve ter različne drevesne in/
ali grmovne vrsti in višini sadik, pri čemer se je 
najbolje obnesla zasaditev s srednjo višino sadik 
120 do 150 cm. Za nadaljnji razvoj potenciala za-
saditve protivetrnih zaščit v Vipavski dolini je bila 
izdelana tudi analiza potencialnih površin za za-
saditev protivetrnih zaščitnih pasov s seznamom 
parcel in preverjenim lastništvom.

V prihodnjih letih je predvideno, da se ukrepi, ki 
smo jih zastavili v projektu, nadaljujejo in nadgra-
jujejo. Tako se SPPS v okviru Akcijskega načrta za 
trajnostno energijo in podnebne spremembe (SE-
CAP) naprej razvija tudi za druge slovenske obči-
ne. Podrobni načrt vzdrževanja SPON je še v fazi 
oblikovanja v okviru projekta EIP-AGRI PRO-Pride-
lava. Do konca leta 2021 bo SPON vzpostavljen na 
ARSO in bo operativno deloval od leta 2022. Načr-
tovano je, da ARSO prevzame in vzdržuje SPON, 
svetovanje pa izvaja Kmetijsko svetovalna služba 
pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). 
Univerza v Ljubljani bo na voljo za svetovanje 
vsem zainteresiranim sodelujočim članom na tem 
projektu. Za projekt Zasaditev novih zelenih ZPP v 
Vipavski dolini, ki je načrtovan od leta 2022 dalje, 
pa je bila pridobljena podpora Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki predvideva, 
da bo v okviru 10. spremembe Programa razvo-
ja podeželja 2014–2020 uveljavilo ukrep M04.4 
– neproduktivne naložbe, med katere uvrščamo 
tudi zasaditve ZPP. Občina Ajdovščina bo kot lo-
kalna skupnost tudi po končanem projektu nago-
varjala lastnike zemljišč in druge vlagatelje, ki jih 
zasaditev ZPP zanima. 
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Povzetek 

Evropska skupnost je sprejela odločitev za odločno 
podporo trajnostnega razvoja kar izvaja z Zelenim 
dogovorom. Eden od ciljev Zelenega dogovora je  
zaustavitev slabšanja kakovosti okolja, ohranitev 
oskrbe z vodo in hrano, zmanjšati porabo energije 
in surovin ter povečati odpornost na ekstremne 
vremenske in hidrološke dogodke. Kot učinkovita 
podpora doseganju teh ciljev je prepoznan kon-
cept »zelene infrastrukture« in njenega vključe-
vanja v prostorsko načrtovalske procese. Pri tem 
pa je pomembno, da se v načrtovanje drugih »ne-
zelenih« rab prostora čim bolj vključuje naravne 
elemente. Le ti s svojo fizično prisotnostjo in bio-
loškimi procesi praktično brez dodatnega dovaja-
nja energije in izrabe surovin zagotavljajo številne 
dobrine in storitve, ki jih za zdravo in kakovostno 
življenje potrebuje človek. Poudariti je treba tudi, 
da učinkovito vzpostavljena zelena infrastruktura 
pomeni tudi visoko biotsko raznovrstnost dolo-
čenega prostora. Z ohranjanjem in načrtovanjem 
zelene infrastrukture v prostoru se prispeva k 
izboljšanju vodne in prehranske varnosti ter po-
večuje odpornost na podnebne in druge nepredvi-
dene spremembe.   

Uvod

Razvoj, zasnovan na rasti z enosmerno porabo 
naravnih virov, je dosegel raven, ki ima zaznavne 
vplive na globalno in lokalno okolje. Gre za merlji-
ve strukturne spremembe, ki se odražajo v spre-
membah stanja okolja v:

• slabšanju kakovosti vode, zraka, hrane,
• zmanjševanju količin naravnih virov in zelenih 

površin,
• povečani dinamiki vremena, rečnih režimov, 

erozijskih procesov in delovanja morja.

Te strukturne spremembe povzročajo prebival-
cem in načrtovalcem razvoja vse večje izzive pri 
iskanju optimalnih razvojnih rešitev. Za presega-
nje sektorskih ravnanj na načrtovalski in admini-
strativni ravni, ki so privedla do takega stanja, se 
vse bolj uveljavlja uporaba termina in koncepta 
»zelene infrastrukture« (komplementarno graje-
ni »sivi infrastrukturi«; v nadaljevanju: ZI). Bistvo 
upoštevanja ZI pri sodobnem načrtovanju razvo-
ja je, da načrtovalci polega obstoječih gradbenih 
standardov za grajeno okolje oziroma »sivo in-
frastrukturo« ustrezno upoštevajo pokrajinske in 
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ekološke funkcije ter dobrine v lokalnem okolju. 
Torej, ob načrtovanju novih rab prostora je treba 
ohranjati in tudi prispevati k izboljšani podnebni, 
vodni, biološki in prehranski varnosti.

Ob tem pa je največji izziv, da obstoječa ravnanja 
v večini državnih administracij delujejo sektorsko. 
Upoštevanje »širše slike« v povezavi z upošteva-
njem dinamičnih zvez »podnebje – relief – prst - 
rastje - vodovje – habitati « za trajnostno varnost 
in razvoj, seveda človeka, je šibko (Bricelj, 2007). 
Šibko je zato, ker te vsebine in implementacijo 
posameznih ciljev administracija obravnava fra-
gmentirano, nepovezano in statično. Posledica 
tega so navzkrižja v prostoru, kar lahko vodi v na-
daljnjo degradacijo okolja, povzroča onesnaženja 
in nasploh dodatno znižuje odpornost okolja in 
človeške družbe na spremembe, kot so  plazovi, 
poplave in suše. Torej posamezni sektorski cilji 
in ravnanja morajo v prihodnje upoštevati trajno-
stni razvoj, ki pa pomeni uravnoteženo upošteva-
nje družbene, okoljske in gospodarske stvarnosti 
(Slika 1).
 

Slika 1: Premik v smeri trajnostnega razvoja zahteva premik vseh 
sektorskih okoljskih, družbenih in gospodarskih ciljev v smeri 
trajnostnega razvoja

Pri konceptu ZI je glavno vodilo, da se dobrine, ki 
jih zagotavlja okolje in zdravi ekosistemi, kot so 
čista pitna voda, zdrava hrana, ugodne mikrokli-
matske razmere, možnosti rekreacije, vključno s 
kopalnimi vodami ter mnoge druge, enakovredno 
vključujejo v celostno načrtovanje rabe prostora 
in rabe virov za razvoj družbe. Te dobrine  poime-
nujemo   ekosistemske storitve (v nadaljevanju: 
ES). Mednje lahko vključimo tudi biotsko raznovr-
stnost, ki je, če je visoka, dejansko glavni pokaza-
telj zdravega in z raznolikimi ekosistemskimi sto-
ritvami bogatega okolja. Velja tudi obratno, večji 
sta zaloga in raznolikost ekosistemskih storitev, 
višjo biotsko raznovrstnost lahko pričakujemo v 
določenem okolju. 

Torej ohranjanje in načrtovanje zelene infrastruk-
ture ni koristno le za biotsko raznovrstnost ampak 
tudi za človeka in njegovo dolgoročno blaginjo.

Zelena infrastruktura in  
ekosistemske storitve

Sporočilo Komisije iz leta 2013 opredeljuje: Za 
ZI obstajajo mnoge definicije, zato je težko zajeti 
vse vidike v en odstavek. Vendar se bo za namene 
tega sporočila uporabila naslednja delovna defi-
nicija: »Zelena infrastruktura je strateško načrto-
vana mreža naravnih in polnaravnih območij, pri 
čemer so druge okoljske značilnosti zasnovane 
in upravljane tako, da opravljajo širok nabor ES. 
Vključuje zelene prostore (ali modre, če se na-
naša na vodne ekosisteme) in druge fizikalne 
značilnosti na kopenskih (vključno z obalnimi) in 
morskih območjih. Na kopnem je ZI prisotna v ru-
ralnem in urbanem okolju.«

V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu svetu, Evropskemu ekonomsko-soci-
alnemu odboru in Odboru regij: Pregled napredka 
pri izvajanju strategije EU za zeleno infrastruktu-
ro pa je zapisano (ES, 2019): »Za razliko od enona-
menske sive infrastrukture lahko biotsko razno-
vrstni zeleni prostori opravljajo številne izjemno 
uporabne funkcije, pogosto istočasno in po zelo 
nizkih cenah ter v korist ljudi, narave in gospodar-
stva. Temelj ZI v EU so med drugim omrežje Na-
tura 2000 ter naravni in polnaravni prostori zunaj 
omrežja Natura 2000, kot so parki, zasebni vrtovi, 
žive meje, porasli varovalni pasovi ob rekah ali 
strukturno bogate kmetijske krajine z nekaterimi 
značilnostmi in praksami, ter umetni elementi, kot 
so zelene strehe, zelene stene ali ekološki mosto-
vi in prepusti za ribe.«

Opredelitev iz omenjenega sporočila se ne omeju-
je le na območja, temveč govori tudi o oblikovanih 
elementih v prostoru, ki se upravljajo z namenom, 
da zagotavljajo širok spekter in zalogo ekosistem-
skih storitev (v nadaljevanju: ES) ali tudi dobrin in 
funkcij, ki jih daje naravni prostor. Gre torej tudi za 
načrtovane oziroma oblikovane in upravljane dele 
okolja, kamor sodijo lahko tudi objekti. Naslednja 
preglednica podaja in opisuje različne elemente 
ZI, ki se seveda lahko med seboj prekrivajo, do-
polnjujejo in skupaj tvorijo ZI kot mrežo naravnih 
in polnaravnih območij, ki zagotavljajo biotsko 
raznovrstnost in/ali ekosistemske storitve, ki jih 
uporablja in potrebuje človek.

Zelena infrastruktura in trajnostni razvoj
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V trenutni praksi obstaja več opredelitev in raz-
ličnih mednarodnih klasifikacij ES, npr. Milenijska 
ocena ekosistemov (https://www.millenniumas-
sessment.org/en/index.html) in Standardizirana 
klasifikacija CICES (https://cices.eu/). Pregledni-
ca 2 prikazuje delitev ES na tri osnovne kategorije 
na podlagi slednje klasifikacije.

Zaloge in povpraševanje po posameznih ES so od-
visni od geografskih in klimatskih posebnosti ter 
potreb prebivalstva in se od območja do območja 

KATEGORIJE ES EKOSISTEMSKA STORITEV

Oskrbovalne storitve Gojenje kulturnih rastlin, pašništvo/trava za krmo, ribištvo in ribo-
gojstvo, surovi biotski materiali (les, vlakna …), vodooskrba (pitna voda/

namakanje, tehnološke vode …), biomasa za pridobivanje energije (iz 
kulturnih rastlin, gozdov) …

Uravnalne in vzdrže-
valne storitve

Zadrževanje hranil/snovi, čiščenje vode, zmanjšanje toplogrednih plinov, 
omilitev visokovodnih odtokov in poplavne nevarnosti, omilitev sušnih 

razmer, nastajanje prsti, uravnavanje lokalne klime, izboljšanje kakovo-
sti zraka, ohranjanje populacij in habitatov …

Kulturne storitve Krajinska vrednost, naravna in kulturna dediščina, izobraževanje in 
znanost, rekreacija in turizem (ribištvo, plovba, kopanje, kolesarjenje, 

pohodništvo) …

Preglednica 2: Kategorizacija ekosistemskih storitev

ELEMENTI ZI

Jedrna naravna obmo-
čja

Območja z visoko vrednostjo ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki so 
praviloma zavarovana, kot npr. območja Natura 2000, in obsežnejši 

habitati, kot je/so morsko obalno območje ali obsežna travišča.

Območja ES

Gospodarsko pomembna območja z oskrbovalnimi ES (les, hrana, 
pitna voda), ki se upravljajo trajnostno, tako da so ohranjene številne 
druge uravnalne in kulturne ES. Lahko se prekrivajo z jedrnimi obmo-

čji.

Obnovljena ali umetna 
naravna območja ali 

območja ES

Nova habitatna območja ali obnovljeni ekosistemi za specifične ciljne 
vrste in/ali povečanje zaloge ciljnih ES. So dejansko sestavni del 

predhodnih dveh elementov. 

Zelene mestne in prime-
stne površine

Parki, vrtovi, manjši gozdovi, zelene stene in strehe, drevoredi, so-
naravno urejeni zadrževalniki meteornih voda, ribniki, tudi zeleno 

urejena šolska dvorišča, pokopališča, vrtički.

Naravni koridorji/pove-
zave

Naravne povezave, kot so reke/potoki, naravni povezovalni drevesni 
pasovi, mejice, tudi stopalni kamni, kar vse omogoča gibanje in bolj-
še stanje vrst ter tudi zalogo ES. Imenujejo se tudi zeleni ali modri 

koridorji. 

Umetni koridorji/pove-
zave

Umetno ustvarjene povezave s funkcijo povezovanja presekanih pred-
hodnih elementov ZI za omogočanje gibanja in migracije vrst in pove-

čanje zaloge ES. Na primer ribji prehodi, ekodukti preko prometnic, 
tuneli pod prometnicami ipd. Umetni koridorji vzpostavljajo funkcio-

nalnost zelenih in modrih koridorjev in so kot taki njihov sestavni del.

Preglednica 1: Elementi zelene infrastrukture s primeri (Šantl in sod., 2021; dopolnjeno po Mazza in sod., 2011)

bolj ali manj razlikujejo. Pri tem pa se je treba za-
vedati, da ne samo intenzivna raba prosto

ra ampak tudi intenzivna raba določene ES lahko 
povzroči zmanjšanje zalog drugih ES. Slika 2 tako 
ilustrativno prikazuje, kako se s spreminjanjem 
intenzitete rabe prostora in intenzitete koriščenja 
določenih ES spreminjata skupna zaloga ES in kot 
dodaten indikator številčnost določene ciljne ži-
valske vrste.
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Poglejmo primer: neko območje se za proizvo-
dnjo hrane (kmetijstvo) izrablja ekstenzivno, kar 
pomeni, da je uporaba gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev omejena, kmetijske površine so prepre-
dene z mejicami, ob vodotokih se ohranja narav-
no stanje vegetacije. Pri taki rabi pridelek seveda 
ni maksimalen in tudi kmetijsko gospodarjenje je 
dražje, kot bi bilo v primeru intenzivne rabe. So 
pa zaloga in raznolikost drugih ES ter prisotnost 
ciljnih vrst ob taki rabi prostora še vedno visoke. 
Drugače je pri intenzivnem kmetijstvu, ki sicer 
omogoča večji pridelek, to je visoka zaloga ES Go-
jenje kulturnih rastlin, a pri čezmernem izkorišča-
nju območja vodi v nižjo stopnjo biotske raznovr-
stnosti in skromnejšo zalogo vseh drugih ES, kot 
so na primer oskrba s kakovostno pitno vodo ter 
krajinsko in tudi urbano monotonost ali revnost 
prostora. 

Modri in zeleni koridorji
 
Eden od pomembnih elementov ZI so t.i. modri in 
zeleni koridorji (v nadaljevanju: ZMK). Osnovna 
lastnost ali funkcija ZMK je, da po njih migrirajo 
ali se premeščajo organizmi v različnih razvojnih 
stadijih. Zeleni koridorji so povezave na kopnem, 
modri koridorji pa so vezani na vode, to je morja 
in celinske vode; funkcijo koridorjev ponekod op-

ravljajo t.  i. stopalni kamni. Nemotene ekološke 
funkcije ZMK, migracija organizmov v vseh razvoj-
nih stadijih, prenos snovi, energije podpirajo eko-
loške funkcije in oskrbo z ES v jedrnih območjih ZI. 
Velja tudi obratno – dobro ekološko stanje jedrnih 
območij in njihova visoka biotska raznovrstnost 
pomenita migracijo višjega števila organizmov. 

Izboljšanje funkcionalnosti in zmerna raba v ob-
močjih ZMK skupaj z jedrnimi območji in drugimi 
elementi ZI (Tabela 1) višata zalogo in raznolikost 
ES (ribištvo, marikultura) ter biotsko raznovr-
stnost. Kot taki ZMK skupaj tvorijo dobro ohranje-
no ZI. 
V območjih brez antropogenih vplivov so to narav-
ni koridorji nemoteni. V območjih, ki zagotavljajo 
tudi druge storitve prostora; promet, vodni objek-
ti, gosta poselitev, pa prihaja do njihovih prekini-
tev ali pa do prevelikega odvzema organizmov. V 
teh primerih je treba za izboljšanje migracije take 
povezave z ukrepi ponovno vzpostaviti, ki so na 
primer izvedbe prehodov za vodne organizme, ali 
nadzemni ekoduktov ali podhodov ali pa v prime-
ru pretiranega izlova določiti omejitve.

Vključevanje prepoznavanja ZMK, ali tudi širše 
ekosistemskega pristopa (Bricelj, 2012), v pro-
storsko načrtovanje je poleg dviga zavedanja jav-
nosti ključnega pomena, da se lahko  vzpostavijo 

Slika 2: Hipotetične soodvisnosti med intenziteto rabe prostora, indeksom povprečne številčnosti vrste (PŠV) in zalogo ES na določenem 
območju. Prirejeno po Brat in sod. 2008)

Zelena infrastruktura in trajnostni razvoj
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temelji trajnostnega razvoja, ki je eden od garan-
tov za učinkovito prilagajanje podnebnim in ve-
zano tudi družbeno ekonomskim spremembam. 
Tako so se v Pomorskem Prostorskem Planu Slo-
venije (PPP), ki je bil sprejet v juliju 2021 (Vlada 
RS, 2021) v okviru čezmejnih vplivov slovenske-
ga morja prepoznali tudi modri koridorji na morju 
in celinskih vodah ter zeleni koridorji na kopnem 
(Slika 3). 

Rezultati dela Slovenije na področju prepozna-
vanja modrih koridorjev, ali nadpomensko na po-
dročju ekoloških koridorjev, in prilagajanja rabe v 
takih območjih, so zajeti tudi v zadnjih dokumen-
tih Evropske komisije (Evropska komisija, 2021) in 
Sveta Evropske unije (Svet EU, 2021), ki naslav-
ljajo trajnostno modro gospodarstvo. Svet EU tako 
prepoznava vključevanje koncepta modrih kori-
dorjev v prostorsko načrtovanje na morju/MSP 
kot ukrep za izboljšanje funkcionalne povezljivosti 
ekoloških omrežij in za zagotavljanje trajnostnega 
ribištva ter pomorskega prometa v morskih eko-
regijah.

Zaključek

Za uspešno implementacijo koncepta ZI je treba 
upoštevati, da se dobrine, ki jih dajejo naravno 
okolje in zdravi ekosistemi, kot so čista pitna voda, 
zdrava hrana, ugodne mikroklimatske razmere 
ter mnoge druge, upoštevajo enakovredno drugim 
rabam prostora pri prostorskem in konkretnem 
načrtovanju. Te dobrine se imenujejo tudi ekosis-
temske storitve. Mednje  vključujemo tudi biotsko 
raznovrstnost, ki je, če je visoka, dejansko glavni 
pokazatelj zdravega in z raznolikimi ekosistem-
skimi storitvami bogati okolje kar veča njegovo 
odpornost. Velja tudi obratno, večji sta zaloga in 
raznolikost ekosistemskih storitev, višjo biotsko 
raznovrstnost lahko pričakujemo v določenem 
okolju. 

Ohranjanje in načrtovanje zelene infrastrukture 
je koristno ne le za biotsko raznovrstnost, temveč 
tudi za človeka in njegovo dolgoročno blaginjo, ki 
vključuje  odpornost in prilagajanje na nepredvi-
dene spremembe.  

ZMK ne sledijo administrativnim mejam, zato jih 
je treba predvsem na mezo in makro ravni obrav-
navati in usklajevati meddržavno in regionalno oz. 

Slika 3: Prikaz prepoznanih modrih koridorjev slovenskega morja in prekomejno kot izhodišče za omejitve rabe morja za trajnostno oskrbo 
z morsko hrano prebivalstva ob vzhodnem Jadranskem morju – Pomorski prostorski plan Slovenije
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makroregionalno kar zajema izvajanje EU makro-
regionalnih strategij za Baltik, Podonavje, Jadran-
sko Ionsko regijo ter Alpe. Predstavljeni prepoz-
nani modri koridorji na Sliki 3 se tako ne končajo 
na mejah slovenskega teritorialnega morja, am-
pak se nadaljujejo v smeri južno preko celotnega 
Jadranskega morja. Zato je ena od koristi prepoz-
nanih modrih koridorjev tudi strokovno utemelje-
no pogajalsko izhodišče Slovenije  s sosedoma R 
Hrvaško in R Italijo ter ostalimi jadranskimi drža-
vami za zagotovitev trajnostnega gospodarjenja 
in izlova rib v Jadranskem morju ter celovitega 
upravljanja z ekoregijo Jadran. To bo, med dru-
gim, prispevalo k ponovni vrnitvi lovnih rib sar-
dele in sardona ter posledično tuna v slovensko 
morje, po drugi strani pa na primer R Italiji in R 
Hrvaški poleg pravic naložilo tudi obveznosti za 
odgovorno upravljanje, ki temelji na upoštevanju 
ekosistemskih storitev Jadrana. Sprejeti sodobni 
Pomorski prostorski plan Slovenije vsebuje vse 
strokovne elemente za dosego teh ciljev.

Inštitut za vode RS je za Ministrstvo za okolje in 
prostor, v sodelovanju s sektorjema za načrtova-
nje prostora in ohranjanja narave, pripravil Pri-
ročnik za prepoznavanje in načrtovanje zelene 
infrastrukture na različnih prostorskih in admini-
strativnih ravneh. Priročnik je eno od izhodišč za 
implementacijo Zelenega dogovora in trajnostne-
ga razvoja. V digitalni verziji, v slovenskem in an-
gleškem jeziku, je dostopen na http://www.izvrs.
si/prirocnik-za-prepoznavanje/.
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Povzetek

V okviru kohezijskega projekta VIPava smo v zgor-
njem toku reke Vipave oblikovali in izvedli ureditve, 
ki bodo pripomogle k izboljšanju stanja ogroženih 
živalskih vrst in vodnih habitatov v Vipavski doli-
ni. Pri kraju Dolenje smo na območju nekdanjega 
meandra reke Vipave sonaravno uredili nov rokav 
z razgibano strugo, ki omogoča veliko pestrost 
vodnega toka z različnimi globinami vode. V Nova-
kovi mlinščici smo neposredno za vtočnim objek-
tom uredili prodni zadrževalnik, ki bo z rednim 
čiščenjem preprečeval zasipavanje mlinščice in s 
tem izboljšal hidrološke pogoje v strugi Novakove 

mlinščice. Štiri pregrade v zgornjem toku reke Vi-
pave pa smo, z namenom vzpostavitve vzdolžne 
povezanosti vodotoka in izboljšanja možnosti se-
litve rib po reki Vipavi, preoblikovali tako, da bodo 
prehodne za vodne organizme. Vsi omenjeni ukre-
pi so bili izvedeni z namenom izboljšanja stanja 
ciljne vrste projekta, vidre (Lutra lutra), in sicer 
preko izboljšanja stanja ribjih populacij. 

Uvod

Projekt VIPava1 je naravovarstveni projekt, katere-
ga namen je izboljšanje stanja ogroženih živalskih 

1 Polni naslov projekta: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Projektni partnerji: 
Zavod za ribištvo Slovenije, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Ajdovščina in Mestna občina Nova Gorica. Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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vrst in habitatov na območjih Natura 2000 v Vipa-
vski dolini. Sofinanciran je s strani Republike Slo-
venije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Projekt zajema niz neposrednih ukrepov v nara-
vi, od katerih bodo v prispevku predstavljeni so-
naravna ureditev stranskega rokava reke Vipave 
pri kraju Dolenje in vtoka v Novakovo mlinščico 
ter preoblikovanje štirih, neprehodnih pregrad v 
zgornjem toku Vipave tako, da bodo prehodne za 
vodne organizme.

Ureditve rokavov in  
preoblikovanje štirih pregrad v 
zgornjem toku reke Vipave

Namen in cilj

Glavni cilj sonaravne ureditve rokava Vipave pri 
kraju Dolenje, vtočnega dela Novakove mlinščice 
in preoblikovanja pregrad je bil izboljšanje pre-
hranjevalnega habitata vidre, ki je zavarovana, 
ogrožena in kvalifikacijska vrsta Nature 2000.
Sonaravne ureditve so obsegale izkop nove, s 
skalami, panji in drevesnimi debli razgibane stru-
ge stranskega rokava pri kraju Dolenje. Stranski 
rokav bo primarno nudil zavetje ribjim mladicam. 
Prodni zadrževalnik na vtočnem delu Novakove 
mlinščice se je zgradil z namenom preprečevanja 
zaprojevanja mlinščice dolvodno. Preoblikovane 
pregrade in izgradnja ribje steze pa bodo omo-
gočale selitve vodnih organizmov, predvsem rib, 
gorvodno, kar bo povečalo njihov prehranjevalni 
habitat ter jim omogočalo prehod do drstišč. To 
bo pozitivno vplivalo na velikost in vitalnost ribjih 
populacij.

Opis območja in naravovarstveni  
pomen

Nekoč obsežni poplavni logi in mokrotne ravnice 
ob Vipavski dolini so doživeli velik upad v osem-
desetih letih 20. stoletja, ko so v Vipavski dolini 
izvedli obsežne melioracije in izsuševalna dela. 
Dela so vključevala tudi izravnavo nekaterih ok-
ljukov Vipave v njenem gornjem toku ter izgradnjo 
serije pregrad za vzdrževanje nivelete struge. 
Ureditve so zaradi preprečitve selitev na drstišča 
ter zaradi izravnavanja in utrjevanja struge zelo 
prizadela številne na vodo vezane, ogrožene ži-
valske vrste.
V gornjem toku Vipave je ostala le peščica nek-
danjih meandrov in le nekaj otočkov poplavnih 
gozdov. Nekateri so danes varovani kot naravne 
vrednote. Ob vzpostavljanju območij Natura 2000 
je bilo ugotovljeno, da v Vipavski dolini živijo neka-
tere, v evropskem merilu, pomembne in ogrožene 
vrste ter habitatni tipi, zato sta bili v dolini zari-

sani območji Natura 2000: posebno ohranitveno 
območje Dolina Vipave (SI3000226), ter posebno 
območje varstva Vipavski rob (SI5000021). Za iz-
boljšanje trenutno neugodnega ali slabega stanja 
številnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in ha-
bitatnih tipov so v Programu upravljanja območij 
Nature 2000 za obdobje 2015–2020 (v nadaljeva-
nju PUN) predvideni tudi cilji kot so obnavljanje 
naravne hidromorfologije voda, obnova obrežne 
vegetacije, ohranjanje in obnova mrtvic in obnova 
prehodnosti jezov in pregrad (razen jezu HE Gradi-
šče pri Prvačini, ki se ohrani zaradi preprečevanja 
širjenja soma (Silurus glanis), ki ima kot tujerodna 
plenilska vrsta dokazan negativen vpliv na domo-
rodne populacije rib, gorvodno po toku Vipave). 

V času priprav projekta VIPava smo ob pregledu 
Vipavske doline identificirali območja, na katerih 
bi bila možna izvedba posegov, ki bi doprinesli k 
približanju ciljev PUNa za naslednje kvalifikacij-
ske Natura 2000 vrste: vidra (Lutra lutra), laška 
žaba (Rana latastei), hribski urh (Bombina variega-
ta) in veliki pupek (Triturus carnifex)2. Za izboljša-
nje stanja vidre smo v okviru projekta izvedli uk-
repe za izboljšanje habitata za ribe in posledično 
za izboljšanje vidrinega prehranskega habitata, 
saj 80 % njene prehrane predstavljajo ribje vrste. 

Hidrološke značilnosti porečja Vipave

Prispevno območje reke Vipave zajema poleg Vi-
pavske doline tudi obsežna področja zakraselega 
Trnovskega gozda, Komenskega krasa in kra-
škega zaledja Nanosa. Na reki Vipavi se običajno 
dvakrat letno pojavijo mali ter dvakrat letno visoki 
pretoki. Kratko obdobje malih pretokov je značil-
no za konec zime, dolgo pa se pojavlja v poletnih 
mesecih. Visoki pretoki na reki Vipavi so značilni 
za zgodnjo pomlad in pozno jesen.
Na podlagi v okviru projekta izdelane hidrološke 
študije so bili določeni hidrološki vhodni podatki 
(Anzeljc D. in sod., 2020) ter glede na opredelje-
ni vodni režim analizirani pogoji za vzpostavitev 
novih habitatov (izkop stranskega rokava pri Do-
lenjah) in izboljšanje vzdolžne povezanosti vo-
dotoka (preoblikovanje pregrad). Z izvedenimi 
natančnejšimi hidrološko hidravličnimi analizami 
je bil opredeljen režim za vzpostavitev ustreznih 
pretočnih razmer v vodnih habitatih na območjih 
ureditve rokava Dolenje in ureditve vtoka v Nova-
kovo mlinščico ter pri preoblikovanju obstoječih 
pregrad v objekte, prehodne za vodne organizme, 
predvsem ribe. 

2 Za izboljšanje stanja habitata navedenih vrst dvoživk smo 
izvedli ukrepe za preprečitev zasipanja rečnega rokava pri kraju 
Brje ter izkopali nove mlake na tem območju. Ureditve so bile 
predstavljene v Zborniku 31. Mišičevega vodarskega dne, 2020.
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Predstavitev ureditev

Gradbena dela so se izvedla na šestih ureditvenih 
območjih zgornje Vipavske doline (Slika 1).

V okviru projekta so se za izboljšanje stanja oh-
ranjenosti ciljne vrste vidra na reki Vipavi izvedli 
naslednji ukrepi:
• izkop stranskega rokava reke Vipave pri Dole-

njah,
• preoblikovanje štirih, za vodne organizme, 

neprehodnih pregrad na reki Vipavi,
• izgradnja prodnega zadrževalnika na vtočnem 

delu Novakove mlinščice,
• odstranjevanje izbranih tujerodnih vrst rastlin 

na vseh območjih gradbenih del.

Pri načrtovanju in izvedbi gradbenih posegov se je
strmelo k čim bolj sonaravnim ureditvam.
Nobena od izvedenih ureditev ne bo imela vpliva 
na visokovodni režim, odtok poplavnih voda Vi-
pave in poplavno ogroženost bližnjega in širšega 
območja posega.

Sonaravna ureditev rokava Dolenje

Nekdanji okljuk je bil ob obširnih regulacijah reke 
Vipave v preteklosti zasut in zasajen s topoli. Ro-
kav je bil izkopan na območju nekdanje struge 
reke Vipave, ki je tukaj tekla pred izravnavo stru-
ge.

Slika 3: Načrtovana ureditev novo izkopanega stranskega rokava reke Vipave pri Dolenjah. Vir: prirejeno po VGB Maribor, 2020.

Slika 1: Lokacije gradbenih del. Vir: ARSO, Atlas okolja, DRSV, 2021 Slika 2: Območje gradnje stranskega rokava pri Dolenjah pred grad-
benimi posegi. Območje je bilo v preteklosti zasajeno s tujerodnimi 
topoli, nekdanji meander pa zasut. Vir: ZZRS, 2021.
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V okviru projekta je bila izvedena izgradnja roka-
va, pri čemer so bile načrtovane naslednje uredi-
tve (Slika 3):

• vtočni objekt v Rokav Dolenje za dotacijo vode 
iz Vipave,

• ureditev prodnega zadrževalnika neposredno 
pod vtočnim objektom,

• izkop korita struge stranskega rokava,
• ureditve v strugi rokava (pragovi, skale, vkopana 

debla, panji …),
• ureditev zatoka,
• ureditev izlivnega dela v Vipavo.

Vtočni objekt je prepust dimenzij 300 × 200 cm in 
dolžine cca. 16 m, pri čemer je načrtovan, dimen-
zioniran in pozicioniran tako, da pri tem zasleduje 
naslednje cilje:

• minimalno motnjo v toku Vipave,
• zagotavlja odvzem vode v dovoljenih maks. koli-

činah pri sQnp in sQs Vipave,
• čim manjša verjetnost zaprojevanja vtočnega 

objekta in vnosa proda v rokav,
• zagotavlja dostop v območje znotraj rokava. 

Prodni zadrževalnik je izveden neposredno pod 
vtočnim objektom in ima globino cca. 2,0 m od ni-
velete dna rokava. Nakloni prečnih brežin znašajo 
1:1,5, prav tako nakloni vzdolžnih brežin, širina v 
dnu je 3,0 m, dolžina v dnu je 6,0 m, volumen do 
projektirane nivelete dna znaša 95 m3.
Rokav ima skupno dolžino (vključno z vtočnim 
objektom in zadrževalnikom) 175  m, z višinsko 
razliko med vtokom in izlivom v Vipavo 1,1 m. 
Rokav je umeščen tako, da njegova leva brežina 
mestoma sovpada z nekdanjo (deloma ohranjeno) 
levo brežino okljuka Vipave. Normalni profil roka-
va ima dno široko 1,5 m in naklone brežin 1:2.
Rokav ima razgibano korito tako v vzdolžnem po-
teku (vzdolžni nakloni dna) kot tudi v širini (dve 
razširitvi). Ključni robni pogoj pri oblikovanju ko-
rita so bili nizki pretoki. Iz tega razloga je struga 
oblikovana tako, da je v rokavu zagotovljena mini-
malna globina vode tudi pri nizkih pretokih.
Ureditve v strugi obsegajo ureditev kamnitega 
praga za dvig gladine na razširjenem delu kori-
ta, ureditev polpragov z namenom meandrira-
nja toka, vstavitev motilnih kamnov (»samic«) za 
popestritev tokovne slike, pritrditev »kosmatega 
lesa« (ob brežino pritrjena drevesa) in drevesnih 
panjev za skrivališča za ribe. 

Na desnem bregu rokava je urejen zatok, ki se na-
vezuje na strugo rokava in ima horizontalno nive-
leto. 

Izliv v Vipavo je umeščen na lokaciji, kjer je iz kon-
figuracije terena razvidno, da je bil nekoč konec 
okljuka. Na izlivnem delu rokava je izvedeno za-

varovanje obeh brežin, vsake v dolžini cca. 20 m, 
s kamnito zložbo v kombinaciji z inženirsko-biolo-
škimi pristopi (potaknjenci in »živimi ščetkami«).

Slika 4: Vtočni objekt iz prefabriciranih elementov, ki omogoča dotok 
vode v rokav in dostop v notranjost rokava. Vir: ZZRS, 2021.

Slika 5: S kamnito zložbo v suho utrjen začetni del rokava in prodni 
zadrževalnik. Preostali del brežine je zatravljen in zasajen s pota-
knjenci. Vir: ZZRS, 2021.

Slika 6: Razširjen del struge z umeščenimi drevesi (»kosmati les«), 
ki bodo služili kot skrivališča za ribe. Vir: ZZRS, 2021.
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Slika 8: Zatok z vgrajenim »kosmatim lesom« bo lahko služil kot 
območje za razmnoževanje dvoživk in skrivališče za ribje mladice. 
Vir: ZZRS, 2021.

Slika 7: Del s hitrejšim in meandrejajočim tokom. Meandriranje toka 
je bilo doseženo z vstavitvijo skal v obliki polpragov. V nasprotno 
brežino so, z namenom utrditve in skrivališč za ribe, umeščeni 
drevesni panji. Vir: ZZRS, 2021.

Slika 9: Iztočni del rokava je utrjen s kamnito zložbo v suho in 
»živimi ščetkami«. V strugo so za popestritev toka umeščeni motilni 
kamni (»samice«). Vir: ZZRS, 2021.
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Slika 10: Vtočni del Novakove mlinščice pred in po izgradnji prodnega zadrževalnika, pogled dolvodno. Vir: ZZRS, 2020 in ZRSVN, 2021.

Vtok v Novakovo mlinščico

Dotacija vode v Novakovo Mlinščico poteka pre-
ko vtočnega objekta. Pred ureditvijo se je struga 
mlinščice pod vtočnim objektom pogosto zaprodi-
la, kar je ogrožalo njeno pretočnost.

V namen preprečevanja zaprojevanja je bil pod 
vtočnim objektom izveden prodni zadrževalnik.

Preoblikovanje pregrad

V sklopu projekta je bilo predvideno tudi preobli-
kovanje štirih pregrad v zgornjem toku reke Vi-
pave tako, da so prehodne za vodne organizme, 
predvsem za ribe.

Pregrade so bile v času njihove gradnje izvede-
ne kot enostopenjske kamnito betonski težnostni 
oporni elementi, ki so služili za stabilizacijo nive-
lete struge. Stopnje posameznih pregrad so se gi-
bale od 1,4 do 2,4 m med krono pregrade oziroma 
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zgornjo vodo ter dnom tolmuna. Vsled tega so bile 
pregrade neprehodne za vodne organizme.

V sklopu projekta VIPava so se uporabili trije raz-
lični načini izboljšanja prehodnosti pregrad:

• t. i. pregradi 1 in 4 sta se preoblikovali v serijo 
pragov,

• t. i. pregradi 2 se je dogradilo ribjo stezo,
• t. i. pregrada 3 se je preoblikovala v kotanjasto 

drčo.

Z izvedenimi spremembami se je še vedno ohra-
nila primarna vloga pregrad – vzdrževanje nive-
lete struge.

Serija pragov 
– Pregrada 1 in Pregrada 4

Na pregradi 1 in 4 smo predvideli serijo petih sta-
bilizacijskih pragov v razmaku od 5 do 5,5 m. Vi-

šinska razlika med pragovi znaša cca 15 cm. Med 
pragovi so izvedene poglobitve – tolmuni, globine 
do 80 cm. Vsi prehodi čez pragove so zvezno po-
vezani za lažje prehajanje vodnim organizmom, ki 
se orientirajo po dnu. Nove pete zavarovanj so iz-
vedene iz kamnov premera d = 1,2 m, ki so sidrani 
v kompaktno podlago. 

Osnovne karakteristike preoblikovane 
Pregrade 1:

• višinska kota obstoječe krone pregrade  
Hzg = 85,65 m n. m.,

• kota podslapja obstoječe pregrade  
Hsp = 84,45 m. n. m.,

• dH = 1,15 m,
• širina obstoječe krone pregrade L = 16 m,
• predviden padec I = 3,5 %,
• dolžina struge s pragovi L = 29,9 m,
• širina tolmunov med pragovi od 3 do 5 m,
• razmak med pragovi je od 5,0 do 5,5 m.

Slika 11: Pregrada 1 pred in po izvedenih gradbenih delih, pogled gorvodno. Vir: ZZRS, 2018 in 2021.

Slika 12: Pregrada 4 pred izvedenimi gradbenimi deli, pogled dolvodno in po izvedenih gradbenih delih, pogled gorvodno.  
Vir: ZZRS, 2021 in ZRSVN 2021.
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Slika 13: Pregrada 2 pred in po izvedenih gradbenih delih, pogled gorvodno. Vir: ZZRS, 2020 in ZRSVN, 2021.

Slika 14: Pregrada 3 pred in po izvedenih gradbenih delih, pogled dolvodno. Vir: ZZRS, 2018 in ZZRS, 2021.
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Osnovne karakteristike preoblikovane  
Pregrade 4:

• višinska kota obstoječe krone pregrade  
Hzg = 93,65 m n. m.,

• širina obstoječe krone pregrade L = 15,5 m,
• kota spodnjega praga Hsp = 92,53 m n. m.,
   dH = 1,12 m,
• predviden padec I = 3,3 %,
• dolžina struge s pragovi L = 28,4 m,
• širina znižane krone praga je 3,0 m,
• širina tolmunov med pragovi je od 3 do 5 m,
• razmak med pragovi je 5,0 m.

Ribja steza – Pregrada 2

Prehod za ribe je izveden kot ribja steza z dolžina-
mi kotanj 3,0 m in širino 2,5 m. 

Ribja steza je umeščena na desno brežino pod 
pregrado in je dolga 40 m. Na dolžini 18 m je izve-
deno počivališče dolžine 5,0 m s padcem dna 1 %. 
Nato sledi obrat ribje steze proti obstoječi pregra-
di v dolžini 17 m, s padcem 3 %. Globina vode v 
kotanjah je od 0,5 do 0,9 m, v samih regah pa od 
0,4 do 0,65 m. Dno v tolmunih se postopoma dviga 
do hrape - za prehod organizmov, ki prehajajo po 
dnu. Hrape med samimi kotanjami so sestavljene 
iz treh rež, to je 2 × 25 cm in 1 × 30 cm.

Kotanjasta drča – Pregrada 3

Kotanjasta drča je izvedena iz serije reg, ki so na 
razdalji približno 5,0  m vzdolž drče. Poglobljeni 
tolmuni so izvedeni po celotni drči. Krone kamnov 
ob regah so višje za od 0,8 do 1,0 m nad projek-
tirano niveleto dna tolmuna. V kroni tolmuna so 
izvedene posamezne rege, ki znašajo med 0,25 
in 0,6  m, kar predstavlja različne tokovnice čez 
krone tolmunov. Dolvodno od reg so postavljeni 
motilni kamni, ki so oddaljeni cca. 60 cm dolvod-
no pod znižanim delom rege. Na dolvodni strani je 
drča podprta s kamnito betonskim pragom, ki je 
sidran v kompaktno podlago 1,5 m globoko. 

Osnovne karakteristike preoblikovane  
Pregrade 3:

• višinska kota obstoječe krone pregrade Hzg = 
90,30 m n. m.,

• kota spodnjega praga Hsp = 89,25 m n. m.,
• dH = 1,05 m,
• širina obstoječe krone pregrade L = 17 m,
• predviden padec drče I = 3,5 %, 
• dolžina sanacije struge oziroma drče z vsemi 

prečnimi objekti znaša L = 23,0 m,
• dolžina kotanj vzdolž drče je 5,0 m,
• minimalna širina med kamni v kotanji je 25 cm.

Ureditve rokavov in prehodov za vodne organizme v zgornjem toku reke Vipave

Izzivi v času projektiranja in 
gradnje objektov

Za izvedbo omenjenih ureditev je bilo potrebno ve-
liko usklajevanja že v času projektiranja. Potrebno 
je bilo uskladiti mnenja različnih mnenjedajalcev, 
saj so tovrstne preureditve, tako preoblikovanje 
pregrad v objekte prehodne za vodne organizme, 
kot izkopi stranskih rokavov, v Sloveniji še red-
kost. V času gradnje je bil največji izziv zadostitev 
časovnim omejitvam za posege v obrežno vegeta-
cijo in vodno okolje, prilagoditev vremenskim raz-
meram in zagotovitev kadra in opreme za izvedbo 
del v času, ko je gradbeništvo v porastu.

Zaključek

Od 80. let 20. stoletja, ko se je reka Vipava regu-
lirala so tovrstno preoblikovanje pregrad in izkop 
stranskega rokava Vipave eni prvih posegov v 
smeri izboljšanja prehodnosti in širjenja življenj-
skega prostora vodnih organizmov. Želimo si, da 
se bodo izkazali za uspešne in bodo pripomogli k 
učinkovitejšemu in hitrejšemu iskanju sonaravnih 
rešitev tudi v prihodnje. Uspešnost izvedenih po-
segov bo pokazal monitoring ribjih združb, ki ga 
bomo v okviru projekta VIPava izvedli v nadalje-
vanju projekta.
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VARSTVO PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER 
MED OHRANJANJEM NARAVE IN 
UPRAVLJANJEM Z VODAMI 

mag. Tina Kirn, univ. dipl. geog., Zagorje 33, 6257 Pivka 

Povzetek

Pivška presihajoča jezera sestavlja kar 17 presi-
hajočih jezer Zgornje Pivke (JZ Slovenija). Jezera 
se razlikujejo po nadmorski višini, velikosti, glo-
bini, pogostosti pojavljanja in trajanja ojezeritev 
ter dinamiki polnjenja in praznjenja. To so majhna 
vodna telesa, razen dveh največjih jezer (Petelinj-
skega in Palškega). V osnovi jih delimo na devet 
jezer, ki se pojavlja pogosteje in osem jezer, ki 
se pojavlja redkeje. Večina jezer (11) leži v Kra-
jinskem parku Pivška presihajoča jezera, skoraj 
vsa jezera pa so del območja Natura 2000. Namen 
prispevka je prikazati vključenost teh jezer v evi-
dence prostorskih podatkov s področja ohranjanja 
narave in upravljanja z vodami ter obenem soočiti 
ukrepe z obeh omenjenih področij na primeru teh 
ekosistemov, odvisnih od podzemnih vod. 

Uvod

Prispevek se osredotoča na uresničevanje ciljev 
ohranjanja narave in upravljanja z vodami na 
primeru Pivških presihajočih jezer, ki so primer 
ekosistemov, odvisnih od podzemnih vod in tudi 
majhna vodna telesa (razen dveh največjih). 

Majhna vodna telesa so opredeljena kot majhne 
reke (povirni deli), jarki, majhna jezera (površina 
manjša od 50 ha po Vodni direktivi), ribniki in kali. 
Ta vodna telesa se zaradi svoje majhnosti dojema 
kot manj pomembna od večjih vodnih teles, kljub 
dejstvu, da skupaj predstavljajo velik delež povr-
šinskih voda in so ključni habitati za ohranjanje 
biotske raznovrstni celinskih voda, zagotavljajo 
pa tudi širok nabor ekosistemskih storitev (Biggs 
in sod., 2014). V tem pogledu so pomembna tudi 
za ohranjanje narave.

mag. Tina Kirn
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Spodnja preglednica (Preglednica 1) prikazuje in-
tegracijo obeh omenjenih področij na ravni pose-
gov v prostor in operativnih oz. strateških načrtov. 

Pivška presihajoča jezera in  
njihov pomen 

V času visokih voda se podzemne vode iz plitvega 
kraškega vodonosnika Zgornje Pivke (južni del Pi-
vške kotline) razlijejo na površje in tako zapolnijo 
strugo reke Pivke in kotanje Pivških presihajočih 
jezer na višji terasi vzdolž Javornikov. Na razdalji 
15 km se jih razvrsti 17, od katerih se jih devet po-
javlja pogosteje in osem redkeje (Slika 1) (Kovačič 
in Habič, 2005). Najbolj poznani sta največji jezeri, 
to sta Petelinjsko in Palško jezero (Slika 2), med-
tem ko se ostala jezera uvrščajo med majhna vod-

na telesa z največjo zgostitvijo ob zgornjem toku 
reke Pivke (Slika 3). Palško jezero kot največje je-
zero ob srednjem vodostaju meri okoli 100 ha, ob 
izjemno visokih vodah pa skoraj dvakrat več (okoli 
190 ha) (Kovačič in Habič, 2005).

V nasprotju z regulirano strugo reke Pivke v nje-
nem zgornjem toku so skoraj vse kotanje Pivških 
jezer ostale v naravnem stanju. Izmed vseh Pi-
vških jezer so s posegi v preteklosti zmanjšali le 
obseg ojezeritev Kalskega in Radohovskega jeze-
ra. Palško in Petelinjsko jezero pa sta bila vojaška 
poligona, ki ju je uporabljala tudi Jugoslovanska 
ljudska armada. Dno Petelinjskega jezera je še 
vedno preoblikovano z večjimi in manjšimi luknja-
mi od granat ter jarki, medtem ko so dno Palškega 
jezera sanirali in je delno poraščeno z vrbovjem. 

Ohranjanje narave Upravljanje z vodami

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – 

ZNOrg, 31/18 in 82/20) določa ukrepe ohranjanja biotske raznovr-

stnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati 

k ohranjanju narave. Z ukrepi varstva rastlinskih in živalskih vrst 

se omogoča trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter 

zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja. 

Naravovarstvene vsebine, ki jih je treba upoštevati pri upravljanju 

z vodami, so sicer sestavni del naravovarstvenih smernic, ki jih je 

v skladu z 97. členom Zakona o ohranjanju narave treba pridobiti v 

postopku priprave prostorskih aktov in drugih aktov rabe naravnih 

dobrin. Te smernice po 98. členu tega zakona vsebujejo tudi:

- varstvene usmeritve za tako rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin, ki 

ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje in varuje ekosis-

teme;

- ukrepe varstva, varstvene režime in razvojne usmeritve za varstvo 

ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij ter 

varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij.

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 

– ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ureja 

upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, ki 

obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda. 

V skladu z Zakonom o vodah se področje ohranjanja narave 

vključuje v načrtovanje posegov prostor, ki lahko vplivajo na 

vodni režim ali stanje voda, preko naslednjih določb:

- posegi na vodno in priobalno zemljišče ter na območju presi-

hajočih jezer, kjer ni dovoljeno posegati v prostor (37. člen), ra-

zen za izjeme, vključno z ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje 

narave;

- rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna ter druga 

zemljišča (5. člen), ki jih je treba programirati, načrtovati in 

izvajati tudi tako, da se omogoča ohranjanje naravnih proce-

sov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter 

varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o 

ohranjanju narave;

- pogoji posegov v prostor, ki lahko vplivajo na vodni režim ali 

stanje voda (151. člen), in se nanašajo tudi na varstvo naravne-

ga ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

V skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 

2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 

35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) vlada RS 

sprejme program upravljanja Natura območij, ki je operativni načrt 

s področja ohranjanja narave in med ukrepi vsebuje tudi ukrepe 

upravljanja voda z navedbo načrta upravljanja voda, podrobnejših 

varstvenih usmeritev, ki se upoštevajo v načrtu, ter izvajalca tega 

načrta. 

Vlada RS skladno z Zakonom o vodah sprejme načrta upravlja-

nja z vodami na vodnem območju Donave in Jadranskega mor-

ja (55. in 56. člen) in program ukrepov (57. člen), ki vključujejo 

tudi vsebine, vezane na ohranjanje narave:

- prikaz zavarovanih ter varovanih območij po predpisih o ohra-

njanju narave, za katere sta pomembna vodni režim in kako-

vost voda kot del območij s posebnimi zahtevami,

- ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranja-

nju narave kot del ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda.

Preglednica 1: Povezanost področij ohranjanja narave in upravljanja z vodami

Varstvo Pivških presihajočih jezer med ohranjanjem narave in upravljanjem z vodami 
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Slika 1: Pivška presihajoča jezera na dan 22. 11. 2019. Med jezeri se ojezeritvi najvišje ležečih Narič in Lanenega jezera nista pojavili, med-
tem ko se morebitnega pojava ojezeritev Krajnikovega dola in Jeredovc (kot jezer, ki se pojavljata redkeje) iz satelitskih posnetkov ne vidi 
zaradi oblakov (Sentinel Hub EO Browser, 2019). 

Legenda: 1-Šembijsko jezero*, 1.a-Jezero v Naričah*, 2-Bačko jezero*, 3-Laneno jezero*, 4-Jezero v Velikem dolu (za Kalcem)*, 5-Kalsko 
jezero, 6-Kljunov ribnik, 7-Malo Zagorsko jezero, 8-Veliko Zagorsko jezero*, 9-Veliko Drskovško jezero, 10-Malo Drskovško jezero, 11-Parsko 
jezero, 12-Radohovsko jezero, 13-Jezero v Klenskem dolu*, 14-Palško jezero in 15-Petelinjsko jezero. Zvezdica (*) označuje jezera, ki se 
pojavljajo redkeje. 

mag. Tina Kirn
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Pivška presihajoča jezera so sladkovodni habita-
tni tip, obenem so tudi traviščni habitatni tipi, ki se 
uvrščajo na seznam habitatnih tipov iz Priloge I 
Direktive o habitatih. Ekstenzivni mokrotni travni-
ki uspevajo v kotanjah Pivških jezer, ki so pogoste-
je ojezerjene, delno so razširjeni tudi ekstenzivno 
gojeni travniki, ki so sicer značilni za kotanje, ki so 
redkeje ojezerjene, z ledinami na dnu (opuščene 
njive). Pašniki so večinoma umaknjeni na pobočja 
kotanj. 

V kotanjah Pivških jezerih so pogoste nekatere ra-
stlinske vrste, ki so sicer redke ali ogrožene (npr. 
robati luk (Allium angulosum) in ilirski meček (Gla-
diolus illyricus)). Med vodnimi rastlinami se pojav-
ljajo nitaste alge in alge parožnice, med vodnimi 
živalmi pa velja omeniti kraškega škrgonožca 
(Chirocephalus croaticus), ki je endemit Petelinj-
skega jezera z okolico. V teh ekosistemih, odvis-
nih od podzemnih vod najdemo tudi podzemeljske 
živali, kot so človeške ribice (Proteus anguinus), ki 
jih visoke vode dvignejo na površje (Kirn, 2016). 
Območje Pivških jezer je eno od biotsko pestrejših 
območij Slovenije, na primer znanih je 127 vrst 
ptic, kar je 34 % vseh v Sloveniji ugotovljenih vrst 
ptic (Polak, 2005). 

Slika 2: Petelinjsko in Palško jezero kot največji jezeri izmed Pivških 
presihajočih jezer (foto: Tina Kirn)

Pivška jezera se razlikujejo po nadmorski višini, 
velikosti, globini, pogostosti pojavljanja in trajanja 
ojezeritev ter dinamiki polnjenja in praznjenja. To 
je heterogena skupina jezer, ki ima različne kra-
ške dotoke in odtoke (dvig oz. upad nivoja kraške 
vode skozi naplavine ter občasni izviri, estavele, 
ponori ali požiralniki), prav tako je različno njihovo 
število med jezeri. Največ jih imata Palško in Pe-
telinjsko jezero kot največji jezeri. Pivška jezera 
so kompleksen (delno predvidljiv, delno nepred-
vidljiv) hidrološki sistem z različno dinamiko oje-
zerjevanja, kar velja tudi za jezera znotraj obeh 
osnovnih hidroloških skupin (jezera, ki se pojav-
ljajo pogosteje in jezera, ki se pojavljajo redke-
je). Petelinjsko jezero ima kot najnižje in najdlje 
trajajoče jezero največ skupnih značilnosti z reko 
Pivko na vodomerni postaji Prestranek v njenem 
srednjem toku (Kirn, 2016).

Varstvo Pivških presihajočih jezer med ohranjanjem narave in upravljanjem z vodami 

Slika 3: Malo Zagorsko in Malo Drskovško jezero kot primera 
majhnih vodnih teles (foto: Tina Kirn)
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Ohranjanje narave

Območje Natura 2000

Pivška presihajoča jezera so del dveh območij Na-
tura 2000. V skladu z Uredbo o posebnih varstve-
nih območjih (območjih Natura 2000) pripadajo 
posebnemu ohranitvenemu območju Javorniki 
- Snežnik (po Direktivi o habitatih) in posebnemu 
območju varstva Snežnik - Pivka (po Direktivi o 
pticah), ki se večinoma prekrivata. Izven območja 
Javorniki - Snežnik ležijo Kalsko jezero, Radoho-
vsko jezero in Jezero v Klenskem dolu, zadnje leži 
ravno na meji območja. Izven območja Snežnik - 
Pivka pa je le Radohovsko jezero, ki prav tako leži 
na meji območja (ZRSVN, 2021a). 

Pivška jezera se uvrščajo med habitatni tip pre-
sihajoča jezera, ki je eden od prednostnih habi-
tatnih tipov iz Priloge I Direktive o habitatih. An-
gleško ime habitatnega tipa je »turloughs«, ki so 
bili najprej opisani na Irskem z največjo površino 
tega habitata, pojavljajo pa se tudi v Sloveniji in 
bolj lokalno v Estoniji, Nemčiji in Veliki Britaniji. 
Ko presahnejo, je vegetacija raznolika, običajno 
vključuje mokrišča in travišča, kjer tradicionalno 
pasejo (EIONET, 2016). 

S Programom upravljanja območij Natura 2000 
(2015–2020) (v nadaljevanju PUN 2015–2020) 
so opredeljeni podrobni varstveni cilji in ukrepi 
na območjih Natura 2000, vključno s pristojnimi 
sektorji. Tako so za sektor upravljanja z vodami 
določeni cilji, da se ohranijo specifične lastnosti, 
strukture in procesi habitatnega tipa presihajo-
ča jezera z njihovo vključitvijo v načrte upravlja-
nja voda in programe del na vodotokih, pri čemer 
podrobnejše varstvene usmeritve določijo nara-
vovarstvene smernice in mnenja (Vlada RS, 2015). 
V skladu s PUN 2015–2020, ki določa tudi pred-
nostne projekte na območjih Natura 2000, se 
izvaja projekt »Izboljšanje stanja ohranjenosti 
vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera (Pivka.Kras.Presiha)«, ki je fi-
nanciran iz Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike 2014–2020 (Vlada 
RS, 2015). Projekt je usmerjen v izboljšanje stanja 
presihajočih jezer in vzhodnih submediteranskih 
suhih travišč ter šestih kvalifikacijskih vrst Nature 
2000. V okviru projekta, katerega vodilni partner 
je Občina Pivka, bodo odkupili kmetijska zemljišča 
in vzpostavili primerno upravljanje (prilagojena 
košnja in paša), uredili tri vstopne točke v park 
in poti med jezeri, razširili Ekomuzej Pivških pre-
sihajočih jezer, in med drugim tudi odstranjeva-
li invazivne tujerodne vrste, sanirali eno najbolj 
onesnaženih jam, obnovil in vzpostavil kale, kar 
bo prispevalo tudi k varstvu voda (MOP, 2021a; 
Občina Pivka, 2021). 

Zavarovano območje in naravne  
vrednote

V občini Pivka leži večina Pivških presihajočih je-
zer (11), ki so dala ime Krajinskemu parku Pivška 
presihajoča jezera. Krajinski park je bil ustano-
vljen z Odlokom o Krajinskem parku Pivška pre-
sihajoča jezera (Uradni list RS 43/2014, 48/2018, 
70/19). Njegovo območje se sklada z območjem 
Natura 2000 znotraj občine Pivka, ki obsega Zgor-
njo Pivko in Javornike. Občinski odlok določa tri 
varstvene režime, in sicer najmilejši režim ozi-
roma varstvene usmeritve v naseljih in vplivnem 
območju krajinskega parka, splošni varstveni 
režim in najstrožji varstveni režim v varstvenem 
območju jezer, ki obsega dve največji jezeri: Pal-
ško in Petelinjsko jezero ter povezuje skupino 
petih jezer: Malo in Veliko Zagorsko jezero, Veliko 
in Malo Drskovško jezero, Parsko jezero in izvir 
Mišnik. Odlok ne dovoljuje posegov, ki imajo tudi 
negativen vpliv na vode (npr. spreminjati naravne 
temperature in sestave vode, izvajati novih hidro-
melioracij).  

V krajinskem parku je kar 117 naravnih vrednot. 
Status naravne vrednote imajo tudi  Pivška jezera 
(le tri jezera ga nimajo), od katerih sta največji je-
zeri: Palško in Petelinjsko jezero naravni vrednoti 
državnega pomena (ZRSVN, 2021a). 

  

Slika 4: Primerjava prikaza območja Pivških presihajočih jezer 
med Naravovarstvenim atlasom in Atlasom voda. Na prvi sliki so 
prikazane naravne vrednote, območji Natura 2000 in krajinski park 
z varstvenim območjem jezer, na drugi sliki pa so območja zelo 
redkih poplav, načrtovana vodovarstvena območja z zajetji in vodna 
dovoljenja (ZRSVN, 2021a; DRSV, 2021).
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Ustanavljanje krajinskega parka

Povod za začetek postopka zavarovanja območja 
Pivških presihajočih jezer je bilo mikrobiološko 
onesnaženje pitne vode iz zajetja Malni konec 
leta 2011 in v začetku leta 2012, ko so morala 
gospodinjstva v občinah Postojna in Pivka vodo 
prekuhavati. Z namenom, da zavaruje občutljivo 
kraško okolje pred onesnaženjem iz bioplinarne 
in bližnjim vojaškim vadiščem Poček je Občina 
Pivka v sodelovanju z Društvom Drobnovratnik v 
letih 2012−2014 izvedla več aktivnosti v postopku 
ustanavljanja krajinskega parka (npr. predavanja 
in srečanja za domačine) (Ekomuzej …, 2014). To 
je primer dobre prakse vključevanja vse zaintere-
sirane javnosti, kar je privedlo do uspešne usta-
novitve krajinskega parka s strani lokalne skup-
nosti maja 2014. Ustanavljanju krajinskega parka 
so bile naklonjene tudi državne službe varstva 
narave. Zavod RS za varstvo narave je pripravil 
Strokovne podlage za zavarovanje tega območja 
(Cernatič Gregorič in sod., 2013). 

Upravljanje krajinskega parka

S krajinskim parkom upravlja režijski obrat Ob-
čine Pivka, kot določa Odlok o Krajinskem parku 
Pivška presihajoča jezera. V krajinskem parku in 
Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ki deluje od 
septembra 2013, so organizirani različni dogodki, 
kot so predavanja, pohodi med jezeri in delavnice 
za otroke. Spletna kamera, ki snema Petelinjsko 
jezero v realnem času z vrha Okrogleka nad je-
zerom, je bila postavljena v okviru projekta NA-
TURE&WILDLIFE, ki je sofinanciran iz Programa 
Interreg Slovenija – Hrvaška 2014-2020. V okviru 
operacije Interaktivni turizem za vse, sofinanci-
rane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, pa je nastal promocijski »image« film 
o Pivških presihajočih jezerih. Ekomuzeju je naj-
bližje Petelinjsko jezero, ki je tudi najbolj obiskano
jezero.

Zaradi vse večje prepoznavnosti Pivških jezer in 
neprimernih oblik rekreacije (npr. vožnja z mo-
tornimi vozili in čolni) se je izkazala potreba po 
nadzoru dejavnosti, ki ogrožajo jezera in s tem po-
vezanimi konflikti med različnimi dejavnosti ozi-
roma uporabniki jezer, ki se kažejo v povečanem 
obisku nasproti ohranjanju narave, kmetijstvu in 
lovstvu. 

Občina Pivke je pripravila Začasne upravljavske 
smernice v Krajinskem parku Pivška presiha-
joča jezera, ki se uporabljajo do sprejema načr-
ta upravljanja krajinskega parka (Občina Pivka, 
2016). S temi smernicami so določeni upravljavski 
cilji tudi na področju varstva vodnih virov in 
preprečevanja onesnaževanja, ki mora zagota-

vljati ohranitev dobrega stanja voda z ukrepi, ki 
bodo zagotavljali dolgoročno stabilnost kvalitete 
ter vzpostavitev rezervnih vodnih virov (sanacija 
divjih odlagališč, vzpostavitev monitoringa kako-
vosti voda in količine voda, izobraževanje …). 
Med invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrsta-
mi je bila na Pivških jezerih evidentirana enole-
tna suholetnica (Erigeron annuus), in sicer v za-
livu Njivce Palškega jezera, kjer je Občina Pivka 
izvedla akcijo njenega odstranjevanja. V preteklih 
letih je bilo na območju Pivških jezer tudi preko 
prostovoljnih čistilnih akcij saniranih nekaj div-
jih odlagališč, v zadnjem času pa je Občina Pivka 
pristopila k pobudi »Pivka plogging« (tj. pobiranje 
smeti med tekom ali sprehodom). 

Upravljanje z vodami

Urejanje voda

Za poplavno območje se skladno z 86. členom 
Zakona o vodah določijo vodna, priobalna in dru-
ga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejav-
nikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. 
Opozorilna karta poplav, ki prikazuje območja 
pogostih, redkih in zelo redkih poplav (merila 
1:50.000), vključuje tudi Pivška presihajoča jezera 
z zelo redkimi poplavami. Iz pregledovalnika Atlas 
voda je razvidno, da so Pivška jezera zajeta tudi 
v podatkovni sloj vodnih zemljišč celinskih voda 
(DRSV, 2021). 

Pivška jezera ne ogrožajo naselij, razen Jezera v 
Klenskem dolu ob izjemno velikih ojezeritvah, ko 
je pred gospodarskim poslopjem zalito dvorišče 
in stranska cesta, ki vodi do njega. V jezerskih ko-
tanjah so zalite le kmetijske površine (travniki, le 
v Klenskem dolu tudi njive) in gozd ter kolovozi in 
ceste. Zato ukrepi varstva pred škodljivim delova-
njem voda (zmanjševanje škodljivih posledic po-
plav za zdravje ljudi) na Pivških jezerih niso pot-
rebni. Ohranja naj se obstoječi hidrološki režim 
presihajočih jezer, ki je tudi eden od hidromorfo-
loških elementov kakovosti za jezera v skladu z 
Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 
št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16). 

Varstvo voda

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike (v nadaljevanju: Vodna direktiva) varuje 
vse vode, vendar bi bilo veliko upravno breme za 
upravljanje velikega števila zelo majhnih vodnih 
teles. Rezultati iz prvih načrtov upravljanja povo-
dij kažejo, da so bila majhna vodna telesa upošte-
vana le v omejenem obsegu. Velika večina držav 
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članic EU je uporabila mejne velikosti po tipologi-
ji sistema A v skladu s Prilogo II Vodne direktive 
(reke: prispevna površina večja od 10 km2 in je-
zera: površina večja od 50 ha). Nekatere države 
članice so vključile manjša vodna telesa, če so za-
varovana v skladu z drugo zakonodajo (npr. Irska), 
ali če so ekološko pomembna v povodju (npr. Ci-
per) (Lyche Solheim in sod., 2015; European Com-
mission, 2012).

Med presihajočimi jezeri v Sloveniji je kot vodno 
telo površinskih voda jezer opredeljeno le največ-
je, to je Cerkniško jezero. Pivška jezera pa so del 
prispevnega območja vodnega telesa površinskih 
voda VT Pivka povirje - Prestranek, le Šembijsko 
jezero z Naričami pripada VT Reka Koseze - Bri-
dovec (DRSV, 2021).

V srednjem toku reke Pivke pri Slovenski vasi in 
Selcah se izvaja monitoring stanja površinskih 
voda za VT Pivka povirje - Prestranek (DRSV, 
2021). To vodno telo dosega dobro kemijsko sta-
nje (za matriks voda in biota skupaj brez splošno 
prisotnih snovi) s srednjo ravnjo zaupanja (za ob-
dobje 2014–2019), prav tako je v dobrem ekolo-
škem stanju z visoko ravnjo zaupanja (za obdob-
je 2016–2019) (ARSO, 2020, 2021). Pivška jezera 
niso vključena v mrežo merilnih mest Agencije 
RS za okolje, ne za spremljanje stanja površin-
skih voda, niti nimajo hidrološke merilne postaje 
(DRSV, 2021). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU je v okviru svojih raziskav, ki vključujejo 
tudi določanje poplavnih območij (Ravbar in sod., 
2021), postavil merilna mesta na nekaterih jeze-
rih. 
S Programom ukrepov upravljanja voda (Vlada 
RS, 2016a) sta opredeljena tudi dva ukrepa, ki se 
nanašata na varstvo voda v povezavi z ohranja-
njem narave. Temeljni ukrep OPZ2a Zagotavljanje 
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v odvi-
snosti od vode na območjih Natura 2000 določa 
varstvene ukrepe, vključno z ukrepi iz PUN. Te-
meljni ukrep OPZ2b Določitev elementov stanja 
podzemne vode, ki se nanašajo na ekosisteme, 
ki so neposredno odvisni od podzemne vode pa 
opredeljuje korake za pripravo predloga dodatnih 
ukrepov za izboljšanje stanja vode, ki omogoča 
zmanjšanje poškodb ekosistemov, povezanih s 
podzemno vodo. Kot izhaja iz Načrta upravlja-
nja voda na vodnem območju Donave za obdobje 
2016–2021, je stanje ohranjenosti ekosistemov, 
odvisnih od podzemnih vod na območju Javorniki 
- Snežnik ugodno (Vlada RS, 2016b). Ti ekosiste-
mi so opredeljeni s cono habitata človeške ribice 
(Proteus anguinus) (ZRSVN, 2021b). 

Raba voda

Na območju Pivških presihajočih jezer ni pode-
ljenih vodnih pravic, z izjemo vodnega dovoljenja 
za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodar-
ska javna služba (vrtina K-1 pri Kalskem jezeru) 
(DRSV, 2021). Iz Atlasa voda je tudi razvidno, da 
so načrtovana tri vodovarstvena območja (VVO), ki 
segajo na Pivška jezera, in sicer (DRSV, 2021): 

– VVO III zajetja Malni (obsega večji del območja 
Pivških jezer); 

– VVO I in VVO II dveh črpalnih vrtin K-1 in K-3 (ob-
sega pet jezer med Zagorjem, Bačem in Kneža-
kom; vrtini (rezervni zajetji) ležita pri Kalskem 
jezeru oz. na najmanjšem jezeru, imenovanem 
Kljunov ribnik);

– VVO II zajetja Podstenjšek (obsega Šembijsko 
jezero z Naričami). 

Za obravnavano območje je tako relevanten te-
meljni ukrep OPZ1.2b Okrepitev in pospešitev ak-
tivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in 
zaščiti vodovarstvenih območij iz Programa ukre-
pov upravljanja voda (Vlada RS, 2016a).

V skladu s 16. členom Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12) mora imeti vsak 
javni vodovod zagotovljena rezervna zajetja za pi-
tno vodo. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
v sklopu projektov »Razvoj in uporaba metode za 
količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih vi-
rov v krasu« in »Karakterizacija kraških vodono-
snikov v regionalnem in lokalnem merilu: primer 
zaledja vodnega vira Malni«, ki ju finančno pod-
pira Javna agencija za raziskovalno dejavnost, 
išče rezervni vodni vir, ki bi v primeru morebitnih 
motenj lahko začasno nadomestil zajetje v Malnih. 
Raziskave potekajo tudi na obrobju Palškega je-
zera - Matijeva jama in Jama v Ždinku (Blatnik in 
sod., 2021). 

Zaključek

Z ustanovitvijo Krajinskega parka Pivška presi-
hajoča jezera in obenem ureditvijo Ekomuzeja Pi-
vških presihajočih jezer je Občina Pivka naredila 
pomemben premik v smeri učinkovitejšega ohra-
njanja in predstavljanja doslej premalo poznanih 
vrednot tega območja (Habič, 2014). Območje Pi-
vških jezer ima sicer velik naravovarstveni pomen 
med območji Natura 2000 v Sloveniji, kar se od-
raža tudi v določitvi prednostnih projektov v PUN 
2015–2020. 

Občina Pivka kot upravljavec krajinskega parka s 
svojim poznavanjem terena in okoljskih proble-
mov ter zavedanjem ranljivosti kraških voda iz-
vaja tudi ukrepe, ki se nanašajo na varstvo voda 
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(npr. čiščenje divjih odlagališč). V prihodnosti bi 
bilo smiselno zavarovati območje Pivških jezer 
tudi v sosednjih občinah, zlasti v občini Ilirska Bi-
strica, kjer je pet jezer, medtem ko se edino jeze-
ro v sosednji občini Postojna nahaja na vojaškem 
vadišču Poček. 

Pivška jezera so tudi mokrišča, ki so opredeljena 
kot zemljišča na prehodu med vodnimi in kopnimi 
okolji ali življenjsko okolje z značilnostmi vodnih 
in kopnih ekosistemov. Mokrišča so zibelka biot-
ske raznovrstnosti in tudi opravljajo v ekosistemu 
številne funkcije (ti. ekosistemske storitve) (MOP, 
2021b). Pivška jezera so del mokrišč v porečju 
kraške Ljubljanice, za katere je značilna poveza-
nost površinskih in podzemnih voda. Kot naravni 
zbiralniki in zadrževalniki vode prispevajo tudi k 
zmanjševanju poplavne ogroženosti naselij dol-
vodno v porečju kraške Ljubljanice. 

Veliko mokrišč je majhnih. Izboljšane povezave 
med izvajanjem Vodne direktive ter Direktive o 
pticah in Direktive o habitatih bi lahko bile eden 
od mehanizmov za izboljšanje varstva majhnih 
vodnih teles (Biggs in sod., 2014). 
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POMEN TERCIARNIH JARKOV 
LJUBLJANSKEGA BARJA NA VODNI REŽIM 
IN BIODIVERZITETO

dr. Lidija Globevnik, univ.dipl. inž. gradb., TC VODE, Trnovski pristan 10, 1000 Ljubljana

dr. Andrej Sovinc, univ.dipl. inž. gradb., NaravaNarave, Pod kostanji 44, 1000 Ljubljana

Uvod

Na Ljubljanskem barju se je stanje številnih ži-
valskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov 
v zadnjih desetletjih poslabšalo. En izmed vzro-
kov so tudi spremembe v kmetijski rabi in način 
vzdrževanje in čiščenja odvodnih jarkov. Proble-
matično je predvsem vzdrževanje terciarnih jar-
kov. Preveliki in pregloboki jarki povzročajo pre-
hitro odvodnjavanje vode z zemljišč. Zemljišča  ob 
njih se lahko izsušijo do mere, ki so enake sušnim 
razmeram. Ker so ogrožene vrste na Ljubljanskem 
barju vezane predvsem na ugodne vodne razmere 
zemljišč, zaradi tega izginjajo nekateri zavarovani 
habitati Ljubljanskega barja. Dodatno, pregloboko 
izkopani jarki s strmimi stenami pomenijo lahko 
tudi ekološko past za mnoge živali. Z namenom, 
da na dveh izbranih primerih opišemo primernost 
načina izvedenega vzdrževanja terciarnih jarkov 
smo ocenili tudi vpliv izvedenih del na stanje voda 
in živi svet v vplivnem pasu jarkov.  
   

Mreža odvodnikov na  
Ljubljanskem barju       

Odvod vode iz površin vzhodnega dela Ljubljan-
skega barja,  je uravnavan z mrežo drenažnih 
jarkov in kanalov, odvisen pa je od pretokov in hi-
dravličnih lastnosti rek Ljubljanice, Ižice in Iške. 

Namreč, višine vode ter  hitrosti odtekanja  v1ode 
po mreži jarkov in kanalov se ne le medsebojno 
povezujejo, temveč so vezane na višine vode v 
strugah Ljubljanice, Ižice in Iške. Voda iz največjih 
kanalov kot sta na primer Farjevc in Zidarjev gra-
ben odteka v Ljubljanico, voda iz Strojanove vode 
pa v Ižico. To so kanali, ki jih opredelimo za ume-
tne vodotoke Barja.  Na njih so priključeni kanali 
sicer že manjših dimenzij, vendar s podobno po-
membno vlogo pri odvajanju vode. Pogovorno se 
jih označuje kot »sekundarne jarke« Imajo stalno 
vodo in znaten melioracijski učinek, zato jih ime-
nujejo tudi kot »melioracijske jarke«.  

Sistematsko vodno mrežo Barja grupiramo glede 
na njihove hidravlične lastnosti in vlogo zbiranja 
in odvajanja vode iz Barja. Ker je fokus analize 
»odvajanje« vode, reke, kanale in jarke imenu-
jemo odvodniki. Grupiramo jih na rede glede na 
osnovne fizične  in  hidravlične  lastnosti: oblika 
profila, širina profila, naklon brežin, globina profi-
la (z višino) vode, hitrost toka in zaraščenost pro-
fila: 

• Odvodniki »0« reda: glavne reke: Ljubljanica, 
Iška, Ižica; naravno oblikovana  struga, stalni  
pretoki, struge večjih  dimenzij, minimalni padci.

• Odvodniki »1.« reda: Večji umetni jarki in kanali 
širine od 4 do 8 m, globina vode do 2 metra, s 
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262

stalno vodo čez vse leto. Vodni tok je počasen, 
brežine zaraščene. Vanje se izlivajo manjši od-
vodniki,  s katerimi tvorijo mrežo  ravnih kanalov  
in  jarkov.  Večina teh jarkov ima lastno ime (Far-
jevc, Zidarjev graben ,  Strojanova voda). Imenu-
jemo jih tudi sekundarno dovodniki. Zanje se je 
uveljavil tudi izraz »primarni odvodniki)«.

• Odvodniki »2« reda: Umetni jarki in kanali, ki se 
stekajo v odvodnike 1. reda ali reke, manjših di-
menzij: širina vodnega ogledala med 1.5 do 3 m, 
globina od 1 do 1.5 m. Vodni tok počasen, voda 
stalna preko celega leta.  Ob njih je večinoma 
prisotna grmovno drevesna zarast. Zanje se je 
uveljavil tudi izraz »sekundarni odvodniki«.

Čiščenje in spreminjanje geometrije strug odvod-
nikov 1. in 2. reda vplivajo na celoten vodni režim 
Barja, zato morajo biti posegi vanje skrbno načr-
tovani in usmerjani s strani javnih služb s pod-
ročja voda, kmetijstva, varstva narave, prometa, 
energetike in prostora.  
 
Poleg odvodnikov s stalno vodo in zvezno med-
sebojno povezanostjo vodnih gladin, so površine 
Barja preprežene s plitkimi manjšimi jarki, v ka-
tere se drenira voda iz neposredne bližine. To so 
odcedni jarki na sredini ali ob robu parcel njiv ali 
travnikov. Med seboj  so oddaljeni od nekaj metrov 
do nekaj deset  metrov.  Njihova  globina in širina 
ne presega nekaj decimetrov. So premočrtni, ena-
ke širine in globine  po  vsej  trasi.  V  poletnem  
obdobju  jih  večina  presuši.  Le  na  območju  
mokrih  travnikov so ti jarki tudi stalno vodnati. 
Grmovne in drevesne vegetacije ob njih praviloma 
ni. Tradicionalno so lastniki parcel te jarke vsake 
nekaj let očistili talne zarasti in odstranili zasuto 
zemljino. Če je globina teh jarkov prevelika, pri-
haja do prehitrega in prekomernega odtekanja 
vode iz zemljine, površine se zato preveč osušijo. 
Zaradi konsistentnosti obravnavanja odvodnjava-
nja vode iz Barja, te kanale imenujemo odvodnike  
»3.« reda. Zanje se je uveljavil tudi izraz »terciarni 
odvodniki« (ali tudi »terciarni jarki«). Terciarni od-
vodniki so večinoma suhi, odprte vodne povezave 
s primarnimi in sekundarnimi odvodniki v glav-
nem nimajo. Kot taki nimajo vpliva na vodni režim 
širše okolice.  

Hidravlične lastnosti odvodnikov 
in vpliv obnove dveh terciarnih 
jarkov na vodni režim   

Primerjava hidravličnih razmer v mreži odvodni-
kov Ljubljanskega barja opišemo z velikostjo pov-
prečnih padcev vodne gladine (Globevnik, 2019):

• Padec vode v Ljubljanici pri pretokih manjših 
od 120 m3/s, ko ima Ljubljanica stalno gladi-

no vode pri zapornici v Ljubljani 285.6 m n.v.: 
0.009% (9 cm/1000 m)

• Padec vode v Ižici: 0.023 % (23 cm/1000 m)
• Padec vode v odvodnikih 2. reda: 0.03 % - 0.06 % 

(30 cm  – 60 cm/1000 m)  
• Padci terena ob jarkih 3.reda  cca 0.1% (100 

cm/1000 m) 

Na območju parcel  ob Dolenjski cesti (lokacija št. 
1, slika 1) je bilo v marcu 2020 očiščenih več ter-
ciarnih melioracijskih jarkov. Voda se steka v La-
hov graben, ki je stalno omočen. Širina očiščenih 
melioracijskih jarkov na gorvodnih delih (začetek 
jarka) je cca 60 cm, globina cca 30 cm. Iztočni deli 
jarkov so široki cca 70 cm in globoki cca 40 cm, 
padec pa 0.08%. Jarek lokacije št. 2 se nahaja 
blizu Iške Loke.  Tudi ta jarek je bil spomladi leta 
2020  poglobljen. Voda teče proti vasi Iška Loka, 
melioracijski kanal (»Melioracijski kanal«), v ka-
terega se steka njegova voda pa poteka vzpored-
no s cesto Iška Loka- Ljubljana proti Ižici (slika 1).  
Širina na novo skopanega jarka je med 140 in 150 
cm, globina  med 100 in 110 cm. Dno je zamulje-
no (višina muljaste plasti je cca 20cm). V jarku je 
bial v času ogleda voda globoka  med 30 - 40 cm. 
Globina ozračenega dela jarka (razdalja med tere-
nom) in gladino vode, je bila cca 50 cm. 

Širši teren območja prikazuje slika 2. Jarek loka-
cije v Iški Loki (št 2) leži na terenu z nadmorsko 
višino med 288.7 in 288.8 m n.v. Klasificiran je kot 
terciarni odvodnik (jarek 3.reda).  Gladina vode v 
obnovljenem jarku dne 22.4.2020 je bila na iztoku 
na koti  288.2 m n.v., njen padec pa 0.04%.      

Na sliki 3 so prikazane gladine vode Ižice, »Me-
lioracijskega jarka« in obnovljenega jarka. Voda 
v obnovljenem jarku (primer št. 2) je hidravlično 
gladko povezana v odvodni sistem območja pri 
Iški Loki. Ta jarek je po čiščenju (obnovi) povzročil 
direkten vpliv na širši vodni režim tega dela Barja. 
Obnovljeni terciarni jarek v Iški Loki je dobil na-
mreč »dimenzije« in »padce«  odvodnikov, ki so ti-
pični za odvodnike 2. reda. Ker se nahaja v obmo-
čju podzemne vode, ki je pod tlakom zaradi slabo 
prepustnega sloja polžarice (glineno meljasta ilo-
vica), je njegov  preboj ob obnovi, vzpodbudil znat-
no iztekanje podzemne vode. Hkrati je povzročil 
dreniranje talne vode na širšem območju jarka. 
Tla se bodo sčasoma prekomerno izsušila, zaradi 
zmanjšanega  tlaka podzemne vode na širšem ob-
močju pa bo lahko prihajalo do večjega posedanja 
terena.    

dr. Lidija Globevnik, dr. Andrej Sovinc
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Pomen terciarnih odvodnikov za 
biodiverziteto 

Površinski odvodniki na Ljubljanskem barju so 
zelo pomembno življenjsko okolje za številne, tudi 
ogrožene rastlinske in živalske vrste. Manjši in pli-
tvejši terciarni odvodniki sicer praviloma ne omo-
gočajo npr. razmer za gnezdenje številnih ogrože-
nih močvirskih ptic, ki jih sicer najdemo predvsem 
v sekundarnih odvodnikih, so pa pomembni kot ži-
vljenjski prostor močvirskih rastlin, nevretenčar-
jev, tudi plazilcev in dvoživk. Predvsem pa imajo 
terciarni odvodniki odločilno vlogo pri ustvarjanju 
in vzdrževanju razmer za ohranitev značilnih bar-
janskih življenjskih okolij, kot so močvirja in vlažni 
ter poplavni travniki, ki pa so eden najbolj ogro-
ženih habitatnih tipov in prebivališče, gnezdišče 
ali rastišče številnih, tudi globalno ogroženih vrst. 
Obstoj teh življenjskih okolij je odvisen od gladi-
ne talne vode v tleh, to pa na travnikih uravnava 
predvsem tudi ustrezno upravljanje s terciarnimi 
jarki.

Najbolj ogrožene in naravovarstveno najbolj po-
membne vrste na Barju so praviloma tiste, ki so 
vezane na vlažna in močvirna življenjska okolja in 
potrebujejo visoko gladino talne vode v tleh vsaj v 
hladni polovici leta oziroma tolerirajo upad vode 
v tleh v času vegetacijske sezone (to je tudi sezo-
na košnje travnikov). Takšen koncept vzdrževanja 
terciarnih jarkov je bil na barjanskih travnikih v 
veljavi do pred nekaj desetletij (pred prihodom 
»jarkačev«, velikih traktorjev za kopanje globokih 
jarkov).

V peščeno-glinenih tleh, kakršna so tudi v povr-
šinskem sloju zemljine na Barju, je gladina vode 
v tleh odvisna tudi od vzdolžnih (lateralnih) tokov 
vode v jarkih: od višine vode v jarku je odvisna tudi 
gladina vode v tleh. Tako se npr. v sušnem obdobju 
gladina vode v tleh na travniku med dvema terci-
arnima jarkoma zniža, tako kot je nižja tudi gladi-
na vode v jarku.  Sistem, pri katerem je ob plitvo 
izkopanem jarku omočena zgornja plast zemljine 
večji del leta  omogoča, da je zadostno število dni 
v letu travnik »vlažen« in da so korenine značilnih 
močvirskih rastlin dovolj dni v letu »v vodi« in tako 
lahko uspevajo. 

Slika 1: Situacija izbranih primerjalnih lokacij melioracijskih jarkov in fotograije stanja po posegu 
(Ortofoto: Okoljski atlas Slovenije; fotografije: L. Globevnik)

Lokacija št. 1 pred čiščenjem (levo) in po čiščenju (desno) Lokacija št. 2 po čiščenju
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Slika 2: Teren obravnavanega območja Barja med Iško Loko in 
Dolenjsko cesto. Melioracijski jarek, ki odvaja vodo iz obnovljenega 
jarka v Iški Loki, je prikazan s črno puščico..

Slika 3: Vzdolžni profil vodnih gladin Ižice, Melioracijskega jarka in 
obnovljenega jarka v Iški Loki

V glinenih tleh – na Barju je to v plasti gline pol-
žarice, ki leži na različni globini pod površinskim 
slojem peščeno-glinenih plasti – pa je prehajanje 
vode v tleh v smeri iz oziroma proti jarku skozi 
glinene plasti oteženo zaradi neprepustnega zna-
čaja polžarice (upoštevati bi bilo sicer treba še 
arteški značaj vode v spodnjih vodonosnikih, za-
radi katerega se del vode iz globin pojavlja tudi na 
površini). 

Če so terciarni jarki izkopani globoko in dosežejo 
plast polžarice, niti v času izdatnih padavin voda 
ne ostane (vsaj ne dovolj časa) visoko v tleh in 
močvirske rastline odmrejo. Seveda je to samo 
prva faza v procesu, ki vodi v kasnejše preobli-
kovanje naravovarstveno izredno dragocenega 
vlažnega travnika v intenzivne travnike ali paš-
nike ali celo v njive. Nov »jarkaški« način izkopa 

terciarnih jarkov torej podaljša sezono osušenih 
gornjih plasti travnika na vse leto, kar je za moč-
virni značaj travnikov usodno. V kolikor je polža-
rica že na površini, pa se za nekaj dni zadržijo le 
površinske padavinske vode, ki skozi glino le sla-
bo pronicajo v podlago (pač pa čez čas izhlapijo). 
Vendar je takšno kratkotrajno »omočenje« pre-
malo, da bi se lahko ohranile močvirske rastline. 
Te potrebujejo visoko gladino vode v tleh večji del 
leta. Vpliv osušitve zgornjih plasti travnika prek 
tradicionalnih, plitvo izkopanih in razmeroma oz-
kih terciarnih jarkov v poletnih mesecih, se pozna 
na vplivnem območju na vsako stran terciarnega 
jarka (na barjanskih tleh nad plastjo polžarice s 
specifičnim koeficientom permeabilnosti za vodni 
tok) do razdalje največ cca 30-40 m. 

Primernost čiščenja dveh  
izbranih terciarnih jarkov s  
stališča biodiverzitete

Primernost čiščenja dveh primerjalnih jarkov je 
opisana na podlagi poznavanja ekoloških zahtev 
za prisotnost indikatorskih vrst ptic, ki gnezdijo 
na tem območju (Tome, Sovinc, Trontelj, 2005) ali 
so tu gnezdile v preteklosti, ko so se vzdrževalna 
delana terciarnih jarkih izvajala še na tradicio-
nalni način. Izbrani sta dve  indikatorskih vrsti za 
vlažne travnike, ki zagotavljajo obstoj tudi drugim 
ogroženim, a manj specializiranim vrstam na Lju-
bljanskem barju, priba (Vanellus vanellus) in  kozi-
ca (Gallinago gallinago). 

Priba Vanellus vanellus (fotografija: A.Sovinc)
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Kozica Gallinago gallinago (fotografija: A.Bright)

Priba potrebuje za gnezdenje (na primarnih gnez-
diščih na vlažnih travnikih) travišče z gosto travo, 
ki zraste do višine cca 15 cm. Čeprav je njeno šte-
vilo na Ljubljanskem barju v zadnjih letih močno 
upadlo, posamezni pari še vedno gnezdijo na šir-
šem območju travnikov na lokaciji št. 2. Tam, kjer 
bo gnezdila priba, bomo našli tudi druge ogrožene 
vrste, ki jih prek Direktiv EU varujemo v območju 
Natura 2000 Ljubljansko barje. Med njimi je tudi 
trenutno verjetno najbolj ogrožena in najbolj hitro 
izginjajoča ptica Barja – repaljščica Saxicola ru-
betra, med rastlinami pa npr. močvirska logarica 
Fritillaria meleagris. 

Kozica je v zadnjih dveh desetletjih izginila kot 
gnezdilka Ljubljanskega barja. Njeno izginotje 
je verjetno tudi posledica fragmentacije in spre-
memb vlažnih oziroma močvirskih habitatnih ti-
pov, predvsem tudi zaradi spremenjenega načina 
izvajanja čiščenja jarkov. Kozica potrebuje zelo 
vlažno, rahlo zemljino za hranjenje, gnezdi pa v 
visoki, do 25 cm visoki močvirski vegetaciji. Nje-
ne ekološke zahteve so na Barju vezane npr.na 
območja, kjer uspeva trava modra stožka (Molinia 
spp.), na s hranili revni podlagi in ki je tudi življenj-
ski prostor ene najbolj ogroženih vrst metuljev – 
barjanskega okarčka (Coenonnympha oedippus).

Za obe indikatorski vrsti iz družine pobrežnikov 
velja, da potrebujeta visoko gladino vode v tleh 
med gnezditveno sezono (od srede marca do kon-
ca junija; priba gladinovode v tleh največ do 35 
cm od površja, kozica največ do 20 cm od površja; 
Benstead et al., 1997), ki zagotavlja, da je v vlažni 
zemlji dovolj nevretenčarjev in ti ostanejo dovolj 
blizu površja oz se zaradi izsušene zemlje ne po-
maknejo v globino (kjer so za obe vrsti nedoseg-
ljivi).  Le v primeru dovolj visoke gladine vode v 
tleh je delež biomase, ki predstavlja vir hrane za 
omenjeni indikatorski vrsti, zadosten. Že dolgo 
je znano, da upad vode v tleh, kot posledica glo-
bokega vzdrževanja jarkov, vpliva na upad obeh 
vrst (npr. Green, Robins, 1993). Kozica je ekološki 
specialist, med drugim zahteva tudi redno popla-

vljena travišča v spomladanskem času.  Priba je 
bolj prilagodljiva vrsta, čeprav še vedno vezana na 
bližino mokrotnih ali vsaj ekstenzivno obdelanih 
travnikov. Priba torej predstavlja minimum eko-
loških zahtev za ohranitev naravovarstvene vred-
nosti barjanskih travnikov.

Glede na ekološke zahteve izbranih indikatorskih 
vrst, je terciarni jarek na lokaciji št. 1 očiščen  
ustrezno in v skladu z doseganjem ugodnega sta-
nja ohranjenosti močvirnih habitatov in razmer za 
ciljne vrste. Tudi če bi gladina vode v jarku bila na 
dnu, bi bila ob robu jarka gladina talne vode še 
okoli sprejemljivih 35 cm (za indikatorsko vrsto 
priba) pod nivojem terena (v tem času bi sicer 
gladina vode v tleh proti sredini travnika bila nižja 
od zahtevanih max. 35 cm, vendar je to v času, ko 
indikatorska vrsta potrebuje takšno visoko gladi-
no talne vode (sredina marca) redko, se pa lahko 
pričakuje kasneje v poletju). V kolikor pa je jarek 
vsaj do polovice napolnjen z vodo (razen v eks-
tremnem sušnem stanju je takšno stanje verjetno 
oziroma pričakovano), pa gladine talne vode tudi 
proti sredini travnika dosegajo zahtevanih oziro-
ma potrebnih cca. 35 cm pod terenom.  Terciarni 
jarke na lokaicji št. 2 pa je izkopan pregloboko in 
preširoko in zato ne zagotavlja ugodnega stanja 
ohranjenosti za ciljne vrste in habitate na Lju-
bljanskem barju, določene na osnovi Ptičje in Ha-
bitatne Direktive (kot indikatorsko vrsto ponovno 
navajamo najmanj zahtevno oziroma bolj prilago-
dljivo vrsto pribo).

Zaključek

Ustrezno izvedeni terciarni odvodniki (jarki) zara-
di svojega le lokalnega vpliva na gladino vode v 
tleh nimajo večjega vpliva na vodni režim obmo-
čja, niti ne negativnega vpliva na ohranitev ogro-
ženih vlažnih travišč in ciljnih vrst in habitatov po 
Habitatni in Ptičji direktivi na Ljubljanskem barju. 
To velja, če so izvedeni na način, da globina izkopa 
ne presega globine 30 do 40 cm, širina jarka pa 
ne presega 60 do 70 cm. Poglabljanje jarkov nad 
40 cm in širine nad 100 cm imajo vpliv na vodni 
režim večjega območja. Taki jarki dobijo funkcijo  
sekundarnih odvodnikov.  

Za ohranitev ekoloških specialistov, ki potrebu-
jejo močvirne travnike, ni možno hkrati izvajati 
kakršnokoli kmetijsko rabo in ohranjati razmere 
za obstoj teh vrst. Za takšna območja bi bilo treba 
ustanoviti posebne naravne rezervate, vse jarke 
(tudi terciarne) bi bilo treba zasuti, območje pa re-
dno enkrat letno kositi v poznem poletju oziroma 
zgodaj jeseni.

Terciarni jarki, ki so izkopani globje od 40 cm, nji-
hova širina pa presega cca 130 cm, pomenijo ve-

Pomen terciarnih jarkov Ljubljanskega barja na vodni režim in biodiverziteto



266

liko grožnjo za biodiverziteto Ljubljanskega bar-
ja in so zato takšne izvedbe jarkov neprimerne v 
kontekstu ohranjanja biodiverzitete. Poleg tega se 
vrhnja plast zemljine ob tako močnem dreniranju 
terena preveč izsuši, dreniranje poteka vse leto (in 
ne le v času vegetacijske sezone oziroma poletnih 
suš), zaradi česar postane vrhnji sloj zemljine pr-
hek, kar ni primerno niti za kmetijsko (travniško) 
rabo.
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Povzetek

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju 
kakovosti vode v naravnem okolju. Odtok s kmetij-
skih površin spira gnojila, organske snovi in sedi-
mente v vodna telesa. Posledično onesnaževanje 
vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme, 
zdravje ljudi in proizvodne dejavnosti. 
Z namenom blaženja posledic kmetijskih praks 
na okolje, je nastal projekt EIP (Evropsko partner-
stvo za inovacije) »Grajeni ekosistemi za blaženje 
vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih 
zemljišč (GREKO)«. Izvaja se v okviru ukrepa M16: 
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–
2020, podukrepa 16.5 Podpora za skupno ukre-
panje za blažitev podnebnih sprememb ali prila-
gajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim 
projektom in stalnim okoljskim praksam. Namen 

projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okolj-
skega inženiringa za zmanjševanje obremenitev 
iz kmetijstva na površinske vode.

Splošni cilj projekta je dokazovanje učinkovitosti 
grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja one-
snaženja iz odtoka z različnih površin kmetijskih 
gospodarstev in njihov vpliv na delovanje osu-
ševalnega sistema ter rast njivskih posevkov. S 
tem bomo doprinesli k manjšim obremenitvam iz 
kmetijstva na površinske vode in vodne habitate.
Vodilni partner projekta je Limnos Podjetje za apli-
kativno ekologijo d.o.o., ki se ukvarja z raziskova-
njem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov 
za zaščito in obnovo okolja ter svetovanjem na 
področju varovanja okolja (primarno vodnih eko-
sistemov). Ostali partnerji so Univerza v Ljubljani 
(Biotehniška fakulteta), Meja Šentjur d.d., Infra-

EIP GREKO - Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč
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strukturni Center Jablje, Društvo za proučevanje 
ptic in varstvo narave, Razvojna agencija Kozjan-
sko, KGZS Zavod Novo mesto, KGZS Zavod Murska 
Sobota in kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, 
Andrej Grabnar ter Majda Veselič. Projekt traja 24 
mesecev in sicer med letoma  2020 in 2022 ter je 
skupno vreden 228.955,00€.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih 
lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo 
rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.

Ključne besede: grajeni ekosistemi, okolje, habi-
tati, površinske vode, onesnaževanje vodnih virov

Uvod

Kmetijski pritiski na kakovost vode izvirajo iz in-
tenzivnih sistemov živinoreje in poljedelstva, ki 
so se razširili in okrepili, da bi zadovoljili pove-
čevanje potreb po hrani, povezano z rastjo prebi-
valstva in spremembami prehranskih vzorcev. Z 
intenzifikacijo kmetijske pridelave, se je povečala 
tudi raba pesticidov in mineralnih gnojil, ki se z 
nestrokovno rabo pospešeno izpirajo ter onesna-
žujejo vodna telesa. To lahko povzroči evtrofikaci-
jo s cvetenjem alg, kar vpliva na biotsko raznovr-
stnost in ribištvo.

Grajeni ekosistemi (GE) temeljijo na samočistilnih 
sposobnostih narave in s tem zmanjšujejo obre-
menitve površinskih vod in vodnih habitatov s 
strani kmetijskih površin. Hkrati nudijo možnost 
razvoja novih oz. ohranitev že obstoječih habita-
tov. Z njihovo umestitvijo v območje osuševalnih 
sistemov se prepreči izolacija posameznih vrst 
in izboljša stanje biotske raznovrstnosti. V sklo-
pu projekta se opravlja monitoring biodiverzitete, 
s katerim se ugotavlja vpliv GE na stanje biotske 
raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko 
krajino in kmetijsko biodiverziteto. Novi habitati 
posebno dobro vplivajo na dvoživke, v določenih 
primerih lahko tudi na ptice. 

V projektu smo razvili, umestili in testirali učinek 
GE, ki so umeščeni na petih lokacijah na kmetij-
skih gospodarstvih na različnih koncih Slovenije. 

Opis grajenih ekosistemov

Grajene ekosisteme (GE) lahko prištevamo k revi-
talizacijskim ukrepom, saj imajo večstranski po-
zitiven učinek na ekološko stanje okolja. Delujejo 
kot mediatorji med varovanjem in sanacijo okolja 
na eni strani ter gospodarskim razvojem in posle-
dičnimi obremenitvami na okolje na drugi. Pred-
stavljajo sonaravni in trajnostni pristop, za čišče-
nje voda in zaščito vodnih virov, po vzoru narave. 

Zagotavljajo učinkovito razbremenjevanje vode 
organskih snovi, rastlinskih hranil in sedimentov. 
GE v območju osuševalnega sistema brez uporabe 
električne energije in strojnih delov predstavljajo 
ekonomsko in ekološko sprejemljivo tehnologijo 
čiščenja vodnih teles.

Grajeni ekosistemi bogatijo kmetijsko krajino, saj 
vzpostavljajo in povečujejo habitatno mozaičnost. 
Z razvojem intenzivnega kmetovanja se je ta moč-
no zmanjšala, kar je močno prispevalo k upadanju 
populacij in izumiranju vrst. Razvoj novih habita-
tov oz. obogatitev že obstoječih - ima velik pomen, 
saj večja količina rastlin in drugih organizmov 
omogoča večjo sekvestracijo CO2 in vgrajevanje 
dušikovih spojin ter fosforja (hranili) v biomaso.

Slika 1: Umestitev grajenega ekosistema (zelena barva) v drenažni 
jarek; Meja Šentjur, Ponikva.

V projektu EIP GREKO smo se osredotočili na raz-
bremenjevanje vode nekaterih snovi (trdi delci, 
organske snovi, amonij, nitrat, fosfat), ki se po-
javljajo v odtoku s kmetijskih površin. Te snovi so 
del naravnih procesov, naravnega kroženja snovi 
oz. biokemičnih pretvorb, vendar v preveliki kon-
centraciji negativno vplivajo na vodno okolje in 
življenje v njem. Naravni ekosistemi imajo tako 
imenovano »samočistilno sposobnost« vode oz. 
vodnega ekosistema, saj te snovi razgrajujejo in 
porabljajo v življenjskih procesih. Ti procesi so 
sedimentacija, absorpcija, privzem v biomaso, ni-
trifikacija, denitrifikacija. GE temeljijo na teh sa-
močistilnih sposobnostih naravnih ekosistemov. 
Načrtovani so tako, da omogočajo ustvarjanje čim 
bolj ugodnih pogojev za uspevanje organizmov 
(najpomembnejše so bakterije in rastline), ki te 
procese izvajajo.

Grajeni ekosistemi so v tem projektu umeščeni v 
obstoječe osuševalne jarke. V preteklosti je bila 
izgradnja teh pomemben ukrep za doseganje od-
vajanja vode s kmetijskih površin. Danes vemo, da 
s temi ukrepi odvajamo v vode tudi velike količi-
ne sedimenta ter hranil iz obdelovalnih površin, 
kar obremenjuje  okolje. GE povečajo samočistilno 
sposobnost ekosistema jarka. V tem projektu gra-
jene ekosisteme sestavljajo naslednji strukturni 

Luka Žvokelj, Miran Renčelj,  Milan Vogrin, Urša Brodnik, prof. dr. Marina Pintar
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elementi: sedimentacijski bazen, odsek umetne-
ga meandriranja, dvostopenjska greda in čistilna 
greda, prikazane na sliki 2. Na konkretni lokaciji 
se zgradi primerno zaporedje (površina, vrsta ele-
menta) teh elementov.

Sedimentacijski bazen (slika 3) je samo nekoliko 
razširjen in poglobljen osuševalni jarek. Objekt je 
namenjen prestrezanju in usedanju grobih delcev 
in je vedno nameščen na začetku (gorvodno) gra-
jenega ekosistema. Njegova funkcija je, da zaščiti 
čistilni del ekosistema pred zamašitvijo z organ-
skimi delci. Na iztoku je narejena prečna lesena 
pregrada, da se vzdržuje dovolj visok nivo vode.

Slika 3: Sedimentacijski bazen.

Odsek umetnega meandriranja sestavljajo prečni 
objekti, gramozni odbijači, napolnjeni z različnimi 
frakcijami peska,, ki vodo prisilijo, da meandrira. 
Odsek umetnega meandriranja deluje po principu 
polirne grede, nizka globina odseka in fotosinteza 
prispevajo k čistilnemu procesu. Zrak v telo vode 
prihaja iz atmosfere. Ukrep prispeva k povečanju 
biodiverzitete, saj odbijači toka jarku povrnejo 
osnovne funkcije in preprečujejo monotonost toka. 
Sčasoma bodo za odbijači naravno nastali manjši 
tolmuni za počivališče in skrivališče organizmov.
Dvostopenjski drenažni jarek je preoblikovanje 
obstoječega v vegetacijske terase, ki služijo kot 

poplavne ravnice na vsaki strani globljega osre-
dnjega dela struge. Z izvajanjem dvostopenjskega 
jarka se energija površinskega odtoka razprši, kar 
vzdržuje pretočnost kanala, s čimer se izboljša 
vodna stabilnost in kakovost vode.

Čistilna greda deluje po principu rastlinske či-
stilne naprave (RČN). Greda, kot je prikazano na 
sliki 5, sestoji iz substrata in močvirnih rastlin 
(korenine), voda pa se pretaka skozi ta porozen 
medij. Glavni nosilci čiščenja so mikroorganizmi 
(v prvi vrsti bakterije), ki prispevajo največji del 
čiščenja v sistemu. Korenine rastlin z različnimi 
mehanizmi (npr. izločki korenin) vzpodbujajo na-
selitev koristnih aerobnih bakterij na površino 
korenin in njihovo uspevanje. Kombinacija rastlin-
skih korenin, na njih naseljenih bakterij in pretoka 
vode ustvari pogoji za zelo učinkovito potekanje 
procesov razgradnje oz. t.i. samočistilnih proce-
sov. Rastline preko korenin v podlago dovajajo 
kisik ter s tem pospešujejo fizikalno-kemijske in 
biološke procese, ki razgrajujejo in odstranjujejo 
organske snovi, amonij, nitrite, nitrate ter težke 
kovine in druge nevarne snovi. Iz tal absorbira-
jo dušik in fosfor ter ju uporabijo za svojo rast in 
hkrati sekvestrirajo ogljik (ga odstranijo iz ozra-
čja). Čistilna greda lahko vključuje tudi predele, 
ki nudijo ugodno življenjsko okolje denitrifikacij-
skim bakterijam. Te porabljajo nitrat in uspevajo 
v okolju brez kisika. Prostor za njihovo naselitev 
so podpovršinske ali denitrifikacijske grede, kjer 
je koncentracija kisika tako nizka, da te bakterije 
namesto kisika za dihanje porabljajo nitrat in tako 
nižajo njegovo koncentracijo v vodi.

Slika 4: Grajeni ekosistem, odsek z umetnim meandriranjem, prvo 
leto po izgradnji, Jablje, 11.5.2021 (Limnos 2021).

Slika 2: Gradnja grajenega ekosistema; od leve sedimentacijski 
bazen, odsek umetnega meandriranja, čistilna greda; Meja Šentjur, 
Ponikva (Limnos 2020).



270

Ocena učinkovitosti sistemov

Namen naših meritev je bil ugotoviti, ali oziroma 
kako GE vplivajo na vsebnost bremen  (hranil, tr-
dih delcev in organskih snovi)  v vodi na vtoku in 
iztoku iz grajenih ekosistemov in tako ugotavljali 
učinkovitost oz. izkoristek sistema. Ta je glavno  
merilo za ugotavljanje izpolnjevanja nalog, ki bi 

jih naj opravljal. V tabeli 1 so prikazana merjena 
bremena oz. onesnažila in njihov vpliv na okolje.
 
Do sedaj je bilo na štirih grajenih ekosistemih iz-
vedenih skupaj 8 meritev. Vrednosti koncentracij 
v tabeli 2 predstavljajo povprečne vrednosti na 
posamezni lokaciji, dobljene iz vseh merjenj na 
izbrani lokaciji. Učinkovitost je izračunana na pod-
lagi teh povprečnih vrednosti.

Parameter Vpliv

Razgradljive organske snovi (KPK) Zmanjšanje konc. kisika, posledično pomor rib in drugih organizmov

Nutrienti (dušik, fosfor) Evtrofikacija - večja tvorba organskih snovi (predvsem alge), 

posledično vpliv na vsebnost kisika

Amonijev dušik Strupenost za ribe in druge organizme, evtrofikacija

Usedljive trdne snovi in neraztopljene organske snovi 

(suspendirani delci, TSS)

Akumulacija mulja, razgradnja, pomanjkanje kisika, evtrofikacija, 

dušenje biofilmov

  Lokacija

  Ponikva Jablje Tešanovci Ardro

Parame-

ter

Enota Vtok Iztok Učinko-

vitost 

[%]

Vtok Iz-

tok

Učinko-

vitost 

[%]

Vtok Iz-

tok

Učin-

kovi-

tost

[%]

Vtok Iz-

tok

Učinko-

vitost 

[%]

KPK mg/L 21,2 11,7 45 12060 976 92 8,55 6,02 30 1,44 4,79 /

TSS mg/L 71 29,5 58 551 188 66 14 6 57 6 3 50

N-NH₄+ mg/L 0,195 0,145 26 132 26 80 0,23 0,24 / 0,3 0,1 67

N-NO₃- mg/L 3,4 4,8 / 17 4,07 76 3,8 3,5 8 0,3 0,1 67

P-PO₄3- mg/L 0,125 0,235 / 56,2 14,7 74 0,34 0,4 / 0,29 0,32 /

Slika 5: Vzdolžni (levo) in prečni (desno) prerez čistilne grede.

Luka Žvokelj, Miran Renčelj,  Milan Vogrin, Urša Brodnik, prof. dr. Marina Pintar

Tabela 1: Vpliv izbranih parametrov na okolje.

   Tabela 2: Skupna tabela učinkovitosti
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Pri razlagi rezultatov je treba opozoriti, da se je 
opravilo malo meritev, v obdobju nekaj mesecev 
po postavitvi. Zato podatki o učinkovitosti morda 
še niso najbolj reprezentativni.

V vseh primerih se je zmanjšala količina trdih 
delcev v vodi (TSS), učinkovitost pa je bila precej 
podobna. Na podlagi meritev lahko sklepamo, da 
je funkcija sedimentiranja najbolj zanesljiva la-
stnost grajenih ekosistemov. V nekaterih primerih 
drugih parametrov, se je vrednost na iztoku celo 
povečala in so bili prispevki iz ekosistema jarka 
večji, kot pa vnos iz zaledja. To ni problematično, 
saj so v teh primerih tako vtočne kot iztočne vred-
nosti v okviru običajnih vrednosti za takšno okolje. 
Po obremenitvah izstopa lokacija Jablje. Gre za 
živinorejsko posestvo, melioracijski jarek se na-
haja tik ob hlevih in pašnikih in zato je voda očitno 
zelo obremenjena z organskimi snovmi oz. gno-
jevko (visoka vrednost KPK in TSS) in tudi hranili 
(N, P). Tukaj je učinkovitost odstranjevanja vseh 
parametrov največja, kar je zelo pozitivno, saj je 
obremenjevanje najbolj problematično v takšnih 
primerih. 

Očitno visoke koncentracije snovi (organske sno-
vi-KPK, amonij, nitrat), sprožijo tako intenziven 
razvoj in aktivnost mikroorganizmov, da je učin-
kovitost tako visoka. Odstranilo se je tudi veliko 
fosforja, ki se veže v organizme (prehranska ve-
riga oz. kroženje snovi) ali na nekatere spojine, ki 
sedimentirajo. V našem primeru je najverjetneje 
šlo predvsem za sedimentacijo, katere učinkovi-
tost je tudi zelo visoka.

Glede na dosedanje meritve je učinkovitost graje-
nega ekosistema sorazmerna z relativno vredno-
stjo parametra. Bolj kot je obremenjena voda na 
začetku, večja je učinkovitost oz. se odstrani večji 
relativni delež bremena. Na podlagi dosedanjih 
meritev je razvidno, da imajo vzpostavljeni GE ve-
liko hidravlično in polucijsko pufersko kapaciteto. 
Če se bo v prihodnosti izkazalo, da to res drži, je to 
zelo dober razlog za širšo uporabo grajenih eko-
sistemov.

Koncentracija merjenih snovi se v GREKO zmanj-
šuje in voda na iztoku je s temi dejavniki bistveno 
manj obremenjena kot vtočna voda. Ob sodelova-
nju mikroorganizmov in močvirskih rastlin tako 
izboljšamo stanje vodnega telesa dolvodno ter 
tudi preprečimo nadaljnje linijsko onesnaženje. 
Pričakujemo lahko, da se bo s časom učinkovitost 
še povečala, saj rastline in združbe mikroorganiz-
mov v času meritev (nekaj mesecev po postavitvi) 
še niso bile polno razvite.

Vpliv grajenih ekosistemov na 
gibanje vode v tleh

Osuševalni jarki odvajajo odvečno površinsko 
in talno vodo. Z osuševanjem lahko izboljšamo 
zračnost tal, zvišamo temperaturo tal, izboljšamo 
strukturo tal, povečamo sposobnost zadrževanja 
vode v tleh in zmanjšamo površinski odtok ter 
erozijo. Te fizikalne spremembe v tleh izboljšajo 
rast rastlin tako, da omogočajo normalno kalitev, 
globlji razvoj korenin,daljšo vegetacijsko dobo in 
zmanjšujejo pozebo (Spaling in Smith, 1995).

Če pride do zamašitve takšnega sistema, se lahko 
pojavijo težave, kot je ponovno zastajanje vode na 
površini in v tleh, kar negativno vpliva na kmetij-
sko pridelavo in pod vprašaj postavlja smiselnost 
pretekle gradnje in današnjo funkcionalnost osu-
ševalnega sistema (Slika 6). Po drugi strani, lahko 
s premišljenim kontroliranjem vegetacije v jarkih 
zmanjšano odnašanje brežin jarkov, stabiliziramo 
profil jarkov in izboljšamo ekološke funkcije ter 
slike krajine. (Cvejić, 2007).

Da bi preverili vpliv vgradnje grajenih ekosiste-
mov na gibanje in zastajanje vode v tleh ter nji-
hov vpliv na tamkajšnje poljščine, smo si v okviru 
projekta EIP GREKO izbrali lokacijo Meja-Šentjur. 
Na tej lokaciji smo najprej v letu 2020 izvedli la-
boratorijske analize tal. Te so ključne za opazova-
nje in interpretacijo gibanja vode v tleh. Naredili 
smo pedološke analize  (tekstura tal in vsebnost 
organskega ogljika ter organske snovi v tleh) in 
vodozadrževalne lastnosti tal (izračun točke ve-
nenja s sistemom Richard in sile vezave vode s 
sistemom HYPROP). 

Na poskusnem polju smo vzpostavili sistem za 
spremljanje  količine in nivoja gladine vode v tleh. 

Slika 6: zastajanje vode po obilnem dežju na lokaciji grajenega 
ekosistema Meja-Šentjur (Biotehniška fakulteta 2021).

EIP GREKO - Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč
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Na začetek in konec grajenega ekosistema smo 
vgradili štiri merilne postaje, ki jih sestavljajo de-
žemer, komunikacijska naprava s sončnim pane-
lom, merilniki za merjenje temperature in vseb-
nosti vode v tleh ter merilnik nivoja vode v tleh 
(slika 7).

Na vsaki strani jarka pred in po grajenem ekosi-
stemu je nameščena po ena merilna naprava, na 
katero so povezani po štirje merilniki za zazna-
vanje vsebnosti vode in temperature tal na globi-
nah 30 cm in 50 cm, oddaljenih od jarka 85 cm in 
200 cm. Prav tako sta na razdalji 85 cm in 200 cm 

od brežine jarka nameščena dva merilnika nivoja 
vode v tleh. Vsi izmerjeni podatki se preko komu-
nikacijske naprave prenašajo na spletni portal eE-
MIS, kjer jih vidimo v obliki grafov, ki so prikazani 
na sliki 8. Pri projektu nas zanima predvsem giba-
nje nivoja vode pred in po umeščenem grajenem 
ekosistemom.

Meritve na terenu se še izvajajo in imamo trenu-
tno premalo podatkov za analizo vpliva grajenih 
ekosistemov na delovanje osuševalnih sistemov. 
Analiza in rezultati meritev so predvideni v drugi 
polovici leta 2022. 

Biološki monitoring

Obsežna polja brez robne grmovne ali drevesne 
vegetacije za favno niso najbolj zanimiva. Le malo 
je živalskih vrst, ki živijo na takšnih monokulturah. 
Pogosto so odvodniki oziroma osuševalni jarki tis-
ti, ki nekaterim živalskim vrstam nudijo primerno 
zatočišče (Vogrin, 2003). Nekaterim vrstam ptic so 
dovolj že suhi odvodniki z zeliščnim slojem in po-
sameznim grmom (npr. prosnik Saxicola torquata, 
rjava penica Sylvia communis), medtem, ko druge 

Slika 7: Sestavni deli merilnih postaj na lokaciji Meja Šentjur v 
projektu EIP GREKO.

Slika 8: Meritev Temperatura tal (1), vsebnost vode v tleh in količine padavin (2) ter nivoja vode (3) ob osuševalnem jarku na Meji pri Šentjur-
ju v sklopu projekta EIP GREKO.

Luka Žvokelj, Miran Renčelj,  Milan Vogrin, Urša Brodnik, prof. dr. Marina Pintar
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zahtevajo prisotnost vode (npr. močvirska trstni-
ca Acrocephalus palustris). Še posebej so na od-
sotnost vode občutljive dvoživke, ki so veliko manj 
mobilne kot ptice.

GE lahko na poljskih površinah služijo tudi kot na-
domestni habitati (Slika 9). Pomembni so lahko 
za različne nevretenčarje (npr. vodni hrošči, kačji 
pastirji), dvoživke in celo nekatere vrste ptic. Po-
goj je seveda prisotna voda, ki ne sme (prehitro) 
odteči ali ponikniti saj bi v takem primeru lahko 
delovala kot past za dvoživke, katere bi v takšen 
habitat odložile mrest.

1. primer: Na grajenem ekosistemu v kraju Ardro 
pri Raki je pred posegom obstoječi melioracijski 
jarek bil povsem zarasel, voda je bila prisotna le 
v sledeh. Po posegu (Slika 10) se je jarek razširil, 
v enem delu odstranila vsa zarast, v drugem delu, 
pa je zarast ostala. Že v istem letu je rezultat bil 
viden. V njem so bile prisotne zelene žabe Pelo-
phylax sp., zelena rega Hyla arborea, mrest pa so 
odložile sekulje Rana temporaria. 

2. primer: Grajeni ekosistem Ponikva se je prav 
tako izkazal kot nadomestni habitat. Pred pose-
gom je v odvodniku bilo le nekaj vode na posa-
meznih mestih, prisotni sta bili dve dvoživki (ena 
zelena žaba in 15 odloženih mrestov rosnice Rana 

dalmatina). Po posegu je zelenih žab bilo preko 20, 
odloženih mrestov rosnice 22 ter belouška Natrix 
natrix (Slika 11).

Sklepi 

Grajeni ekosistemi temeljijo na samočistilnih spo-
sobnostih narave in s tem zmanjšujejo obreme-
nitve površinskih vod in vodnih habitatov s stra-
ni kmetijskih površin. Predstavljajo sonaravni in 
trajnostni pristop, za čiščenje voda in zaščito vod-
nih virov, po vzoru narave. Tekom projekta smo 
umestili GE na pet lokacij.

V projektu EIP GREKO smo se osredotočili na raz-
bremenjevanje vode trdih delcev, organske snovi, 
amonija, nitrata in fosfata, ki se pojavljajo v od-
toku s kmetijskih površin. V vseh primerih se je 
zmanjšala količina trdih delcev v vodi (TSS). Večja, 
kot je obremenitev ekosistema, večja je učinkovi-
tost delovanja GE. To je še posebej vidno na loga-
ciji Jablje, kjer je voda zelo obremenjena z organ-
skimi snovmi oz. gnojevko (visoka vrednost KPK 
in TSS) in tudi hranili (N, P) in je učinkovitost GE pri 
vseh parametrih največja.

Grajeni ekosistemi so v tem projektu umeščeni v 
obstoječe osuševalne jarke in s tem lahko povzroči 
zastajanje vode na površini in v tleh, kar negativ-

EIP GREKO - Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč

Slika 11: Rosnica in belouška sta naselili jarek v Ponikvi takoj po 
prenovi (Milan Vogrin).

Slika 9: Preurejeni melioracijski jarek v Tešanovcih je dobil stalno 
vodo in bo služil kot nadomestni habitat (Milan Vogrin).

Slika 10: Preurejeni jarek, Ardo pri Raki, so takoj zavzele zelene 
žabe (Milan Vogrin). 
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no vpliva na kmetijsko pridelavo. Za preučevanje 
vpliva GE na delovanje osuševalnega jarka smo 
na lokaciji Meja Šentjur v Ponikvi vgradili merilni-
ke za spremljanje gibanja in vsebnosti vode v tleh.
GE lahko na poljskih površinah služijo tudi kot na-
domestni habitati. V kraju Ardro pri Raki je bil še v 
item letu viden vpliv GE, saj so bile v njem priso-
tne zelene žabe Pelophylax sp., zelena rega Hyla 
arborea in sekulje Rana temporaria. V GE ponikva 
so se vanj naselilo preko 20 zelenih žab, vidnih je 
bilo 22 mrestov rosnice ter belouška Natrix natrix.
V nadaljevanju projekta bomo (1) redno spremljali 
parametre, ki lahko v prevelikih deležih negativno 
vplivajo na okolje, (2) preučili vpliv GE na funkci-
onalnost osuševalnih jarkov in (3) opazovali vpliv 
GE na biodiverziteto.
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Povzetek

Hidro-morfološke spremembe, predvsem pregra-
de, predstavljajo najpogostejši pritisk na površin-
ske vode (EEA, 2018). Evropska Unija bo v nas-
lednjih desetih letih namenila ogromne količine 
sredstev za odstranjevanje pregrad in obnovo 
rek, z namenom, da ponovno povežemo 25.000 
km rečnih odsekov. Rezultati ekonomskih analiz 
kažejo, da je odstranitev ekonomsko učinkovitejša 
od rekonstrukcij oziroma obnove (Baecher s sod., 
1980; Whitelaw s sod., 2002). Toda koliko je sploh 
pregrad in pri katerih začeti z odstranjevanjem? 
V PU NUV (2016) je Slovenija prioritizacijo predvi-
dela že leta 2016 z ukrepom HM7b, ki pa 5 let po 
tem ostaja neizveden. Eden izmed vzrokov je prav 
gotovo dejstvo, da Slovenija ne razpolaga z enotno 
bazo podatkov o pregradah, saj so le-ti pomanjklji-
vi, nekonsistentni in razpršeni na najrazličnejših 
koncih. Naša raziskava ocenjuje gostoto pregrad v 
Sloveniji na 1,39, kar je daleč nad povprečjem za 
EU. Če Slovenija ne bo sledila svetovnim trendom 
obnavljanja, bomo obsojeni na uničene vodotoke 
in zdesetkane populacije vodnih organizmov.

Uvod

Uničevanje vodnih okolij poteka trikrat hitreje kot 
uničevanje kopenskih ekosistemov (WWF, 2020). 

Posledica prekomernega poseganja v sladkovod-
ne ekosisteme je 84% upad populacij sladkovod-
nih vretenčarjev (sesalcev, ptic, dvoživk in rib) od 
leta 1980 (WWF, 2020). Že leta 2018 je Evropska 
agencija za okolje hidro-morfološke spremembe 
prepoznala kot najbolj pogoste pritiske na povr-
šinske vode, ki vplivajo na 40% vodnih teles (EEA, 
2018). Med temi so, po poročanju držav članic in 
projekta AMBER, pregrade eden najpogostejših 
pritiskov (EEA, 2020). Na evropskih rekah je na-
mreč zabeleženih več kot milijon pregrad, vendar 
je po oceni strokovnjakov njihovo resnično števi-
lo verjetno kar ~61 % višje (Belletti s sod., 2020). 
Podobno kot v Sloveniji, namreč številne države 
nimajo enotnih baz podatkov o pregradah.

Z Vodno direktivo se je Evropa že leta 2000 zave-
zala, da bo do leta 2015 zagotovila dobro ekolo-
ško stanje za vse vodne ekosisteme (WFD, 2000). 
Kljub intenzivnim spremembam politik in šte-
vilnim renaturacijskim projektom v zadnjih 20 
letih, predvsem v S in Z Evropi, tega cilja nismo 
dosegli. Poseben izziv predstavljajo države čla-
nice jugovzhodne Evrope, kjer obnova vodotokov 
in odstranjevanje pregrad še vedno ni podprto s 
politikami in finančnimi sredstvi. Da bi pospešili 
in razširili ukrepe za obnovo in polno delovanje 
naravnih ekosistemov so Združeni narodi z letom 
2021 razglasili Desetletje renaturacij (UN, 2021). 
Evropa trendom sledi z najnovejšo Strategijo za 

Fragmentacija in obnova rek v Sloveniji
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biotsko raznovrstnost do leta 2030 (COM, 2020; 
v nadaljevanju Biotska strategija), v kateri si je 
zastavila, do sedaj nepredstavljiv konkreten cilj - 
znova povezati 25.000 km rek oziroma rečnih od-
sekov. K doseganju tega cilja bo morala doprinesti 
tudi Slovenija, toda kako, če niti ne poznamo šte-
vila in lokacij vseh pregrad na naših rekah? Da niti 
ne omenjamo ostalih parametrov, ki so ključni za 
ugotavljanje vpliva pregrad na rečne ekosisteme.

Številni negativni vplivi pregrad - fragmentacija in 
ojezeritve, sprememba tokov sedimentov in preto-
kov, prekinitev selitvenih poti rib, izumiranje vrst, 
posegi v naravna območja, izguba virov hrane, 
poplavna ogroženost, so dobro znani (Liermann s 
sod., 2012). Na drugi strani obstajajo različni pris-
topi k reševanju težav, ki jih povzročajo pregrade, 
vse od ribjih stez in obvodnih strug, preko drč in 
ustvarjanja odprtin, do popolne odstranitve. Vsa-
ka pregrada predstavlja drugačen izziv in zahteva 
svojstven pristop. Ob tem pa stroka ugotavlja, da 
merila oblikovanja ribjih stez ne ustrezajo naravni 
raznolikosti med osebki, populacijami in vrstami 
rib, niti ne morejo nadomestiti naravnih habitatov 
in geomorfoloških procesov v rekah (Birnie-Ga-
uvin s sod., 2018). Rezultati ekonomskih analiz 
poleg tega kažejo, da je odstranitev ekonomsko 
učinkovitejša od rekonstrukcij oziroma obnove 
(Baecher s sod., 1980; Whitelaw s sod., 2002). 

Strokovnjaki po vsem svetu se zato združujejo v 
interdisciplinarne skupine, ki intenzivno razvijajo 
metode in orodja za ugotavljanje vplivov in pred-
nostno razvrstitev (v nadaljevanju prioritizacijo) 
pregrad za potrebe doseganja ciljev, zapisanih v 
omenjenih politikah. Pri tem se kot glavna ovira 
kaže že omenjeno pomanjkanje, neurejenost in 
nedostopnost podatkov za posamezne države, kar 
ima lahko za posledico vse od neučinkovitega čr-
panja razpoložljivih sredstev, do finančnih sankcij 
zaradi nedoseganja zastavljenih ciljev. Sloveni-
ja je že leta 2016 v PU NUV II (2016) predvidela 
ukrep HM7b Določitev prioritet za vzpostavitev 
prehodnosti za vodne organizme na obstoječih 
prečnih objektih in pripadajoča finančna sredstva.

Osnovo prioritizaciji naj bi predstavljali obstoječi 
podatki o pregradah, ki pa so v Sloveniji razdro-
bljeni med različnimi javnimi in zasebnimi usta-
novami. Ker do zasebnih baz podatkov nimamo 
dostopa, smo se odločili izvesti raziskavo na pod-
lagi javno dostopnih informacij. Tako smo v sode-
lovanju s TNC Europe izvedli prvi pregled obsto-
ječih javnih baz podatkov o pregradah v Sloveniji. 
Namen raziskave je bil ugotoviti stopnjo razdro-
bljenosti rek v Sloveniji in na teh podatkih izvesti 
pilotno prioritizacijo pregrad za vzpostavitev pre-
hodnosti za vodne organizme s pomočjo orodja 
Barrier Piroritization Tool (Martin, 2019).

Materiali in metode

Podatke o pregradah smo zbirali na podlagi vlog 
za dostop do informacij javnega značaja in z ne-
posrednim dostopom do objavljenih podatkov 
prek spletnih interaktivnih orodij. Natančen opis 
postopka pridobivanja podatkov, združevanja baz 
in odstranjevanja duplikatov ter uporabljena tipo-
logija pregrad sta opisana v Pengal s sod. (2021).
Prioritizacijo smo izvedli z orodjem Barrier Prio-
ritization Tool (Martin, 2019), ki omogoča vključe-
vanje in kombiniranje najrazličnejših kazalnikov. 
V pilotnem primeru smo uporabili zgolj posredne 
kazalnike, saj podatki za oceno neposrednih ka-
zalnikov za Slovenijo ne obstajajo.

Kazalniki in scenarij

Za razlikovanje med različnimi koristmi vzposta-
vitve prehodnosti na pregradah smo določili 13 
kazalnikov (Preglednica 1), za katere obstajajo 
javni podatki in preko katerih so upoštevani ključ-
ni vidiki načrtovanja in odločanja o obnovi rek.

Kriteriji v skupini Vzdolžna dimenzija odražajo 
prednosti obnove vzdolžne povezanosti in hidro-
morfološke celovitosti rečnih odsekov v povezavi 
s prenosom sedimenta in selitvijo rib (in drugih 
vrst) oziroma dostopom do habitatov. Skupina 
Vpliv porečja vključuje dve od glavnih sprememb 
rabe zemljišč, ki vplivajo na rečne koridorje/
poplavne ravnice, in v glavnem odraža lateralno 
dimenzijo rek. Uporablja se tudi kot približek za 
oceno socio-ekonomskih vidikov, saj kriteriji upo-
števajo prednost območij, kjer je dovolj prostora 
za obnovo, in se torej ne pričakuje nasprotova-
nja oziroma višjih stroškov izvedbe zaradi bližine 
infrastrukture ali hiš (kot npr. na bolj poseljenih 
urbanih območjih). Takšna območja omogočajo 
varno demonstracijo in testiranje odstranjevanja 
ovir pred začetkom izvajanja na bolj omejenih 
območjih z gostejšo poselitvijo. Poleg tega ti kri-
teriji identificirajo tudi območja z bolj naravnimi 
poplavnimi ravnicami in visokimi naravnimi kapa-
citetami za zadrževanje vode (npr. gozdovi), kjer 
zaščita pred poplavami ne predstavlja izziva, kar 
ponovno odraža sociološki vidik javnega razu-
mevanja upravljanja s poplavnimi tveganji, kot je 
pojasnjeno zgoraj. Porečja z več naravnega rastja 
zaradi omejenega vpliva urbanizacije pogosto po-
vezujemo tudi z boljšo kakovostjo vode in boljšim 
ekološkim stanjem. Končno, skupina Ekološka 
celovitost razvrščanju dodaja kriterije splošnega 
ekološkega statusa rek, kot je opredeljen v Vodni 
direktivi, za oceno ekoloških koristi (za biotsko ra-
znovrstnost) odstranjevanja.

dr. Polona Pengal, Eva Horvat, Monika Gričnik, Erik Martin
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V orodju Barrier Prioritization Tool lahko za vsak 
kazalnik določimo utež, kar nam omogoča simu-
lacijo različnih scenarijev na podlagi strokovnih 
argumentov. Za potrebe pilotne demonstracije 
smo uteži porazdelili enakomerno med vsemi 
kazalniki in skupinami kot primer odločanja, pri 
katerem so ekološke in socio-ekonomske koristi 
odstranitve uravnotežene, da torej noben posa-
mezen kazalnik ne prevlada (Uravnoteženi scena-
rij, Preglednica 1).

Rezultati in razprava

Število in tipi pregrad

Skupno smo po odstranitvi duplikatov identificira-
li 61.781 zapisov o pregradah na obeh porečjih, 
51.859 na Donavskem porečju (Dp) in 9.922 na 
Jadranskem povodju (Jp; Slika 1). Glede na dolži-
no rečne mreže Slovenije (44.580,80 km), imamo 
tako v Sloveniji 1,39 pregrade na rečni kilometer. 
Gostota pregrad za Dp znaša 1,37, za Jp pa 1,47.

Slika 1: Primerjava števila različnih tipov rečnih pregrad na 
Donavskem porečju in Jadranskem povodju (za prikaz podatkov 
smo uporabili logaritmirano skalo, podatki nad stolpci prikazujejo 
dejansko število pregrad). (Vir: DRSV, ARSO, ZZRS, GURS, AMBER).

Podatki o gostoti pregrad so močno odvisni tudi 
od natančnosti ocene dolžine rečne mreže, zato je 
primerjava z drugimi državami težavna. V projek-
tu AMBER so za večino Evropskih držav zabeležili 
nižjo gostoto pregrad (Preglednica 1), vendar so 
hkrati opozorili, da so ocene verjetno podcenjene, 
iz podobnega razloga kot v Sloveniji.
 

Skupina Kazalnik Definicija Utež

Vzdolžna 

dimenzija

Dolžina gorvodnega funkcionalnega 

omrežja Funkcionalno omrežje opredeljujejo tisti odseki rečne mreže, do 

katerih bi lahko ribe teoretično dostopale iz katere koli druge točke 

v tej rečni mreži.

8

Dolžina dolvodnega funkcionalnega 

omrežja
8

Relativni doprinos omrežju
Relativni doprinos izračunamo kot razmerje med manjšo od dolžin 

funkcionalnih omrežij in vsoto obeh dolžin funkcionalnih omrežij.
9

Število ovir dolvodno
Je število vseh pregrad od tarčne pregrade do morja oziroma 

državne meje*.
8

Vpliv porečja

Gozd v gorvodnem funkcionalnem 

omrežju Delež pokritosti z gozdom v 40m obvodnem pasu v gor- oziroma 

dol-vodnem funkcionalnem omrežju.

9

Gozd v dolvodnem funkcionalnem 

omrežju
9

Urbanizacija v gorvodnem funkcional-

nem omrežju Delež pokritosti z urbanimi območji v 40m obvodnem pasu v gor- 

oziroma dol- vodnem funkcionalnem omrežju.

8

Urbanizacija v dolvodnem funkcional-

nem omrežju
8

Ekološka 

celovitost

Kraška geologija gorvodno Delež območij s kraškim hidrogeološkim značajem v gorvodnem 

funkcionalnem omrežju. (pokritost se izračuna enako kot v primeru 

pokritosti z gozdnimi površinami)

6

Kraška geologija dolvodno 6

Ekološko stanje gorvodno Za vsako funkcionalno omrežje se določi z ekstrapolacijo ekolo-

škega stanja najbližjega dolvodnega referenčnega mesta.

7

Ekološko stanje dolvodno 7

Zavarovana območja

Delež območij z varstvenim statusom na področju celotnega 

funkcionalnega omrežja (pokritost se izračuna enako kot v primeru 

pokritosti z gozdnimi površinami).

7

Preglednica 1: Opis izbranih kazalnikov po skupinah z utežmi.
* Manjše število vodotokov na mejah Slovenije se steka v sosednje države. V primeru Jadranskega povodja, tako npr. italijanski podatki o 
pregradah niso vključeni, ovire na takšnih potokih pa posledično lahko prejmejo višjo prioriteto, kot bi jo morale, zaradi manjkajočih podat-
kov o pregradah na italijanski strani.

Fragmentacija in obnova rek v Sloveniji
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Podobno kot v državi Maine (Martin, 2019) pre-
pusti predstavljajo kar 87,73 % vseh pregrad na 
Dp in 87,19 % na Jp (Slika 1), ki jim sledijo pragovi 
(8,80 % Dp in 13,49 % Jp) in jezovi (3,14 % Dp in 
7,89 % Jp). Statistični urad RS je leta 2014 ocenil, 
da ima Slovenija 38.884 km javnih cest (občinskih 
in državnih) in 770 km avtocest (Gruden s sod., 
2015), zato pogosta uporaba prepustov, katerih 
namen je omogočiti pretok površinske vode pod 
cestiščem, ne preseneča. Na drugi strani so jezovi 
prvenstveno namenjeni ustvarjanju stoječih vod-
nih teles za različne namene, od nekdaj razširje-
nih žag in mlinov, do modernih hidroelektrarn, ve-
likih zadrževalnikov in celo ojezeritev v turistične 
namene. Raziskava Ferjančič (2019) na reki Bači 
kaže, da je kar 37,98% pregrad poškodovanih od 
40 do 90% in le 12,66% nepoškodovanih. Še bolj 
zaskrbljujoča je ugotovitev, da ima DRSV realne 
podatke o stanju pregrad le za 61% teh pregrad, 
za ostale podatkov nima, ali pa ocena stanja ni 
v skladu s stanjem na terenu (Ferjančič s sod., 
2018; Kryžanowski s sod., 2013). Naše raziskave 
kažejo, da pregrade, za katere DRSV nima podat-
kov, pogosto nimajo gradbenega dovoljenja. Prav 
takšne pregrade nimajo funkcije, predstavljajo 
največje tveganje in so posledično idealni prime-
ri za prve projekte odstranjevanja. Identifikacija 
takšnih pregrad bi morala biti torej prva priori-
teta. Končno, pragovi so zaradi svoje enostavne 
izvedbe v Sloveniji izjemno priljubljen med inže-
nirji za tako imenovano vzdrževanje nivelete dna, 
zaradi omejevanja selitev rib pa tudi med ribiči, 
ki tako lažje nadzirajo vložene ribe. Kljub relativ-
no majhnemu vplivu posameznih pragov in pre-
pustov, pa je njihova gostota tako visoka, da so nji-
hovi kumulativni vplivi celo večji kot vplivi velikih 
pregrad (Chamberlain, 2020; Belleti in sod. 2020). 
Čeprav moderni pristopi k upravljanju z vodami že 
več kot 20 let izpostavljajo negativne hidro-mor-
fološke, ekonomske in ekološke posledice pragov, 
jezov in ostalih pregrad ter ponujajo učinkovitejše 
alternativne rešitve, se praksa v Sloveniji še do 
danes ni bistveno spremenila.

Razpoložljivost podatkov o pregradah

Skladno s pričakovanji smo največji delež podat-
kov pridobili iz večih baz DRSV (97,29 %), najmanj 
pa iz spletne aplikacije AMBER (0,19 %; Slika 2). 
Kljub temu da je v bazah DRSV največ podatkov 
o pregradah, pa v njih ni informacij o drčah in tla-
kovanjih dna struge. Poleg podatka o lokaciji, so v 
obravnavanih bazah podatki o drugih parametrih 
pregrad, ki so nujni za prioritizacijo, izjemno ne-
konsistentni, pomanjkljivi in nenatančni. Primer 
dobre prakse predstavlja mednarodna baza Barri-
er Atlas (AMBER, 2020), ki med drugim beleži tudi 
prehodnost pregrade za vodne organizme ter sli-
kovni material. Kot ugotavlja tudi projekt AMBER 
(Belletti s sod., 2020), številne manjše pregrade 
kot so pragovi, drče, mulde oziroma tlakovano dno 
struge v bazah niso vključeni.

Slika 2: Baze podatkov o različnih tipih rečnih pregrad za Dp in Jp 
(Vir: DRSV, ARSO, ZZRS, GURS, AMBER).

Rezultati prioritizacije

Namen Uravnoteženega scenarija je doseči čim 
boljše ekološke koristi odstranjevanja ovir na ob-
močjih, kjer so takšni posegi najbolj sprejemljivi 
(daleč od mestnih območij) in ekonomsko izve-
dljivi (zaščitena območja; območja z nižjo gostoto 
ovir; običajno manjše ovire itd.). Po pričakovanjih 
so najvišjo prioriteto za odstranitev dobile ovire, 
katerih odstranitev bi odprla najdaljši povezan 
odsek reke, so najbolje ohranjene in ne povzroča-
jo konfliktov v prostoru (Slika 3). Pri tem je nujna 
previdnost pri interpretaciji rezultatov za pregra-
de na rekah, ki tečejo v sosednje države, saj po-
datkov o kazalnikih za druge države nimamo, kar 
je prav tako eden izmed izzivov obnove rek.

Država Gostota pregrad [št./

km]

Ocena št. pregrad

Avstrija 0,51 8,607

Švica 8,11 171.693

Francija 0,35 63.932

Slovenija 0,13 1321

Italija 0,49 65.756

Srbija 0,59 14.901

Preglednica 1: Gostota in ocena števila pregrad za izbrane Evropske 
države (Belleti s sod., 2020).

dr. Polona Pengal, Eva Horvat, Monika Gričnik, Erik Martin
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Rezultati kažejo prednosti in potencial izbranega 
orodja za določitev prioritet za vzpostavitev pre-
hodnosti za vodne organizme. Kot pri vseh drugih 
orodjih, pa so pogoj za strokovne in zanesljive re-
zultate kakovostni in zadostni podatki. Čeprav so 
podatki o pregradah ključni za prioritizacijo obno-
ve rek, na drugi strani v Sloveniji močno primanj-
kuje tudi podatkov o vodnih organizmih oziroma 
njihovi ekologiji v odnosu do pregrad in druge 
vodne infrastrukture, kot npr. raba in kakovost ha-
bitatov, selitvene poti, občutljivost na spremembe 
procesov sedimentacije, pričakovane spremembe 
distribucije populacij glede na klimatske spre-
membe ipd. Vsi ti in številni drugi parametri so po-
membni za ustrezno vrednotenje vplivov posegov 
na vodne organizme in posledično prioritizacijo 
obnove rečnih ekosistemov.

Evropska Biotska strategija je začrtala smer ra-
zvoja upravljanja z vodami, predpogoj za stro-
kovno doseganje zastavljenih ciljev za Slovenijo 
pa je seveda vseslovenski popis pregrad. Takšen 
projekt, primerljiv z vseslovenskim popisom ne-
premičnin, zahteva skrbno načrtovanje, vodenje 
in izvedbo, ki pa je lahko strokovno izvedeno le ob 
tesnem sodelovanju med hidrološko, ekološko in 
družboslovno stroko. Za terenski popis podatkov 
o vseh pregradah bo namreč treba vključiti tako 
študente kot zainteresirane uporabnike rek, ki že 

poznajo osnovne koncepte rečnih ekosistemov in 
bodo ob dodatnem krajšem usposabljanju spo-
sobni strokovno opraviti popis.

Končno, demonstracija prve prioritizacije vzpo-
stavitve prehodnosti, ki smo jo izvedli, dokazu-
je da pristopi, metodologije, orodja in znanje za 
prioritizacijo v Sloveniji že obstajajo. Na podlagi 
zgoraj opisanih podatkov o pregradah in vodnih 
organizmih bi bilo mogoče začeti strokovno raz-
pravo in sprejemati odločitve glede prioritizacije 
in ustreznih ukrepov za obnovo prosto tekočih rek 
tudi v Sloveniji.

Zaključek

V skladu z Biotsko strategijo se je Slovenija zave-
zala k obnovi prosto tekočih rek. Sočasno Sloveni-
ja ne razpolaga z urejeno, redno vzdrževano bazo 
podatkov o pregradah, niti nima osnovnih podat-
kov o vodnih organizmih, ki bi ji omogočila stro-
kovno odločanje o prioritizaciji obnove. Vzdrževa-
nje obsežne in razdrobljene vodne infrastrukture 
je tako ekonomsko kot ekološko neutemeljeno, 
hkrati pa nakazuje tudi smiselne in zahtevane ko-
rake k reševanju težave. Zaradi opuščanja dejav-
nosti in zatečenega stanja, ki bremeni predvsem 
državo, bi morali primarno načrtovati odstranje-

Fragmentacija in obnova rek v Sloveniji

Slika 3: Prikaza rezultatov prioritizacije za Uravnoteženi scenarij. Prepusti so bili v postopku prioritizacije upoštevani, a niso prikazani na 
zemljevidu.
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vanje pregrad, ki nimajo gradbenega dovoljenja, 
oziroma niso več v funkciji. V vmesnem času pa 
bi morali izvesti celovit popis pregrad in bazične 
raziskave vodnih organizmov, ki bi omogočile na-
daljnjo prioritizacijo obnove rečnih ekosistemov. V 
naslednjih desetih letih bo Evropa namenila ogro-
mne količine sredstev za odstranjevanje pregrad 
in obnovo rek. Če bo Slovenija zamudila ta vlak, 
bomo obsojeni na uničene vodotoke in zdesetkane 
populacije vodnih organizmov. Nasprotno, bi akti-
vacija na tem področju omogočila črpanje evrop-
skih sredstev in zagotovila koristi za vse - stroko, 
gospodarstvo in naravo.

Zahvala

Zahvaljujemo se Herniku Osterbladu za številne 
razprave in komentarje pri načrtovanju in izvaja-
nju raziskave in The Nature Conservancy Europe, 
da ste izbrali Slovenijo za izvedbo demonstracije 
orodja in.
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MEDDRŽAVNO SPREMLJANJE IN VREDNOTE-
NJE EKOLOŠKEGA IN KEMIJSKEGA STANJA 
REKE SOČE IN VIPAVE V OKVIRU PROJEKTA 
GREVISLIN
PROJEKT GREVISLIN 
– ZELENA INFRASTRUKTURA, OHRANJANJE 
IN IZBOLJŠANJE STANJA OGROŽENIH VRST 
IN HABITATNIH TIPOV OB REKAH

Melita Velikonja Martinčič, mag. prof. kem., Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Katarina Novak, mag. ekol. biod., Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
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Meddržavno spremljanje in vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja reke Soče in Vipave v okviru projekta GREVISLIN

Povzetek

Strateški projekt GREVISLIN1 povezuje in trajno-
stno razvija čezmejno območje med Slovenijo in 
Italijo z jasno dolgoročno strategijo na področju 
upravljanja zelene infrastrukture, pri čemer se 
krepi celostno upravljanje ekosistemov in se izva-
jajo ukrepi, ki omogočajo trajnostni razvoj. Projekt 
se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-
-Slovenija za obdobje 2014-2020. Agencija Repu-
blike Slovenije za okolje (ARSO) je vzpostavila so-
delovanje z italijansko deželno agencijo za zaščito 
okolja - ARPA FVG (Agenzia Regionale per la Pro-
tezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia), z 
namenom vzpostavitve in izvajanja usklajenega 
meddržavnega spremljanja in vrednotenja ekolo-

1  https://www.ita-slo.eu/sl/grevislin

škega in kemijskega stanja površinskih voda na 
območjih skupnega interesa reke Soče in Vipave. 
To je potrebno za usklajeno upravljanje voda sku-
pnega interesa, pri čemer je eden izmed glavnih 
ciljev upravljanja voda doseganje dobrega stanja 
voda. Usklajena ocena stanja mejnih vodotokov je 
nujno potrebna tudi za izvajanje ukrepov. 

Uvod

Projekt GREVISLIN je strateški projekt, kar pome-
ni, da se v projektu izvajajo vsebine strateškega 
pomena za državo. Projekt GREVISLIN se izvaja od 
novembra 2018 do februarja 2022. Vrednost ce-
lotnega projekta je 2.940.032 EUR. V njem sodelu-
je 7 slovenskih in 7 italijanskih partnerjev.
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Slika 1: Logotip projekta GREVISLIN (Vir: INTERREG IT-SI)

Aktivnosti in cilji projekta

V projektu so zastavljeni različni cilji. Predvideva 
se izdelava čezmejnega dolgoročnega razvojnega 
načrta zelene infrastrukture z namenom izboljša-
nja upravljanja povodij Soče (predvsem reke Soče 
in Vipave) in Livenze (reka izvira in teče po itali-
janskem ozemlju in se izliva v Jadransko morje 
med Gradeško in Beneško laguno) s poudarkom 
na celovitem pristopu k upravljanju rek in rečnega 
zaledja in skrbnem strateškem prostorskem na-
črtovanju na obravnavanem čezmejnem območju. 
Vzpostavljeno bo usklajeno čezmejno spremljanje 
ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda 
ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in habita-
tnih tipov na območjih skupnega interesa povodja 
Soče (predvsem reke Soče in Vipave). 

V okviru projekta se izvajajo različna organizi-
rana srečanja s ciljem informiranja in ozavešča-
nja deležnikov in ostalih ciljnih skupin o pomenu 
ohranjanja oziroma izboljševanja kakovosti voda, 
stanja ohranjenosti habitatov in vrst na območjih 
Natura 2000 s poudarkom na deležnikih kmetij-
skega sektorja, ki lahko posredno ali neposredno 
vplivajo na uresničevanje načel in ciljev celovitega 
upravljanja voda. 
Eden izmed ciljev projekta je tudi izvedba pilotnih 
ukrepov zelene infrastrukture z namenom okre-
pitve ekosistemskih storitev. Tako bodo na primer 
v sklopu projekta urejene razlivne površine ob 
reki Vipavi in Pivki, ki bodo v primeru Vipave slu-
žile tudi kot obramba pred poplavami. Pri tem bo 
velik poudarek na ozaveščanju javnosti o trajno-
stni rabi naravnih virov in urejanju razlivnih povr-
šin v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstno-
sti. Za zagotovitev kontinuitete toka in prehodnost 
za vodne organizme na reki Soči bo prilagojena 
obstoječa zajezitev v Zagraju (Sagrado). Za širšo 
javnost bodo izvedene tudi tematske poti na ob-
močjih Natura 2000.
Aktivnosti v projektu so razdeljene na več delov-
nih sklopov:

• priprava dolgoročnega načrta zelene infra-
strukture v porečjih Soče in Vipave ter drugih 
porečjih,

• razvoj in izvajanje usklajenega spremljanja eko-

loškega in kemijskega stanja površinskih voda 
ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in ha-
bitatnih tipov na mednarodnih porečjih Soče in 
Vipave,

• okoljske pilotne dejavnosti na območjih NATU-
RA 2000 v mednarodnih povodjih, ozaveščanje 
in izobraževanje,

• pilotno izvajanje ukrepov v zeleno infrastruktu-
ro v porečju Vipave.

ARSO sodeluje predvsem pri drugi aktivnosti, ki 
se nanaša na čezmejno spremljanje ekološkega in 
kemijskega stanja površinskih voda. V povezavi s 
tem je ARSO vzpostavila sodelovanje z italijansko 
Deželno agencijo za zaščito okolja - ARPA FVG. V 
skladu z Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES) 
je namreč potrebno na mednarodnih povodjih 
delovati usklajeno. To med drugim pomeni, da je 
za usklajeno ukrepanje v okviru Načrtov upravlja-
nja voda na mejnem območju med sosednjima 
državama potrebno čezmejno upravljanje voda 
skupnega interesa, z namenom doseganja dobre-
ga stanja voda. Usklajeno spremljanje stanja na 
mejnih območjih je nujno tudi za implementacijo 
protipoplavnih ukrepov. Zato je potrebna vzpo-
stavitev dolgoročnega bilateralnega spremljanja 
ekološkega in kemijskega stanja voda na mejnih 
območjih med Slovenijo in Italijo. 

Spremljanje kemijskega in  
ekološkega stanja reke Soče in 
Vipave v okviru projekta  
GREVISLIN

Ljudje s svojim načinom življenja posegamo v 
okolje in lahko pomembno vplivamo na kakovost 
vode, morfološke in hidrološke značilnosti rek in 
s tem na naravne procese, ki se odvijajo v njih. Z 
iztoki industrijskih in komunalnih odpadnih voda, 
s spiranjem s kmetijskih površin in cest, vode 
obremenjujemo s hranili, organskimi snovmi in 
različnimi onesnaževali. Spreminjamo struge rek 
in količino vode v njih zaradi različnih razlogov, 
kot so na primer pridobivanje električne energi-
je, protipoplavna varnost, rečni promet, namaka-
nje kmetijskih površin ali odvažanje prodnatega 
substrata kot gradbeni material (ARSO, 2021; Ur-
banič, 2011). Z intenzivno rabo prostora pogosto 
spreminjamo tudi značilne obrežne pasove. Tako 
z izkoriščanjem vodnega in obvodnega prostora 
vplivamo na kemijsko sestavo vode in življenjski 
prostor združb vodnih organizmov. Ti se odzivajo 
na kakovost in količino vode ter kakovost habitata 
(Urbanič, 2011). To pomeni, da se ob spremembi 
organizmi niso več zmožni adaptirati. Vrstna se-
stava združbe se spremeni, kar lahko posredno 
vpliva na pitno vodo in na zdravje ljudi. Zato je 
kontinuirano spremljanje (monitoring) kemijske-

Melita Velikonja Martinčič, Katarina Novak, mag. Elizabeta Gabrijelčič
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ga in ekološkega stanja površinskih voda, ki ga v 
Sloveniji izvaja ARSO, zelo pomembno.

Kemijsko stanje se vrednoti na podlagi dolgoroč-
nega in sistematičnega spremljanja prednostnih 
in prednostno nevarnih snovi v vodi in organizmih. 
Ocena kemijskega stanja predstavlja obremenje-
nost površinskih voda s prednostnimi snovmi, za 
katere so na območju držav Evropske skupnosti 
postavljeni enotni okoljski standardi kakovosti. V 
vodno okolje se odvaja na tisoče različnih kemika-
lij, od katerih je bilo na evropskem nivoju 45 snovi 
oziroma skupin snovi določenih kot prednostnih. 
Te snovi so bile izbrane kot relevantne za območje 
vseh držav Evropske skupnosti zaradi njihove raz-
širjene uporabe, zaradi njihovih lastnosti in zaradi 
ugotovljenih povišanih koncentracij v površinskih 
vodah. 21 od skupno 45 snovi je zaradi visoke ob-
stojnosti, bioakumulacije in strupenosti določenih 
kot prednostne nevarne snovi (kadmij, živo sreb-
ro, endosulfan, nonilfenol...). Med onesnaževali je 
v sklopu projekta GREVISLIN velik poudarek na 
pesticidih. 

Okoljske standarde kakovosti za prednostne in 
prednostne nevarne snovi v površinskih vodah 
določa Direktiva 2013/39/EU o spremembi di-
rektiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s pre-
dnostnimi snovmi na področju vodne politike, ki 
je prenesena v nacionalni pravni red z Uredbo o 
stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 
98/10, 96/13, 24/16). Okoljski standardi kakovosti 
so določeni kot letna povprečna vrednost parame-
tra kemijskega stanja v vodi (LP-OSK), ki zagota-
vlja varstvo pred dolgotrajno izpostavljenostjo, in 
kot največja dovoljena koncentracija parametra 
kemijskega stanja v vodi (NDK-OSK), ki preprečuje 
akutne posledice onesnaženja. Za enajst snovi so 
okoljski standardi kakovosti določeni kot vrednost 
parametra kemijskega stanja v organizmih (OSK 
organizmi). Gre za snovi, za katere je ugotovlje-
no, da se kopičijo v organizmih. Ker zaradi kopi-
čenja v prehranjevalni verigi ni mogoče zagotoviti 
varstva pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem zgolj z meritvami v vodi, je predpi-
sano njihovo spremljanje tudi v organizmih. 

Ekološko stanje rek se vrednoti na podlagi dol-
goročnega in sistematičnega spremljanja združb 
vodnih organizmov, t. i. bioloških elementov kako-
vosti (BEK) (slika 2). To so združbe alg (fitobentos), 
vodnih rastlin, opaznih s prostim očesom (makro-
fitov) in živali (ribe in bentoški nevretenčarji – ne-
vretenčarji, večji od 0,5 mm, ki so stalno ali zača-
sno prisotni na dnu struge ali makrofitih). Dodatno 
se spremlja tudi fizikalno-kemijske in hidromor-
fološke elemente kakovosti, ki nam povedo, v ko-
likšni meri je ohranjen habitat vodnih organizmov 
ter koncentracije posebnih onesnaževal, ki v pri-
meru preseženih okoljskih standardov kakovosti 
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negativno vplivajo na organizme in biodiverziteto 
(Beketov in sod., 2013, Malaj in sod., 2014). Poseb-
na onesnaževala so bila določena na nacionalnem 
nivoju.

Kemijski elementi nam pokažejo trenutno stanje 
voda, medtem ko nam vodni organizmi, ki živijo 
dlje časa na nekem območju, pokažejo tudi dol-
goročni vpliv obremenitev. Zaradi različnih vlog v 
ekosistemu z njimi spremljamo različne obreme-
nitve. Tako s fitobentosom in makrofiti, ki so av-
totrofi, spremljamo evtrofikacijo (obremenjenost 
s hranili) in saprobnost (obremenjenost z organ-
skimi snovmi), z bentoškimi nevretenčarji sap-
robnost, hidromorfološke spremembe in splošno 
degradiranost, z ribami, ki so na vrhu prehranje-
valne verige, pa spremljamo vpliv splošne degra-
diranosti. Splošna degradiranost poleg neposre-
dne hidromorfološke spremenjenosti združuje 
tudi vse spremembe v zaledju vodnih teles zaradi 
poselitve in s tem urbanizacije okolja, kmetijstva 
in industrije ter posledičnega onesnaženja zaradi 
aktivnosti na teh območjih.

Slika 2: Predstavniki bioloških elementov kakovosti (Vir: ARSO)

ARSO zagotavlja vrednotenje stanja rek v skladu 
z nacionalnimi metodologijami za vrednotenje 
ekološkega in kemijskega stanja. Nacionalne me-
todologije za vrednotenje ekološkega stanja na 
podlagi BEK so izid večletnega procesa primerjav 
mejnih vrednosti razredov kakovosti med drža-
vami članicami ES, poimenovan interkalibracija 
in usklajevanja metod (Evropska komisija, 2018). 
Obdobne ocene ekološkega in kemijskega stanja 
voda so del načrtov upravljanja voda in predsta-
vljajo osnovo za opredelitev ciljev in ukrepov za 
doseganje dobrega stanja voda in preprečeva-
nje slabšanja stanja (Dolinar, 2018). Za ta namen 
vodna telesa ocenjujemo in razvrščamo v enega 
izmed petih razredov ekološkega stanja, kjer je 
skupna ocena določena z uporabo pravila »naj-
slabše določi«, glede na posamezne elemente ka-
kovosti. Kemijsko stanje voda ocenimo kot dobro 
ali slabo (slika 3). 



284

V prvih šestih mesecih izvajanja projekta GREVIS-
LIN je bila izvedena primerjava slovenskih in itali-
janskih metodologij za ocenjevanje ekološkega in 
kemijskega stanja rek. Pregledane in primerjane 
so bile analitske metode za oceno kemijskega sta-
nja v Sloveniji in Italiji, opredeljen skupen pristop 
za vzorčenje, analizo in vrednotenje kemijskih pa-
rametrov. Izmenjale so se informacije o seznamu 
posebnih onesnaževal in njihovih okoljskih stan-
dardih kakovosti in izpostavile razlike v pristopu 
med obema državama. Za spremljanje ekološke-
ga stanja so bile izmenjane informacije o nacio-
nalnih načinih vzorčenja in posameznih korakih 
metod, metrik in indeksov za oceno stanja. 

Za namen skupnega spremljanja kemijskega in 
ekološkega stanja mejnih rek Soče in Vipave so 
bila v okviru projekta GREVISLIN določena štiri 
merilna mesta, dve v Sloveniji in dve v Italiji (sli-
ka 4). Izbrana merilna mesta so reprezentativna 
za vrednotenje vplivov specifičnih obremenitev. V 
letu 2020 so bila na teh mestih izvedena skupna 
slovensko-italijanska vzorčenja za spremljanje 
stanja voda. 

Slika 4: Skupna merilna mesta za oceno kemijskega in ekološkega 
stanja voda na projektu GREVISLIN (Vir: ARSO)

Slika 5: Merilno mesto Miren na reki Vipavi (Vir: ARSO)           

Slika 6: Merilno mesto Solkanski jez na reki Soči  (Vir: ARSO)
   

Slika 7: Merilno mesto GO003 na reki Soči/Isonzo (Vir: ARSO)      

Slika 8: Merilno mesto GO014 na reki Soči/Isonzo  (Vir: ARSO)

Melita Velikonja Martinčič, Katarina Novak, mag. Elizabeta Gabrijelčič

Slika 3: Vrednotenje kemijskega in ekološkega stanja (Vir: ARSO)
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Kemijsko stanje reke Soče in Vipave

Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode 
se ugotavlja na podlagi rezultatov kemijskih ana-
liz v vodi in v organizmih. Na projektu GREVISLIN 
je vzorčenju sledila analiza vzorcev vode in rib za 
analizo kemijskih parametrov, nato pa primerja-
va rezultatov kemijskih analiz ARSO in ARPA FVG 
laboratorija. ARPA FVG je naredila statistično pri-
merjavo rezultatov analiz obeh laboratorijev. Pri-
merjava je pokazala, da gre pri večini parametrov 
za enakovredne rezultate. Pri nekaterih parame-
trih je prišlo do manjših razlik v rezultatih, ki so 
posledica težavnosti določitve analita oziroma 
posledica razlik v različnih analitskih metodah. 
Narejena je bila primerjava končne ocene kemij-
skega stanja na vseh štirih merilnih mestih, pri 
čemer je vsaka država oceno izdelala na osnovi 
svojih nacionalnih metodologij. Končna ocena ke-
mijskega stanja za vsa štiri GREVISLIN merilna 
mesta je po obeh nacionalnih metodologijah sla-
ba. Ocena kemijskega stanja za vodo je za vsa štiri 
merilna mesta sicer dobra, vendar pa je ocena ke-
mijskega stanja za organizme (ribe) na vseh štirih 
merilnih mestih slaba (tabela 1). Rezultati moni-
toringa kemijskega stanja reke Soče in Vipave v 
Sloveniji in tudi v Italiji v splošnem kažejo, da sta 
najbolj problematični snovi, ki povzročata slabo 
kemijsko stanje organizmov, živo srebro in bro-
mirani difeniletri. Pri živem srebru so presega-
nja večinoma posledica prenašanja živega srebra 
na velike razdalje z atmosfersko depozicijo, ki je 
v Evropi splošno prisotna v organizmih površin-
skih voda. Bromirani difeniletri so se v preteklosti 
uporabljali kot zaviralci gorenja v široki paleti iz-
delkov: v plastiki, pohištvu, električni opremi, ele-
ktronskih napravah, v tapetništvu, tekstilni indu-
striji in drugih gospodinjskih izdelkih. To so snovi, 
ki spadajo med vsesplošno prisotna onesnaževa-
la in se akumulirajo v organizmih. Podobno stanje 
se kaže v vseh evropskih državah, ki so že izvedle 
analize teh snovi v ribah (Cvitanič in sod., 2020). 

    

Slika 9: Vzorčenje vode za analizo kemijskih parametrov   (Vir: 
ARSO)             

Slika 10: Vzorčenje rib za analize prednostnih snovi v organizmih 
(Vir: ARSO)

Meddržavno spremljanje in vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja reke Soče in Vipave v okviru projekta GREVISLIN
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Ekološko stanje reke Soče in Vipave

Pri vrednotenju ekološkega stanja na štirih 
vzorčnih mestih smo največ pozornosti namenili 
biološkim elementom kakovosti (BEK). Skupne-
mu vzorčenju so sledile primerjave vrstnih sestav 
organizmov, metod vrednotenja in ocen stanja 
obeh držav za vsak BEK ter razprava o vzrokih za 
razlike med njimi. Primerjave slovenskih in itali-
janskih ocen stanja glede na posamezen BEK so 
v zaključni fazi, zato so v nadaljevanju in v pregle-
dnici (tabela 2) podane le ocene ekološkega stanja 
na podlagi slovenske nacionalne metodologije.

Primerjava seznamov določenih vrst za BEK mak-
rofiti je pokazala, da so metodologije obeh držav 
kljub manjšemu odstopanju vrst, ki so jih stro-
kovnjaki obeh držav identificirali pri vzorčenju, 
in različnemu vrednotenju pogostosti vrst, dovolj 
robustne, da je bilo ocenjeno enako ekološko sta-
nje tako na podlagi slovenske kot tudi italijanske 
metodologije. Zaradi neprimernih hidroloških ali 
morfoloških razmer glede na nacionalno meto-
dologijo vzorčenja je podana ocena stanja le za 
eno vzorčno mesto. Tako je stanje na podlagi BEK 
makrofiti, s katerimi ocenjujemo obremenjenost 
voda s hranili, za Vipavo – Miren zmerno.
  
Primerjava slovenskih in italijanskih seznamov 
taksonomsko določenih vrst in števila vrst kre-
menastih alg, to je skupina alg za oceno stanja na 
osnovi BEK fitobentos, je pokazala, da so seznami 

podobni. Ocena stanja na podlagi fitobentosa, s 
katerim spremljamo obremenjenost s hranili (tro-
fičnost) in organskimi snovmi (saprobnost), je za 
vzorčno mesto Soča - Solkanski jez zelo dobro tro-
fično in zelo dobro saprobno stanje. Vzorčni mesti 
Sovodje in most Gradišče na podlagi fitobentosa 
uvrščamo v dobro trofično in dobro saprobno sta-
nje, Vipavo – Miren pa v dobro trofično in zmerno 
saprobno stanje.  

Primerjava ocene ekološkega stanja na podlagi 
BEK bentoški nevretenčarji, je pokazala določe-
na razhajanja, kar gre med drugim pripisat raz-
ličnim načinom vzorčenja in vrednotenja številč-
nosti organizmov obeh držav. Kljub razlikam sta 
dve vzorčni mesti enako ocenjeni tako na podlagi 
slovenske kot tudi italijanske metodologije, ocena 
drugih dveh mest pa se razlikuje le za en kakovo-
stni razred. Ocena stanja na podlagi BEK bentoški 
nevretenčarji, s katerimi spremljamo saprob-
nost in hidromorfološko spremenjenost/splošno 
degradiranost, je na Soči - Solkanski jez zelo dob-
ra za saprobnost in zmerna za hidromorfološko 
spremenjenost. Vipavo – Miren, bentoški nevre-
tenčarji prav tako uvrščajo v zelo dobro saprobno 
stanje, vendar le dobro stanje za hidromorfološko 
spremenjenost. Vzorčni mesti Sovodje in most 
Gradišče (Soča) na podlagi BEK bentoški nevre-
tenčarji uvrščamo v zmerno saprobno in dobro 
stanje za hidromorfološko spremenjenost. 

Merilno mesto Kemijsko 
stanje 2020 

voda

Kemijsko 
stanje 

2020 orga-
nizmi

Vzrok za slabo 
kemijsko sta-
nje organizmi

Izmerjena 
koncentracija 

organizmi

OSK organiz-
mi

Soča - Solkanski 
jez

dobro slabo živo srebro 100 µg/kg 20 µg/kg

bromirani dife-
niletri

1,2366 µg/kg 0,0085 µg/kg

Vipava - Miren dobro slabo živo srebro 200 µg/kg 20 µg/kg

bromirani dife-
niletri

9,7344 µg/kg 0,0085 µg/kg

Soča – Sovodnje 
(GO003)

dobro slabo živo srebro 330 µg/kg 20 µg/kg

bromirani dife-
niletri

4,5961 µg/kg 0,0085 µg/kg

Soča - most Gra-
dišče (GO014)

dobro slabo živo srebro 380 µg/kg 20 µg/kg

bromirani dife-
niletri

4,0302 µg/kg 0,0085 µg/kg

Tabela 1: Ocena kemijskega stanja Soče in Vipave v letu 2020 v okviru projekta GREVISLIN 
OSK – okoljski standard kakovosti

Ocena kemijskega stanja v tabeli 1 je izdelana na podlagi Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16).

Melita Velikonja Martinčič, Katarina Novak, mag. Elizabeta Gabrijelčič
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Analize ribje združbe reke Soče so pokazale, da 
imajo glavni vpliv na oceno stanja na podlagi tega 
BEK prisotnost jezov (brez ribjih prehodov), priso-
tnost tujerodnih vrst ter hitro in pogosto nihanje 
pretoka, kot posledica delovanja hidroelektrarne 
(»hydro-peaking«) (Zabric in sod., 2021). Slednje 
lahko poveča tudi plenjenje ptic. Primerjava itali-
janskih in slovenskih metodologij je pokazala, da 
rezultati ne sovpadajo popolnoma. Razlike so opa-
zne že pri samem načinu vzorčenja kot tudi pri iz-
branih metodah vrednotenja stanja. Pri slednjem 
slovenski indeks za vrednotenje stanja odraža 
ekološke lastnosti in varstvene značilnosti ribje 
združbe, medtem ko daje italijanski indeks večji 
poudarek na varstveno komponento, kar pomeni 
upoštevanje domorodnosti ali tujerodnosti vrst 
(Zabric in sod., 2021). Ocena stanja na podlagi rib 
je zaradi neprimernih hidroloških ali morfoloških 
razmer glede na nacionalno metodologijo vzorče-
nja podana le za dve vzorčni mesti. Vzorčno mesto 
Vipava - Miren je bilo ocenjeno kot zmerno, med-

tem ko je vzorčno mesto Soča - Sovodnje (GO003) 
v slabem stanju na podlagi BEK ribe.    

Hidromorfološki elementi kakovosti se v skladu s 
slovensko kot tudi italijansko zakonodajo vredno-
tijo le na vodnih telesih v zelo dobrem ekološkem 
stanju. Kljub temu so se v sklopu projekta stro-
kovnjaki za hidrološki monitoring dogovorili za 
izvedbo vzporednih meritev pretokov na mejnem 
profilu reke Soče in Vipave, ki je načrtovan v nas-
lednjih mesecih. 

Na podlagi splošnih fizikalno-kemijskih elemen-
tov kakovosti ter posebnih onesnaževal, ki smo jih 
vzporedno spremljali, so vsa štiri merilna mesta 
uvrščena v zelo dobro ekološko stanje. Ker pa je 
skupna ocena podana po pravilu »najslabše dolo-
či«, so merilna mesta Soča – Solkanski jez in most 
Gradišče ter Vipava - Miren v zmernem, Soča – 
Sovodje pa zaradi stanja rib v slabem ekološkem 
stanju. 
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Soča - Solkanski jez 1,00 0,99* 0,83 0,54 / 1,1 2,9 0,023 zelo dobro

Vipava - Miren 0,73 0,50 0,92 0,65 0,42 1,0 5,1 0,031 zelo dobro

Soča – Sovodnje 
(GO003)

0,76 0,78* 0,58 0,68 0,39 1,0 2,7 0,012 zelo dobro

Soča – most Gradišče 
(GO014)

0,69 0,74* 0,58 0,67  / 1 2,9 0,022 zelo dobro

Tabela 2: Ocena ekološkega stanja Soče in Vipave za leto 2020 v okviru projekta GREVISLIN
*na merilnem mestu makrofiti niso bili vzorčeni, zato je pri skupni oceni upoštevan le fitobentos
REK – razmerje ekološke kakovosti (razmerje med ugotovljeno vrednostjo metrike oz. indeksa na izbranem mestu vzorčenja in referenčno 
vrednostjo metrike oz. indeksa ob upoštevanju spodnje meje)

Ocena je izdelana na podlagi Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16) in Pravilnika o monitoringu 
stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16).

Meddržavno spremljanje in vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja reke Soče in Vipave v okviru projekta GREVISLIN



288

Slika 15 in Slika 16: Vzorčenje BEK makrofiti na reki Vipavi  
(Vir: ARSO)

Slika 11 in Slika 12: Vzorčenje BEK bentoški nevretenčarji na reki Soči/Isonzo (Vir: ARSO)

Melita Velikonja Martinčič, Katarina Novak, mag. Elizabeta Gabrijelčič

Slika 13 in Slika 14: Vzorčenje BEK fitobentos na reki Soči/Isonzo 
(Vir: ARSO)
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Zaključek

V projektu GREVISLIN je ARSO z izvajanjem sku-
pnega vzorčenja in vrednotenja ekološkega in ke-
mijskega stanja voda na izbranih vzorčnih mestih 
na reki Soči in Vipavi vzpostavila sodelovanje z 
italijansko deželno agencijo ARPA FVG. 

Primerjalne analize slovenskih in italijanskih 
pristopov vrednotenja kemijskega in ekološkega 
stanja voda so kljub razlikam primerljive. Primer-
jave so nam dale dober vpogled in razumevanje 
metodologije zahodnih sosedov, kar je pomembno 
tudi za nadaljnje bilateralno vrednotenje stanja 
čezmejnih vodotokov. V zaključni fazi projekta nas 
čakajo še končne analize rezultatov in priprava 
končnega poročila z rezultati skupnega spremlja-
nja ekološkega in kemijskega stanja na izbranih 
vzorčnih mestih na podlagi nacionalnih metodo-
logij. V projektu agenciji krepita sodelovanje tudi s 
pripravo skupnega predloga osnutka protokola za 
vrednotenje stanja mejnih vodotokov, na primeru 
mejnega območja reke Soče in Vipave, za name-
ne Stalne slovensko-italijanske komisije za vodno 
gospodarstvo.  

Poleg zgoraj navedenega so glavni rezultati pro-
jekta GREVISLIN tudi pilotna implementacija dol-
goročnega strateškega načrtovanja razvoja in 
varstva zelene infrastrukture in ekosistemskih 
storitev, kar bo vplivalo na izboljšanje vrst in habi-
tatov na območjih Natura 2000. Čezmejno obmo-
čje ima poleg velike vrednosti naravovarstvenih 
vsebin – ohranjanja vrst in habitatov na območjih 
Natura 2000 – tudi velik potencial za trajnostni tu-
ristični razvoj. Rezultati projekta GREVISLIN bodo 
doseženi ob sodelovanju različnih deležnikov na 
obeh straneh meje pri upravljanju na zavarovanih 
območjih na čezmejnem območju. To bo prispe-
valo h krepitvi varstva okolja in potencialno dol-
goročno vplivalo na turistični razvoj, vzpostavitev 
novih zelenih delovnih mest, s tem pa prispevalo 
h gospodarski rasti obravnavanega območja.
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Meddržavno spremljanje in vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja reke Soče in Vipave v okviru projekta GREVISLIN
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Povzetek

Države članice Evropske unije že vrsto let skladno 
z vodno direktivo (2000/60/ES) izvajamo monito-
ring oz. sistematično spremljanje vrstne sesta-
ve in številčnosti bioloških elementov kakovosti 
(BEK) (fitoplankton, fitobentos in makrofiti, ben-
toški nevretenčarji ter ribe) za namen vrednotenja 
ekološkega stanja površinskih voda – torej kako-
vosti naših voda. Postopek vrednotenja ekološke-
ga stanja na podlagi BEK je pogosto dolgotrajen 
in zahteva dobro taksonomsko znanje o vodnih 
organizmih. Z razvojem molekularne biologije in 
biotehnologije so se odprle nove možnosti, kako 
ta postopek optimizirati. V okviru projekta Eco-
-AlpsWater (Inovativno ekološko vrednotenje in 
strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosi-
stemskih storitev v alpskih jezerih in rekah) so-
financiranega iz programa INTERREG Območje 
Alp, smo raziskovali možnosti vrednotenja ekolo-
škega stanja rek in jezer s pomočjo okoljske DNK 
(eDNA). V Sloveniji smo analize izvajali na dveh pi-

lotnih vodnih telesih, Blejskem jezeru in reki Soči 
ter dodatno vzorčili še 13 vodnih teles. Skladno 
z veljavnimi nacionalnimi metodologijami smo 
vzorčili in analizirali BEK (fitobentos, fitoplankton 
in ribe) ter hkrati analizirali eDNA z namenom pri-
merjave obeh pristopov vrednotenja ekološkega 
stanja. Rezultati projekta so obetavni, kljub temu, 
da bo potrebnih še veliko raziskav, predno bi nove 
tehnike temelječe na molekularni biologiji lahko 
postale enakovredno orodje klasičnim taksonom-
skim analizam za namen monitoringa površinskih 
voda.  

Uvod

Voda predstavlja več kot 70 % celotne zemeljske 
površine in ima zaradi biološke in ekonomske 
ravni za človeško družbo neprecenljivo vrednost. 
Podvržena je antropogenim pritiskom, kot so 
obremenitve s hranili in organskimi snovmi, hi-
dromorfološka spremenjenost in splošna degra-
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diranost (ARSO, 2021). Za ohranjanje oz. izbolj-
šanje stanja voda je nujno izvajanje monitoringa 
tako površinskih (jezera, reke, morje) kot tudi 
podzemnih voda. V EU in tudi v Sloveniji že vrsto 
let skladno z EU vodno direktivo (2000/60/ES) iz-
vajamo monitoring oz. sistematično spremljanje 
vrstne sestave in številčnosti vodnih organizmov 
za namen vrednotenja ekološkega stanja površin-
skih voda – torej kakovosti naših voda. V Slove-
niji, kot tudi preostalih evropskih državah, vodne 
organizme določujemo glede na njihove morfolo-
ške znake (t. i. tradicionalni pristop). Postopek je 
pogosto dolgotrajen, invaziven in od določevalca 
zahteva dobro taksonomsko znanje, identifikacija 
manjših organizmov je težja, nekateri morfološki 
znaki se prekrivajo. Posledično je odločitev v ka-
tero taksonomsko skupino sodi določen organi-
zem velikokrat subjektivna kar pomeni, da rezul-
tati različnih določevalcev niso vedno popolnoma 
primerljivi (Kahlert in sod., 2009; Rivera in sod., 
2018). Indeksi za izračun ekološkega stanja so do-
volj robustni, da kljub navedenim pomanjkljivos-
tim dajo zanesljive končne rezultate – ocene eko-
loškega stanja. Vseeno pa raziskovalci v zadnjem 
desetletju vlagajo veliko prizadevanj v razvoj ino-
vativnih metod, ki bi tradicionalne taksonomske 
pristope optimizirale oz. nadgradile (Mortágua 
in sod., 2019)the IPS (Indice de Polluosensibilité 
Spécifique. 

Projekt Eco-AlpsWater

V okviru INTERREG projekta za Območje Alp, Eco-
-AlpsWater (Inovativno ekološko vrednotenje in 
strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosi-
stemskih storitev v alpskih jezerih in rekah) smo 
raziskovali možnosti vrednotenja ekološkega sta-
nja rek in jezer s pomočjo okoljske deoksiribonu-
kleinske kisline (DNK) (eDNA). Projekt je potekal 
od 17. 4. 2018 do 16. 10. 2021, v njem pa so sode-
lovale okoljske agencije in raziskovalne instituci-
je vseh šestih alpskih držav. Slovenska partnerja 
Agencija RS za okolje (ARSO) in Nacionalni inštitut 
za biologijo (NiB) smo analize izvajali na dveh pi-
lotnih vodnih telesih, Blejskem jezeru in reki Soči, 
ter dodatno vključili v analize še 13 vodnih teles. 
Skladno z veljavnimi nacionalnimi metodologija-
mi smo vzorčili in analizirali biološke elemente 
kakovosti: fitobentos, fitoplankton in ribe ter ana-
lizirali eDNA z namenom primerjave obeh pristo-
pov vrednotenja ekološkega stanja. 

Metoda okoljske DNK (eDNA)

Okoljska DNK (eDNA) je DNK, ki jo je mogoče izo-
lirati iz vzorca okolja, kot so tla, usedline, voda 
ipd. To je DNK, ki prehaja v okolje iz organizmov 
preko izločkov, kot so slina, iztrebki in urin, pre-

ko odmrlih kožnih celic ali preko sproščanja vse-
bine celic odmrlih organizmov v okolje  (Kahlert 
in sod., 2009). To pomeni, da je zaradi prehajanja 
DNK iz organizmov v okolje, v našem primeru je 
to voda, možno zaznati prisotnost določenega or-
ganizma kjer koli v vodnem telesu, ne le pri nje-
nem izvoru (Kahlert in sod., 2009). Metoda se je 
sprva uporabljala za odkrivanje in spremljanje 
invazivnih vrst vretenčarjev (Dougherty in sod., 
2016). Danes je z uporabo sekvenciranja nove 
generacije (HTS, next-generation sequencing) v 
določenem vodnem telesu možno zaznati celotno 
biosfero (Kahlert in sod., 2009), zato pod pojmom 
eDNA razumemo tudi cele organizme, v primeru, 
da so tako majhni, da se pojavijo v vzorcu. HTS 
nam omogoča primerjavo zaporedij milijonov fra-
gmentov DNK iz številnih vzorcev hkrati. Podatki 
o sekvenciranju se nato uporabijo za natančno 
identifikacijo taksonov na nivoju vrst ali višjih ta-
ksonomskih kategorij v primerjavi z referenčno 
knjižnico DNK (Rivera in sod., 2018).  

V okviru projekta Eco-AlpsWater smo v Sloveni-
ji vzorčili biološke elemente kakovosti (BEK) na 
dveh pilotnih mestih – reki Soči in Blejskem jeze-
ru. Dodatno smo vzorčili še reko Savo, Poljansko 
Soro, Glinščico, Rižano, Ljubljanico, Bistrico in po-
tok Lukaj ter Bohinjsko, Slivniško jezero, akumu-
lacijo Vogršček ter Koseški bajer in ribnik Tivoli. 
Vzorčenja so potekala v letu 2019. V nadaljevanju 
opisujemo primerjavo rezultatov vrstnih sesta-
vov BEK fitobentos, fitoplankton in ribe na obeh 
pilotnih mestih pridobljenih na podlagi postopkov 
skladnih z veljavnimi nacionalnimi metodologija-
mi (www.gov.si/teme/stanje-povrsinskih-voda) in 
molekularnimi eDNA postopki. Na vzorčnih mes-
tih, smo vzorčili BEK skladno z veljavnimi naci-
onalnimi metodologijami (tradicionalni pristop) 
(MOP, 2016a, 2016b, 2016c). Rezultate za ribjo 
združbo, analizirano skladno z veljavnimi nacio-
nalnimi metodologijami (MOP, 2016d), smo vzeli 
iz preteklih let (za Blejsko jezero iz leta 2018, za 
Sočo pa iz leta 2017). 

Na Soči smo fitobentos vzorčili na treh vzorčnih 
mestih – Spodnja Trenta, Kamno in Solkanski jez. 
Fitoplankton Blejskega jezera smo vzorčili v me-
sečnih intervalih (skupno odvzetih 12 vzorcev) in 
sicer z vodnega stolpca zahodne kotanje. Fitoben-
tos v Blejskem jezeru smo vzorčili na 10 lokacijah 
litoralne cone okoli jezera. 

Hkrati z vzorčenjem fitobentosa in fitoplanktona 
smo odvzeli tudi vzorce za analize eDNA obeh 
združb. Za analizo eDNA ribje združbe Blejskega 
jezera smo odvzeli 3 vzorce – 1 v pelagični coni 
(ST1), ter dva vzdolž JZ in SZ obale jezera (ST2 in 
ST3). Vzorec vode za analizo eDNA ribje združbe 
reke Soče smo vzeli le na lokaciji Kamno.  

Primerjava metod vrednotenja ekološkega stanja jezer in rek v okviru projekta ECO-ALPSWATER
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Odvzem vzorca za analizo eDNA fitoplanktona in 
rib poteka tako, da prefiltriramo večjo količino 
vode skozi poseben filter skladno s protokoli raz-
vitimi v okviru projekta in dostopnimi na spletni 
strani projekta (www.alpine-space.eu/projects/
eco-alpswater). Odvzem vzorca za analizo eDNA 
fitobentosa smo odvzeli na podoben način, kot se 
vzorči fitobentos v jezerih in vodotokih skladno z 
veljavnima nacionalnima metodologijama (www.
gov.si/teme/stanje-povrsinskih-voda). Na Nacio-
nalnem inštitutu za biologijo so iz vzorcev izolirali 
eDNA ter jo pomnožili z metodo verižne reakcije s 
polimerazo (PCR). Vzorce izolirane DNK smo pos-
lali partnerskim inštitucijam v Italijo (FEM, www.
fmach.it) in Francijo (INRA, www.inrae.fr), ki so 
izolirano DNK sekvencirali (z molekularnimi me-
todami določili zaporedje nukleotidov) in na tak 
način pridobljene genske sekvence primerjali z 
referenčnimi knjižnicami. Za namen eDNA analiz 
fitoplanktona smo uporabili sekvence 16S rDNA 
(regijo V3-V4) in 18S rDNA (regija V4), za namen 
eDNA analiz fitobentosa pa gen rbcL (diatomeje), 
ki se nahaja v kloroplastih, 16S rDNA (V3-V4) in 
18S rDNA (V4). Za namen eDNA analiz rib smo 
uporabili sekvence 12S rRNA. S pomočjo bioin-
formatičnih orodij (DADA2) smo nato na zgornji 
način pridobljene sekvence prevedli v vrstni se-
stav (fitobentos, fitoplankton, ribe) posameznega 
vzorčnega mesta. 

Rezultate za ribe, analizirane skladno z veljavni-
mi nacionalnimi metodologijami (MOP, 2016d),  pa 
smo vzeli iz preteklih let (za Blejsko jezero iz leta 
2018, za Sočo pa iz leta 2017). 

Primerjava rezultatov BEK  
fitoplankton

Rezultati kažejo, da je bilo več kot 30 od 90 vrst, 
odkritih pod svetlobnim mikroskopom, prepozna-
nih tudi s sekvenciranjem 16S rDNA ali 18S rDNA. 
Skupaj so te skupne vrste predstavljale več kot 85 
% celotne količine  fitoplanktona (v  mm3/L). Tako 
z eDNA (38 %) kot tradicionalno metodo (49 %) so 
cianobakterije z najpogostejšo vrsto Planktothrix 
rubescens v letu 2019 prevladovale v združbi fi-
toplanktona. 

Vrste, ki jih z analizo eDNA nismo prepoznali, so bile 
večinoma ciklične diatomeje, tj. rod Cyclotella in 
Stephanodiscus. Inovativna metoda ne identificira 
tudi nekatere taksonomske skupine med zelenimi 
algami Chlorophyta (Zygnematophyceae, Ulvop-
hycea, Oocystaceae), s tradicionalno mikroskopijo 
pa niso bile identificirane sledeče taksonomske 
skupine Mamiellophyceae, Katablepharidaceae, 
Bolidophyceae in Dictyochophyceae. 

Z inovativnimi eDNA analizami tudi med ciano-
bakterijami nismo zaznali rodov Aphanocapsa, 
Aphanothece in Cyanodyctyon. Podrobna primer-
jalna analiza obeh metod pa je pokazala, da gre v 
tem primeru verjetno za vrste izredno polimorf-
nega rodu Cyanobium, ki ga je zaznala inovativna 
analiza eDNA.  Inovativna eDNA analiza pri neka-
terih rodovih  trenutno še ne omogoča določitev 
do vrst, ker imata dve ali več morfološko različnih 
vrst na izoliranem odseku DNK (16S rDNA ali 18S 
rDNA) skoraj identičen zapis (primer  rodu Plank-
tothrix in  rodu Ankyra). Obstajajo pa tudi vrste, ki 
so si morfološko zelo podobne, njihov genom pa 
se zelo razlikuje. Tak primer je vrsta Tetraëdron 
platyisthmum, ki jo uvrščamo med zelene alge, in 
jo zlahka zamenjamo z vrsto Pseudotetraëdriella 
kamillae (Eustigmatophyceae), ki je bila določena 
na podlagi eDNA analize.

Slika 1: Vzorčna mesta v okviru projekta Eco-AlpsWater (Slovenija). Z rdečo so označena pilotna vzorčna mesta,  a) jezera in b) reke. Vir: 
www.alpine-space.eu/projects/eco-alpswater

Katarina Novak, Urška Hren, mag. Špela Remec Rekar, dr. Nataša Dolinar, dr. Aleksandra Klemenčič Krivograd                
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Slika 2: Analize eDNA analiz fitoplanktona v Blejskem jezeru v 
letu 2019. Prikazane so najpogostejše skupine fitoplanktona (96 % 
vzorca). 

Slika 3: Rezultati tradicionalne metode vzorčenja fitoplanktona v 
Blejskem jezeru v letu 2019. Prikazane so najpogostejše skupine 
fitoplanktona (99,4 % vzorca). 

Neujemanje rezultatov pri fitoplanktonu so 
povzročale tudi razlike obstoječih podatkovnih 
baz, ki so posledica nove filogenetske razvrsti-
tve, ki temelji na inovativnih genetskih analizah, 
dvojna poimenovanja ter dejstvo, da so trenutno 
genetske knjižnice, ki bi omogočile identifikacijo 
do vrst še nepopolne. Določitev vrstno specifičnih 
sekvenc omejuje izredno zamudna izolacija in go-
jenje nekaterih vrst. 

Primerjava rezultatov BEK  
fitobentos 

V Sloveniji se za ocenjevanje ekološkega stanja 
na podlagi fitobentosa (alge in cianobakterije, ki 
živijo v stiku s podlago) upošteva le kremenaste 
alge (diatomeje). Le-te vzorčimo in analiziramo 
skladno s standardom EN 14407:2014 in veljav-
no nacionalno metodologijo (MOP, 2016a, 2016b), 
zato se bomo v nadaljevanju osredotočili le na 
to skupino fitobentosa. Na Soči smo fitobentos 
vzorčili na 3 mestih (Spodnja Trenta, Kamno in 
Solkanski jez). Analiza vzorcev s svetlobnim mi-
kroskopom je pokazala veliko vrstno pestrost, ki 

je naraščala po toku navzdol (Spodnja Trenta 28 
taksonov, Kamno 38 taksonov in Solkanski jez 41 
taksonov diatomej). Kljub temu, da se vrstni se-
stav diatomej v vzorcih nabranih na Soči razlikuje 
med seboj, pa se vsa tri vzorčna mesta na pod-
lagi fitobentosa uvrščajo v zelo dobro saprobno 
in zelo dobro trofično stanje. Rezultati inovativne 
eDNA metode so se od tradicionalne metode bi-
stveno razlikovali. Biodiverziteta, prepoznana z 
eDNA, je dolvodno padala, kar je ravno nasprotno 
od tradicionalne metode, saj smo v Spodnji Trenti  
na podlagi eDNA identificirali 42 taksonov, v Kam-
nem 44 in na Solkanskem jezu le 27 taksonov kre-
menastih alg. Skupaj je bilo na vseh treh vzorčnih 
mestih določenih 67 vrst diatomej s pomočjo sve-
tlobnega mikroskopa in 70 taksonov z eDNA me-
todo, od katerih je bilo 29 taksonov skupnih (27 
%) obema metodama. S svetlobno mikroskopijo je 
bilo identificiranih 38 taksonov (35 %), ki niso bili 
zabeleženi z rbcL ali 18S rDNA sekvenciranjem. 
Nasprotno pa je bilo 41 taksonov identificiranih 
samo z analizami eDNA, med njimi tudi Achnanti-
dium delmontii, ki velja za invazivno vrsto (Ivanov, 
2018; Pérès et al., 2012)

Na Blejskem jezeru smo vzorčili na 10 mestih (T1-
T10) vzdolž celotne obale jezera. Z mikroskopira-
njem smo ugotovili 97 taksonov diatomej. Združ-
ba diatomej se med vzorci ni bistveno razlikovala. 
Ekološko stanje Blejskega jezera je bilo na vseh 
mestih vzorčenja glede na biološki element ka-
kovosti fitobentos zmerno (TI REK = 0,40-0,57). Z 
inovativno eDNA analizo je bilo v Blejskem jezeru 
ugotovljeno manj taksonov (79), kot s klasično ta-
ksonomsko metodo, od tega jih je bilo 41 določe-
nih tudi s svetlobnim mikroskopom. Na vzorčnem 
mestu T6 smo s svetlobnim mikroskopom identifi-
cirali tudi A. delmontii, ki je z eDNA nismo zaznali.  

Slika 4: Število ugotovljenih taksonov fitobentosa (diatomeje) na 
vzorčnih mestih (T1-T10) na Blejskem jezeru in Soči (Spodnja 
Trenta, Kamno in Solkanski jez) v letu 2019. Primerjava rezultatov 

pridobljenih s pomočjo svetlobne mikroskopije in eDNA metode. 

Vzrok za razlike v rezultatih med obema meto-
dama so lahko (1) različna poimenovanja takso-
nov (Ulnaria ulna vs Fragilaria ulna), (2) priso-
tnost redkih vrst, ki jih s svetlobno mikroskopijo 

Primerjava metod vrednotenja ekološkega stanja jezer in rek v okviru projekta ECO-ALPSWATER
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ne zaznamo, (3) prisotnost eDNA odmrlih celic, 
(4) eDNA organizmov, ki so prisotni gorvodno, (5) 
skladno z nacionalno metodologijo se vzorce fito-
bentosa nabira vsaj 1 m od obale, da se izogne-
mo predelom reke, kjer voda zastaja in presiha; v 
vzorcih eDNA pa je lahko prisotna tudi DNK orga-
nizmov, ki naseljujejo priobalni pas.

Primerjava rezultatov ribe  
Soča in Bled
Vzorčenje rib je na Soči potekalo le na enem 
vzorčnem mestu (Kamno). Elektroribolov (tradi-
cionalni pristop) je potekal v letu 2017, vzorče-
nje eDNA pa v letu 2019. Z elektroribolovom so 
bile identificirane štiri ribje vrste: soška postrv 
(Salmo marmorata), kapelj (Cottus gobio), lipan 

Katarina Novak, Urška Hren, mag. Špela Remec Rekar, dr. Nataša Dolinar, dr. Aleksandra Klemenčič Krivograd                

vrsta
Blejsko jezero Soča  - Kamno

Signal eDNA [%] v letu 2019 Bioma-
sa [%] 
v letu 
2018

signal 
eDNA 
[%] v 
letu 

2019

Bioma-
sa na ha 
[%] v letu 

2017

ST1 (pe-
lagični 
vzorec)

ST2  
(litoralni 
vzorec)

ST3  
(litoralni 
vzorec)

Cyprinidae (krapovci) 23,86 12,39 27,87 - 0,6 -

Barbus ciscaucasicus 
(kavkazijska mrena)

- - - - 0,2 -

Phoxinus phoxinus (pi-
sanec)

- - - - 1,3 -

Rutilus rutilus (rdečeo-
ka)

- 75,12 38,07 31 -

Squalius cephalus (klen) - 3,54 5,09 4 0,02 -

Esox lucius (ščuka) 24,04 0,55 - - -

Perca fluviatilis (navadni 
ostriž)

- 2,02 4,28 53 -

Salmoninae (postrvi) - - - - 12,5 -

Salmo sp. (salmonidi) 24,27 0,82 4,85 - 2,5 -

Oncorhynchus mykiss 
(šarenka)

- - - - 45,2 52,0

Salmo labrax (črnomor-
ska potočna postrv)

9,15 - 5,3 - -

Salmo marmorata (so-
ška postrv)

- - - - 6,0

Salmo trutta (jezerska 
postrv)

12,34 5,1 2,06 5 -

Salvelinus sp. (zlatov-
ščica)

- - - - 0,1 -

Thymallus thymallus 
(lipan)

5,88 - - - 0,9 <0,1

Sander sp.(smuč) - 0,45 11,59 4 -

Silurus sp. (somi) 0,45 - 0,9 2 -

Cottidae (glavači) - - - - 36,6 -

Cottus gobio - - - - 42

Tabela 1: Primerjava rezultatov za vzorčenje rib za pilotni vzorčni mesti Soča (Kamno) in Blejsko jezero
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(Thymallus thymallus) in šarenka (Oncorhynchus 
mykiss). Najpogostejši vrsti sta bili kapelj (81 %) 
in soška postrv (18 %), ki sta skupaj predstavljali 
99 % združbe rib. Biomasa je bila za soško postrv 
ocenjena 0,70 kg (6 %), 4,91 kg za kaplja (42 %), 
in 6,07 kg za šarenko, ki je imela največji delež 
biomase na hektar (52 %).

Analiza eDNA je pokazala, poleg rib vzorčenih z 
elektroribolovom, tudi prisotnost krapovcev iz 
družine Cyprinidae, kavkazijsko mreno (Barbus 
ciscaucasicus), pisanca (Phoxinus phoxinus) in 
klena (Squalius cephalus) ter vrste iz rodu Salve-
linus (zlatovčica). Največji delež eDNA signalov je 
pripadal šarenki (45 %). Predstavnik iz rodu Cotti-
dae (37 %) bi lahko bil kapelj, ki ima največji de-
lež pri tradicionalni metodi. Preostali taksoni so 
prisotni s tako majhnim eDNA signalom, da je šlo 
verjetno le za posamezne primerke ali pa je prišlo 
do vnosa eDNA v jezero z vodnim tokom iz habi-
tatov ali ribogojnice gorvodno. Ko smo primerja-
li deleže eDNA signalov izmerjenih pri real time 
PCR z deležem biomase elektroribolova na hek-
tar, smo ugotovili podobnost. Iz tega lahko pred-
videvamo, da obstaja povezava med biomaso in 
količino eDNA. 

Z analizo eDNA je bilo v Blejskem jezeru leta 2019 
identificiranih skupno 9 ribjih vrst ter predstavniki  
družine Cyprynidae in rodu Salmo. Večina vrst rib 
(7, tj. 62 %) je bilo ujemajočih tudi pri tradicionalni 
metodi z zabodnimi mrežami in elektroribolovom 
v letu 2018. Sestava vrst rib v vzorcu pelagične 
eDNA (ST1) se zelo razlikuje od obeh litoralnih 
vzorcev eDNA (ST2, ST3). Presenetljivo manjkal je 
eDNA signal za rdečeoko (Rutilus rutilus), najpo-
gostejšo vrsto iz tradicionalnega vzorčenja z mre-
žo. Ravno nasprotno pa so eDNA analize pokazale 
prisotnost signala za ščuko (Esox lucius) (24 %), 
ki se ni ujela v pelagične mreže. Signali za vrste 
salmonidov (52 %) prevladujejo pri ST1. Vrsti 
Thymallus thymalus in Salmo labrax smo odkrili 
le z inovativno eDNA metodo. Izvor njunih signalov 
eDNA je najverjetneje reka Radovna, glavni dotok 
jezera, in ribogojnica na pritoku Mišca. Močni si-
gnali eDNA na vseh vzorčenih lokacijah (23 % vseh 
signalov) kažejo tudi na prisotnost vrst iz družine 
Cyprinidae v Blejskem jezeru. S tradicionalnimi 
zabodnimi mrežami so bile leta 2018 ulovljene 3 
vrste iz družine Cyprinidae: linj (Tinca tinca; 1 riba), 
rdečeperka (Scardinius erythropthalmus; 3 ribe) 
in navadni krap (Cyprynus carpio; 1 riba). Vse te 
vrste predstavljajo le 0,1 % skupnega števila ulov-
ljenih rib leta 2018, kar je, v primerjavi z rezultati 
tradicionalne metode, podcenjeno. Najpogostejša 
riba, ulovljena z zabodnimi mrežami in električ-
nim ribolovom v Blejskem jezeru leta 2018, je bil 
ostriž (Perca fluviatilis), vendar je bil signal eDNA 
za to vrsto zelo nizek (2 % vseh signalov). Za rde-
čeoko (Rutilus rutilus) je bila ugotovljena precej 

dobra primerljivost z obema metodama, razen na 
lokaciji ST1. Boljšo primerljivost za več vrst smo 
ugotovili, če smo primerjali biomase ulovljenih rib 
(%) in število signalov eDNA (%).

Analiza eDNA ribje združbe je pomembno orodje 
za hitro oceno vrstne sestave ribje združbe vod-
nih ekosistemov. V projektu Eco-AlpsWater smo 
ugotovili zmerno prekrivanje eDNA rezultatov 
z rezultati tradicionalnih metod. V primeru na-
tančne raziskave ribjih združb z molekularnimi 
metodami v majhnih jezerih, kot je Bled, bi bilo 
treba analizirati tudi populacijo rib glavnih prito-
kov. Ugotavljamo, da so nove molekularne metode 
primerne za dopolnitev poznavanja ribjih združb v 
jezerih in rekah. Ugotavljamo, da je pristop eDNA 
lahko stroškovno in časovno učinkovito dopolnilo 
tradicionalnim metodam z namenom pridobitve 
podrobnejšega vpogleda v sestavo ribje združbe 
v površinskih vodnih telesih.
 

Zaključek

Glede na rezultate primerjave obeh metod (tradi-
cionalne in molekularne eDNA) zaključujemo, da 
so kljub razlikam rezultati eDNA analize obetav-
ni. Razvoj eDNA analiz je dolgotrajen proces. Za 
pravilno in učinkovito implementacijo moleku-
larnih metod so potrebne sočasne primerjalne 
analize tradicionalnih pristopov, saj morajo biti 
molekularni in morfološki podatki primerljivi, za 
kar pa potrebujemo dopolnjene eDNA knjižnice. 
Za učinkovito uporabo molekularnih metod je po-
treben razvoj novih indeksov vrednotenja ekolo-
škega stanja, ki bi temeljili na sekvencah eDNA, 
saj trenutni indeksi temeljijo na prisotnosti in 
številčnosti indikatorskih vrst organizmov ter na  
starostni strukturi organizmov (ribe), česar se iz 
izolirane DNK ne da razbrati. Na tej točki razvoja 
pa lahko eDNA analize vseeno služijo kot dopolni-
tev tradicionalnim metodam, saj lahko z njimi po-
trdimo pravilnost mikroskopske identifikacije oz. 
jo dopolnimo z manj pogostimi (redkimi) organiz-
mi ali pa zaznamo organizme na manj dostopnih 
lokacijah (kot so na primer jame) ter hitro zazna-
mo prisotnost tujerodnih invazivnih organizmov.  
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Novodobna onesnaževala v vodnem okolju – izzivi za bodoče upravljanje z vodnimi viri

Povzetek

V moderni potrošniški družbi uporabljamo šte-
vilne kemijske spojine, ki najdejo svojo pot tudi v 
posamezne komponente vodnega okolja. Njihovo 
število se neprestano spreminja in je odvisno od 
številnih dejavnikov, kamor sodi njihova proizvo-
dnja in potrošnja, razvoj analitskih tehnik in ne-
nazadnje fizikalno kemijske lastnost samih spojin 
ter okolja v katerem se nahajajo. Te vrste onesna-
ževal uvrščamo v skupino novodobnih onesnaže-
val. Izziv predstavljajo zlasti spojine, ki se v okolju 
pojavljajo v zelo nizkih koncentracijah. V prispev-
ku smo prikazali preliminarne rezultate analiz po-
vršinskih in podzemnih vod na območju Ljubljan-
ske kotline. Hkrati smo nakazali nekatere možne 

rešitve pri klasifikaciji teh onesnaževal in vodno 
upravljalske ukrepe povezane z njimi. 

Uvod

Zaradi svojih lastnosti je voda skoraj univerzalno 
topilo, ki na svoji poti skozi vodni krog raztopi šte-
vilne snovi. Pri tem raztaplja tudi snovi, s katerimi 
pride v stik v antropogenem okolju. Del teh sno-
vi je enak ali podoben tistim, ki jih najdemo tudi 
v naravi, veliko snovi pa je takšnih, ki so povsem 
umetnega izvora. Človek iz dneva v dan proizvaja 
nove kemijske spojine. Danes je v bazi Ameriške-
ga kemijskega društva (ang. American Chemical 
Society) s CAS številko (ang. Chemical Abstra-
ct Services Registry Number ali skrajšano CAS), 
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ki je univerzalni številčni identifikator kemijskih 
spojin, registriranih preko 69 milijonov kemijskih 
snovi (Splet 1, 2021). Vse te spojine so potencialno 
vodotopne in se lahko v različnih koncentracijah 
pojavijo tudi v vodnem okolju. Tako je bilo do leta 
2018 na podlagi različnih študij v podzemnih vo-
dah registrirano 333 kemikalij (Rüdel et al., 2020). 
Število kemikalij, ki jih zaznamo v vodnem okolju, 
se neprestano spreminja. To je povezano s števil-
nimi dejavniki. Mednje sodijo različni načini rabe 
kemikalij in njihove proizvodnje. Nekatere kemi-
kalije so zaradi ekonomskih ali okoljevarstvenih 
zahtev v rabi le določen čas, nato pa se jih sčaso-
ma umakne iz proizvodnje in uporabe. Lep primer 
tega so nekateri pesticidi, ki so nekoč predstavlja-
li veliko obremenitev za okolje, danes pa so pre-
povedani in v vodnem okolju zasledimo le še nizke 
koncentracije ali pa le njihove metabolite (npr. pe-
sticid atrazin in njegov metabolit desetilatrazin). 
Nekatere kemikalije zasledimo v okolju šele daljši 
čas po začetku njihove proizvodnje, zopet druge 
zasledimo kmalu po začetku njihove uporabe. 
Različno obnašanje kemikalij je povezano z njiho-
vo usodo v okolju. Na to vplivajo njihove transpor-
tne značilnosti (npr. stopnja sorbcije v tleh, sedi-
mentih ali kamninah) ali pa njihova razgradljivost 
(npr. kemijsko induciran razpad, metabolni pro-
cesi vezani na metabolizem bakterij). In nenaza-
dnje na zaznavanje kemikalij v okolju zelo vplivajo 
razpoložljive analitske metode, ki jih uporabljamo 
za njihovo detekcijo. Današnja kemijska analiti-
ka nam omogoča zaznavo spojin v izredno nizkih 
koncentracijah, ki segajo na nano ali celo na piko 
raven koncentracij (v vodi izraženo s koncentra-
cijami ng/L ali pg/L). Laično lahko to primerjamo 
z razmerjem ene kapljice napram volumnu 500 
olimpijskih plavalnih bazenov. Zaradi vsega tega 
se soočamo z onesnaževali, ki jih ne dolgo tega še 
nismo poznali, zato jih v slovenski strokovni ter-
minologiji imenujemo novodobna onesnaževala.

Le za majhen delež organskih spojin poznamo nji-
hovo obnašanje v naravi, prav tako le malo vemo 
o tem, kako vplivajo na ekosisteme in s tem tudi 
na človeka. Zaradi velikega števila spojin je tudi 
praktično nemogoče, da bi podrobno poznali ob-
našanje vsake od njih v okolju. Obravnava vse te 
množice potencialnih in dejanskih onesnaževal 
je obremenjena z veliko stopnjo negotovosti ter z 
obsežnim sivim poljem drobcev posameznih in-
formacij, ki nam ne omogočajo vpogleda v celotno 
sliko stanja vodnega okolja. Ne glede na to pa v 
stroki razpolagamo z dobrim izhodiščnim zna-
njem o fizikalno kemijskih lastnostih nekaterih 
indikatorskih kemikalij ter s fizikalno teorijo tran-
sporta ali masnega toka skozi vodno okolje, bodisi 
da gre pri tem za površinske bodisi za podzemne 
vode. To znanje nam omogoča, da z njegovo po-
močjo izvedemo monitoring vodnega okolja ter 
identifikacijo in karakterizacijo onesnaževal, ki se 

pojavljajo v različnih komponentah vodnega kro-
ga. Monitoring nas privede do neposrednih rezul-
tatov, ki jih opredelimo z gotovostjo (koncentracije 
posameznih spojin izražene na podlagi akrediti-
ranih analitskih metod), hkrati pa se nam, zlasti 
pri opredeljevanju onesnaževal pri zelo nizkih 
koncentracijah, odpre vrsta vprašanj, ki jih opre-
delimo kot negotovosti. 

Rezultati monitoringov prisotnosti (novodobnih) 
onesnaževal v vodnem okolju nas morajo privesti 
tudi do sprejemanja odločitev o tem, ali so priso-
tnosti teh onesnaževal škodljive in na podlagi teh 
odločitev nas morajo napotiti k temu, da sprejme-
mo odločitve o nadaljnjih ukrepih, ali pa k skle-
pu, da ukrepi niso potrebni. In prav pri odločanju 
v navezavi na obsežen nabor potencialnih in tudi 
dejanskih onesnaževal se pojavljajo številni pro-
blemi. Ukrepe za reševanje te problematike lahko 
poenostavljeno razdelimo v dve skupini; v pasivne 
ukrepe in aktivne ukrepe.

V prispevku predstavljamo preliminarne rezul-
tate projekta boDEREC-CE s polnim angleškim 
naslovom »Board for detection and assessment 
of pharmaceutical drug residues in drinking wa-
ter - capacity building for water management in 
Central Europe«, ki smo ga v slovenščino prevedli 
opisno »Odkrivanje in ocena prisotnosti novodob-
nih onesnaževal v vodnem okolju«. V projektu so-
deluje 12 partnerjev iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, 
Italije, Poljske, Češke in Slovenije. Namen projek-
ta je izboljšati znanje in sposobnost upravljanja 
s problematiko novodobnih onesnaževal v vod-
nih virih, ki služijo za oskrbo prebivalstva s pitno 
vodo. Projekt se ukvarja s celotnim naborom no-
vodobnih onesnaževal, nekoliko podrobneje pa s 
problemom ostankov zdravil in drugih sredstev 
za osebno nego. V okviru projekta smo v Sloveni-
ji raziskali pojavljanje novodobnih onesnaževal v 
površinski in podzemni vodi na območju Ljubljan-
ske kotline in na njenih robovih. Na podlagi tega 
smo zastavili nekatere modele in interpretacije 
pojavljanja teh snovi v vodnih telesih. Pomemben 
del projekta je tudi priprava strategij za upravlja-
nje s tveganji, ki jih prinašajo novodobna onesna-
ževala ter priprava ekspertnega orodja, ki bo v 
pomoč odločevalcem pri upravljanju z vodami, ko 
bodo v le-teh prisotna novodobna onesnaževala.

Izzivi novodobnih onesnaževal so povezani z nji-
hovo definicijo, zaznavanjem, identifikacijo in 
kvantifikacijo v vodnem okolju. Pri tem moramo 
upoštevati časovno in prostorsko dinamiko nji-
hovega pojavljanja v vodnem okolju. Ob enem je 
potrebno strmeti k preprečevanju njihovih poten-
cialnih negativnih škodljivih učinkov na živi svet. 
Tveganja, ki izhajajo iz tega, je potrebno zmanjše-
vati z ustreznim upravljanjem na različnih ravneh.
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Izhodišča za obravnavo  
novodobnih onesnaževal

Množica onesnaževal, ki se lahko pojavlja v vod-
nem okolju, pred nas postavlja številne izzive. 
Sodobne kemijske analize površinske ali podze-
mne vode nam lahko podajo koncentracije zelo 
velikega števila analitov, do koncentracij katerih 
se moramo opredeliti. Za začetek je to povezano s 
problemom, ki bi ga lahko ponazorili s slovenskim 
rekom, da »... zaradi dreves ne vidimo gozda«, ki 
nas na metaforični ravni opozarja na to, da takrat, 
ko imamo pred seboj veliko množico različnih dej-
stev, iz njih ne znamo izluščiti bistva. Kako v zelo 
obsežni množici potencialnih onesnaževal vodne-
ga okolja z zelo različnimi fizikalno kemijskimi la-
stnostmi postaviti definicije in klasifikacije, ki nam 
bodo omogočale nadaljnje ravnanje, odločanje in 
ukrepanje?

V znanstveni literaturi se je za onesnaževala, ki 
so predmet prispevka, uveljavil izraz novodob-
na onesnaževala, kar je nekoliko ponesrečen 
slovenski prevod za angleška pojma »emerging 
contaminants« ali »contaminants of emerging 
concern«. Hkrati je potrebno priznati, da je zaradi 
narave slovenskega jezika te termine tudi težko 
smiselno in ekonomično prevesti. Angleški izrazi 
nakazujejo, da gre pri tem za onesnaževala, ki se 
pojavljajo na novo, ali pa za onesnaževala, ki so 
bila že znana, a se jim ni pripisovalo ustrezne po-
zornosti. 

Novodobna onesnaževala so skupina potencialnih 
onesnaževal, ki izvirajo iz raznolikih antropogenih 
virov, za katere je značilna velika razširjenost v 
vsakdanjem življenju človeka in njegovih aktivno-
sti. Pojavljajo se predvsem v nizkih koncentracijah 
(ng/L) in do nedavnega njihova vsebnost v okolju 
ni bila predmet raziskav. Kljub nizkim koncentra-
cijam izmerjenih v različnih delih okolja so zaradi 
svojega izvora dobri indikatorji človeške aktivno-
sti. Njihova vseprisotnost v okolju, predvsem pa 
v različnih delih vodnega kroga, kjer so nekateri 
izmed njih še posebej persistentni in bioaktivni, 
je privedla do povečanega zanimanja zanje, saj 
imajo lahko potencialno škodljive učinke za žive 
organizme. 

Termin novodobnih onesnaževal se ne nanaša 
vedno le na recentno obdobje, v katerem so bila 
ustvarjena in vnesena v okolje, temveč lahko z 
njim zaznamujemo tudi njihovo recentno zazna-
vanje v okolju ali pa odkritje njihovih negativnih 
učinkov. Gre za skupino onesnaževal, katerih členi 
se s časom spreminjajo. Ob napredku novih razi-
skav in znanstvenih spoznanj lahko vanjo prište-
jemo nova onesnaževala, hkrati pa jih lahko iz nje 
tudi izločimo, če ugotovimo, da ne predstavljajo 

grožnje okolju ali pa jih s časom v okolju ne za-
sledimo več. 

Skupna značilnost novodobnih onesnaževal je, da 
nekatera med njimi do nedavnega niso bila ustre-
zno zakonsko regulirana, za nekatera med njimi 
pa sploh ne zasledimo ne mednarodne in ne naci-
onalne regulative.

Klasifikacije novodobnih onesnaževal so lahko 
mnogovrstne. Poznamo naslednje klasifikacije:

a) Klasifikacija glede na vrsto vira
b) Klasifikacija glede na sestavo
c) Kvantitativna klasifikacija
d) Klasifikacija glede na učinke v okolju

Klasifikacija glede na vrsto vira, oziroma njegovo 
uporabo, jih uvrsti med: industrijske kemikalije, 
zdravilne učinkovine, izdelke za osebno nego, pe-
sticide. Nekatere izmed klasifikacij opredeljujejo 
tudi podrobnejše kategorije, kot so npr. umetna 
sladila. Kemijsko novodobna onesnaževala klasi-
ficiramo glede na sestavo, to je ali gre za elemen-
te, spojine ali zmesi, in sicer opisno ali s pomočjo 
kemijskih formul. Pod kemijsko klasifikacijo lahko 
štejemo tudi uvrstitev v posamezne razrede glede 
na njihove kemijske lastnosti, kot so: polarnost, 
topnost, mobilnost, stabilnost, konzervativno-
st itd. Pod kvantitativno klasifikacijo novodobnih 
onesnaževal štejemo tako njihovo razvrstitev gle-
de na koncentracije, v katerih se pojavljajo v oko-
lju (npr. mikroonesnaževala), kot tudi glede na nji-
hovo velikost (npr. nanodelci). Z neželenimi učinki 
novodobnih onesnaževal na okolje je povezana 
tudi njihova klasifikacija glede na učinke v oko-
lju, kot sta denimo lastnosti bioakumulativnost in 
ekotoksičnost. V to klasifikacijsko shemo uvršča-
mo tudi novodobna onesnaževala s kratico PBT, ki 
združuje tri glavne lastnosti: persistentnost, bioa-
kumulativnost in toksičnost. Podobno novodobna 
onesnaževala glede na učinke, ki jih povzročijo v 
okolju, klasificiramo tudi glede na učinke na sku-
pine organizmov, na katere imajo negativen vpliv, 
ali pa določene procese, na katere negativno vpli-
vajo (npr. hormonski motilci). 

Druge vrste klasifikacij, ki se uporabljajo v znan-
stveno-raziskovalni, pa tudi upravljavski sferi, 
lahko združujejo različne klasifikacijske sheme 
za opredelitev podrobnih skupin novodobnih one-
snaževal, ali pa jih klasificirajo glede na splošno 
poznavanje relevantnih informacij o njih ali priori-
teto njihovega upoštevanja v zakonodajnih določ-
bah.

Novodobna onesnaževala v vodnem okolju – izzivi za bodoče upravljanje z vodnimi viri
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Študija pojavljanja novodobnih 
onesnaževal

Študijsko območje

Kot študijski poligon za ugotavljanje prisotnosti 
novodobnih onesnaževal je bila izbrana Ljubljan-
ska kotlina, ki predstavlja največjo ravnino v Slo-
veniji s površino 815 km2. S svojo osrednjo lego 
predstavlja najpomembnejšo poselitveno, gospo-
darsko in prometno območje v Sloveniji, kjer se 
križajo glavne cestne in železniške povezave. Na 
tem območju živi 40 % slovenskega prebivalstva 
iz 31 občin. Ljubljanska kotlina na severu meji na 
Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe in Kara-
vanke, na zahodu na Škofjeloško in Polhograjsko 
hribovje, na vzhodu na Posavsko hribovje ter na 
jugu na Menišijo in Krimsko hribovje. 

V Ljubljanski kotlini poteka intenziven razvoj; od 
kmetijstva, industrije in uvajanja novih tehnologij 
do intenzivnih turističnih dejavnosti. Hkrati se to 
območje vse bolj tudi urbanizira. Vse te dejavnosti 
povečujejo pritisk na okolje in tako so posledično 
vedno večji pritiski tudi na vodne vire. Ljubljansko 
kotlino v večini pokrivajo kmetijske površine (55 
%) in urbana območja (20 %). To so tiste površi-
ne, na katerih se pretežno izvajajo dejavnosti, ki 
lahko vnašajo novodobna onesnaževala v okolje. 
Glavni potencialni viri novodobnih onesnaževal v 
Ljubljanski kotlini so: komunalne odpadne vode, 
emisije iz industrijskih objektov, čistilne naprave 
ter odlagališča.

Pilotno območje Ljubljanske kotline leži znotraj 
vodnega telesa podzemne vode Savska kotlina in 
Ljubljansko barje. Znotraj telesa podzemne vode 
je opredeljenih več vodonosnikov, ki so predvsem 
medzrnski. Vodno telo se nahaja znotraj tek-
tonske depresije s pretežno fluvialno ledeniški-
mi sedimenti reke Save. Ti nanosi so sestavlje-
ni iz kvartarnih prodnato peščenih sedimentov. 
Podzemna in površinska voda sta na več mestih 
medsebojno povezani. V severnem in osrednjem 
delu območja prevladuje kvartarni medzrnski 
vodonosnik, sestavljen iz peščeno prodnatih na-
nosov reke Save in njenih površinskih pritokov. 
Drugi pomemben vodonosnik je kraški, nahaja se 
v mezozojskih karbonatnih kamninah. Leži pred-
vsem na robovih vodnega telesa podzemne vode, 
na nekaterih delih pa se razprostira pod kvartarni 
vodonosnik. Kraški vodonosnik je obsežen, ven-
dar lokalno omejen s prelomi in drugimi hidroge-

ološkimi ovirami. Na območju Ljubljanske kotline 
potekata dve večji reki. S severa priteka Sava, iz 
juga pa Ljubljanica.

Rezultati monitoringa

Na pilotnem območju Ljubljanske kotline je vzor-
čenje potekalo na površinskih vodah (8 lokacij) in 
podzemnih vodah (9 lokacij) v obdobju od novem-
bra 2019 do junija 2021. Lokacije vzorčenja so pri-
kazane na karti (slika). Poleg lokacij vzorčenja v 
sami Ljubljanski kotlini smo izvedli tudi vzorčenje 
na izvirih reke Save; na Savici in na Zelencih ter 
na izviru Ljubljanice. To vzorčenje je bilo izvedeno 
z namenom ugotoviti, kakšno je stanje na območju 
glavnih izvirov, ki napajajo vode na tem območju. 

Vzorčenje površinske in podzemne vode za določi-
tev koncentracij novodobnih onesnaževal je pote-
kalo na dva načina. Prvi način je predstavljalo ak-
tivno vzorčenje in drugi način pasivno vzorčenje. 
Pri aktivnem vzorčenju vzorce vode zajamemo v 
embalažo, določitve analitov v laboratoriju pa so 
kvantitativne. V sklopu aktivnega vzorčenja je po-
tekalo vzorčenje 1-krat mesečno od septembra 
2020 do junija 2021 na treh lokacijah površinske 
vode (Ljubljanica, Sava Medno in Sava Dolsko). 

Vzorčenje je poleg aktivnega obsegalo tudi pasiv-
no vzorčenje. Pasivno vzorčene poteka s posebno 
vrsto vzorčevalnikov z aktivnim ogljem, ki je vsta-
vljeno v ovoj iz nerjavečega jekla in na posamezni 
lokaciji ostane izpostavljeno nekaj mesecev (Mali 
et al., 2017). Po sušenju pasivnega vzorčevalnika 
se spojine, adsorbirane na aktivnem oglju eluira 
z diklorometanom. V eluatu se kvalitativno določi 
prisotnost spojin. Nameščanje pasivnih vzorče-
valnikov je potekalo dvakrat, novembra in decem-
bra 2019 ter septembra in oktobra 2020. 

Koncentracije novodobnih onesnaževal so bile 
določene v treh laboratorijih; v laboratoriju usta-
nove Povodí Vltavy v okviru Oddelka za organske 
analize v Plznu na Češkem, v laboratoriju javnega 
podjetja VOKA-Snaga Ljubljana in v laboratoriju 
Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani. Poleg 
medlaboratorijske primerjave so bile izvedene 
tudi analize podvojenih vzorcev in slepih labora-
torijskih vzorcev.
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Rezultati pasivnega vzorčenja

V tabeli 1 je prikazano število zaznanih spojin na 
posameznem vzorčnem mestu podzemne in po-
vršinske vode. V podzemni vodi je bilo največ spo-
jin (66) zaznanih v plitvi vrtini MEN 2/14, najmanj 
(12) pa v vrtini VD Brest-9. S pasivnim vzorčenjem 
površinskih vod je bilo ugotovljeno, da se največ, 
kar 133 različnih spojin pojavlja na reki Savi pri 
mostu Kresnice, najmanj (32) pa na reki Savica, v 
bližini mosta pri Koči pri Savici.

Rezultati pasivnega vzorčenja so pokazali, da je v 
globokih vrtinah zaznati manj spojin kot v plitvih. 
V površinskih vodah je bilo najmanj spojin zazna-

nih na vzorčnih točkah v severnem delu pilotne-
ga območja in v njegovem zaledju, največ pa na 
vzhodnem delu, v reki Savi na iztoku iz pilotnega 
območja.

Tabela 2 prikazuje spojine, ki so bile v vseh vzor-
cih pasivnega vzorčenja zaznane več kot 15krat. 
Največkrat (26-krat) se je v vzorcih pojavil 3-etil-
-4-metil-1H-pirol-2,5-dion, sledi desetilatrazin, 
ki se je pojavil 19-krat. V podzemni vodi sta bila 
največkrat, 14-krat, zaznana herbicid atrazin in 
njegov razgradni produkt desetilatrazin. V povr-
šinski vodi sta bila največkrat, prav tako 14-krat, 
zaznana 2,6-dimetoksikinon in 3-etil-4-metil-1H-
-pirol-2,5-dion.

Slika: Območja na katerih so bila izvedena vzorčenja novodobnih onesnaževal.

Novodobna onesnaževala v vodnem okolju – izzivi za bodoče upravljanje z vodnimi viri
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Mesto vzorčenja pov/pod (plitva/globoka) Število spojin

MEN-2/14 pod (plitva) 66

Bev-2/15 pod (plitva) 57

Ljubljana - Hajdrihova pod 47

VD Kleče-14 pod 42

RAD-2/13 pod (plitva) 41

NAK-2/13 pod (plitva) 38

Roje (V-1) pod 35

NAK-1/13 pod (globoka) 30

MEN-1/14 pod (globoka) 28

Podgorica 1992 pod 24

RAD-1/13 pod (globoka) 22

VD Brest-9 pod 12

Reka Sava, most Kresnice pov 133

Reka Iška, most pri vasi Iška pov 108

Reka Sava, Medno pov 105

Ljubljanica - izvir pov 79

Ljubljanica pred Ljubljano pov 77

Zelenci, most pov 70

Reka Sava, hidrološka postaja Radovljica pov 62

Savica, most pri Koči pri Savici pov 32

Tabela 1: Število različnih zaznanih spojin na posameznem vzorčnem mestu podzemne in površinske vode (pov – površinska voda; pod – 
podzemna voda).

Ime spojine Izvor spojine Število pojavov

3-etil-4-metil-1H-pirol-2,5-dion naravna spojina, arome, sestavina odpadne vode 26

desetilatrazin razgradni produkt herbicida atrazina 19

N,N‘-dimetilimidazolin-trion metabolit kofeina 18

tetrakloroeten kemično čiščenje, razmaščevanje, industrijsko 

topilo

18

atrazin herbicid 17

etilbenzen nafta, topilo 17

izomeri trimetilbenzena naftni derivati 17

m- + p-ksilen naftni derivati, kem. intermediat 17

trikloroeten kemično čiščenje, razmaščevanje, industrijsko 

topilo

17

o-ksilen naftni derivati, kemični intermediat 16

Tabela 2: Spojine, ki se v vseh vzorcih pojavijo več kot 15-krat
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Rezultati aktivnega vzorčenja

Rezultati vzorcev aktivnega vzorčenja površinskih 
vod na treh lokacijah, ki so bili analizirani v labo-
ratoriju na Češkem, so pokazali, da je bilo največ 
spojin (29) zaznanih na vzorčni točki Sava Dolsko, 
ki leži vzhodno od Ljubljane. Sledi vzorčna točka 
Sava Medno z 21 zaznanimi spojinami in Ljublja-
nica z 19 zaznanimi spojinami. 

V tabeli 3 so prikazane spojine, ki se na vzorčnih 
točkah na površinskih vodah na Ljubljanici, Savi 
Medno in Savi Dolsko pojavijo več kot 15-krat. Naj-
večkrat, 35-krat, se je v vzorcih pojavil metformin, 
sledi mu paracetamol. Obe najpogosteje zaznani 
spojini sta zdravilni učinkovini. Metformin je pero-
ralno antihiperglikemično zdravilo, ki se uporablja 
za uravnavanje sladkorja v krvi pri sladkorni bo-
lezni tipa 2. Je najpogosteje izbrano zdravilo za 
zdravljenje te bolezni (Splet 2, 2021). Paraceta-
mol je eno od najpogosteje uporabljenih zdravil za 
zdravljenje bolečin, ki je na voljo tudi brez recepta. 
Je poceni in velja za varnega in to je tudi vzrok za 
njegovo široko uporabo (Saragiotto et al., 2019).

Tabela 3: Spojine, ki se v vseh vzorcih pojavijo več kot 15-krat – 
najpogostejše zaznane spojine na vzorčnih točkah Ljubljanica, Sava 
Medno in Sava Dolsko 

Na ostalih vzorčnih točkah so se najpogosteje po-
javljali karbamazepin, naproksen, kofein in 1,7-di-
metilksantin, ki je najpomembnejši metabolni 
produkt kofeina. Karbamazepin je zdravilna učin-
kovina, ki je vključena v zdravilih z delovanjem 
na živčevje. Sodi med antiepileptike (Jamnik et 
al., 2009). Naproksen je nesteroidno protivnetno 
zdravilo, ki učinkovito zmanjšuje akutne boleči-
ne in bolečine povezane z revmatskimi bolezni-
mi (Splet 3, 2021). Kofein je eno od zelo pogostih 
poživil, čigar raba je zelo razširjena. Nahaja se v 
številnih pijačah, uporablja pa se tudi v terapev-
tske namene. Njegova prisotnost v površinskih ali 
podzemnih vodah je neposreden dokaz antropo-
genega vpliva na okolje (Jamnik et al., 2009).

Ukrepi

Onesnaženje in onesnaževanje vodnih virov s 
strani človeka in njegovih dejavnosti je že dolgo 
znan problem, ki ga rešujemo na različne načine. 
Ukrepe, ki se navezujejo na to, delimo v pasivne in 
aktivne. Prve bi lahko uvrstili v družino upravljal-
skih ukrepov in druge v inženirsko intervencijske. 
Vendar so to ukrepi, s katerimi zajamemo pred-
vsem pogostejša in običajna onesnaževala, ki so 
v vodi raztopljena v relativno visokih koncentraci-
jah. Pri reševanju problematike novodobnih one-
snaževal smo šele na začetku.

Upravljalski ukrepi v veliki meri izhajajo iz zah-
tev zakonodaje. Na nivoju Evropske unije imamo 
opraviti s širokim naborom zakonodaje, ki izhaja 
iz zakonodaje vezane na kemikalije, kot je tako 
imenovana REACH zakonodaja (ang. European 
Regulation on Registration, Evaluation, Authorisa-
tion and Restriction of Chemicals) ter zakonodaja 
povezana z vodo. Tudi tukaj gre za kompleksen 
nabor pravnih aktov; od Okvirne direktive o vodah 
– WFD ter nove direktive o pitni vodi. Te evropske 
direktive so prenešene tudi v nacionalno sloven-
sko zakonodajo. Od tod izhajajo načrti upravlja-
nja z vodami po posameznih povodjih, ki morajo 
upoštevati tudi upravljalske ukrepe v povezavi z 
novodobnimi onesnaževali.

Pri aktivnih ukrepih se ponujajo zlasti različ-
ni tehnološki postopki čiščenja (VIK Split, 2021). 
Čiščenje vod je v izhodišču razdeljeno na pri-
marno, sekundarno in terciarno fazo. V primarni 
fazi čiščenja novodobnih onesnaževal ni mogoče 
odstraniti, ne glede na to pa se pri tem izboljša nji-
hova biodegradacija. Pri sekundarnem čiščenju, ki 
temelji na naravnih mikrobioloških postopkih pri-
de praviloma do razgradnje številnih novodobnih 
onesnaževalih na spojine z manjšo molekulsko 
maso, ki so posledično tudi manj nevarne. Šele 
v terciarnem procesu čiščenja pa lahko posame-
zna novodobna onesnaževala tudi odstranimo. V 
tej fazi čiščenja se osredotočimo na posamezno 
onesnaževalo in tej spojini prilagodimo tehnolo-
ški proces. Naštejmo le nekaj procesov, ki sodijo 
v ta okvir; destilacija, kristalizacija, evaporacija, 
ekstrakcija s topili, oksidacija, obarjanje, ionska 
izmenjava, ultrafitracija, adsorbcija in elektroliza. 
(VIK Split, 2021)

Ne glede na vso razpoložljivo tehnologijo in zah-
teve zakonodaje pa je najpomembnejše omeje-
vanje novodobnih onesnaževal na viru. Omejevati 
je potrebno tako njihovo proizvodnjo, kot njihovo 
rabo. Ne glede na to se zaradi zahtev, ki izhajajo 
iz moderne potrošniške družbe, rabi novodobnih 
onesnaževal ni mogoče v celoti izogniti. Zato je 
potrebno poskrbeti, da se za okolje najbolj ško-
dljive snovi nadomestijo z manj škodljivimi, izra-

Ime spojine Število pojavov

metformin 35

paracetamol 27

4-formilaminoantipirin 25

1-H-benzotriazol 24

valsartan 21

DEET 18

5-methil-1-H-benzotriazol 16

Novodobna onesnaževala v vodnem okolju – izzivi za bodoče upravljanje z vodnimi viri
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bljene snovi pa odstranijo na za okolje čim manj 
škodljiv način.

Sklepi

Raziskave izvedene v okviru projekta boDEREC-
-CE so pokazale, da so novodobna onesnaževala 
prisotna tudi v vodah na območju Ljubljanske ko-
tline. Najbolj pogoste in najbolj številne so spojine 
v površinskih vodah, njihovo število pa se poveču-
je vzdolž toka rek in je najvišje na iztoku reke Save 
iz Ljubljanske kotline. V skladu s pričakovanji je 
največ novodobnih onesnaževal prisotnih v plitvi 
podzemni vodi, mnogo manj pa v globoki podze-
mni vodi.

Do sedaj izvedena primerjava rezultatov iz obmo-
čja Ljubljanske kotline s primerljivimi študijami 
podanimi v svetovni literaturi, je pokazala, da so 
analizirane vode čistejše in da jih s tega vidika ni 
mogoče uvrščati med onesnažene.

Poleg vseh študij, ki so bile v Sloveniji že izvedene 
v povezavi s pojavljanjem novodobnih onesnaže-
val v komponentah vodnega kroga, predstavljeni 
preliminarni rezultati na območju Ljubljanske ko-
tline kažejo, da so razmere daleč od tega, da bi 
bile kritične in bi zahtevale aktivno ukrepanje. Ne 
glede na to pa je potrebno vzpostaviti ustrezne 
vodno upravljalske ukrepe, ki bodo preprečevali 
nadaljnje poviševanje koncentracij in omejevale 
vnose novih spojin.  
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METODOLOGIJA IZDELAVE KART EROZIJSKIH 
NEVARNOSTI ZA OBMOČJA IZVEN VPLIVA 
POPLAVNIH VODA 
– ZA PODROČJE NEVARNOSTI PRED 
SKALNIMI PODORI IN SNEŽNIMI PLAZOVI

izr. prof. dr. Milan Kobal, u.d.i.gozd., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Biotehniška fakulteta UL, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, milan.kobal@bf.uni-lj.si

mag. Jože Papež, u.d.i.gozd., Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., Slovenčeva 97, 
1000 Ljubljana, joze.papez@hidrotehnik.si

Metodologija izdelave kart erozijskih nevarnosti za območja izven vpliva poplavnih voda - za področje nevarnosti pred skalnimi podori in snežnimi plazovi

Povzetek

Prispevek naslavlja izziv izdelave kart erozijskih 
nevarnosti za območja izven vpliva poplavnih 
voda za področje nevarnosti pred skalnimi podori 
in snežnimi plazovi za območje Republike Slove-
nije. Te kljub določbam Zakona o vodah (Ur. l. RS, 
št. 67/02) še vedno niso izdelane. Oddelek za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire BF UL je v okviru 
dveh Interreg Alpine Space projektov – RockThe-
Alps (Harmonized ROCKfall natural risk and pro-
tection forest mapping in the ALPine Space) in 
GreenRisk4ALPs (Development of ecosystem-ba-
sed approaches for the support of risk manage-
ment activities in connection with natural hazards 
and climate change) v obdobju od 01/11/2016 
do 31/12/2019 (RockTheAlps) ter obdobju od 
17/04/2018 do 31/08/2021 (GreenRisk4ALPs) 
vodil delovna paketa za razvoj regionalnih mode-
lov za modeliranje skalnih podorov, snežnih pla-
zov in plitvih zemeljskih plazov, skupaj s projek-
tni partnerji iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, 
Slovenije in Švice pa smo razvili metodologijo, ki 
omogoča izdelavo kart erozijskih nevarnosti za 

območja izven vpliva poplavnih voda za zgoraj 
omenjene nevarnosti. 

Metodologija je večinoma skladna z Zakonom o 
vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) in Pravilnikom o me-
todologiji za določanje območij, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda 
in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v raz-
rede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07) ter prenoslji-
va v slovenske razmere. Testno je bilo za obmo-
čje celotnih Alp v merilu 1 : 60.000 izdelana karta 
nevarnosti pred skalnimi podori, za 6 pilotnih ak-
cijskih regij v merilu 1 : 20.000 (Southern Wipp-
tal - ITA, Brenner region - AUT, Parc des Baronni-
es - FRA, Val Ferret - ITA, Oberammergau - GER 
ter Kranjska Gora – SLO) karte nevarnosti pred 
skalnimi podori, snežnimi plazovi in plitvimi ze-
meljskimi plazovi, dodatno pa smo na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL izde-
lali karto nevarnosti pred skalnimi podori v merilu 
1 : 20.000 za celotno območje Slovenije, karte ne-
varnosti pred snežnimi plazovi v merilu 1 : 10.000 
pa za posamezne izbrane občine (npr. Kranjska 
Gora in Bovec), še detajlnejše (1 : 5.000) pa za po-
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samezne hudourniška območja (npr. hudourniško 
območje Tolminke,  hudourniško območje Velike 
Pišnice z znamenito Vršiško cesto). 

Uvod

Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) za zagota-
vljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda 
določa poplavna območje (poplave), erozijska ob-
močja (erozija celinskih voda in morja), plazljiva 
območja (zemeljski ali hribinski plazovi) ter pla-
zovita območja (snežni plazovi). Pravilnik o me-
todologiji za določanje območij, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda 
in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v raz-
rede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07; v nadaljeva-
nju Pravilnik) določa le metodologijo za določanje 
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi pove-
zane erozije celinskih voda in morja, metodologije 
za določanje ogroženosti za plazljiva, plazovita in 
erozijska območja izven vpliva poplavnih voda pa 
v Sloveniji še nimamo. V tem oziru še niso izpol-
njene določbe, ki jih določa Zakon o vodah iz leta 
2002.
Metodologija izdelave kart erozijskih nevarnosti 
za območja izven vpliva poplavnih voda - za po-
dročje nevarnosti pred skalnimi podori (Slika 5) in 
snežnimi plazovi (Slika 1) je večinoma skladna z 
Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) in Pravilni-

kom (Ur. l. RS, št. 60/07) ter prenosljiva v sloven-
ske razmere. Nastala je v sodelovanju z razisko-
valnimi institucijami in institucijami, ki opravljajo 
upravne in razvojne naloge na področju upravlja-
nja z vodami in gozdovi iz celotnega območja Alp 
(v projekt je bilo vključenih 12 projektnih partner-
jev iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije 
in Švice).

Metodologija za določanje  
plazljivih in plazovitih območij

Metodologija za določanje plazljivih in plazovitih 
območij temelji na modeliranju pobočnih masnih 
premikov od izvornega območja, preko območja 
premeščanja do mesta odlaganja, kjer se masa 
zaradi izgube energije ali zaradi reliefnih značil-
nosti ali ovir zaustavi. Pri tem moramo upoštevati 
varovalni učinek gozda, ki vpliva na izgubo ener-
gije premikajoče mase. Dodatno lahko v model 
vključimo sloj elementov ogroženosti z različno 
stopnjo ranljivosti (glej Uredbo o pogojih in ome-
jitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja; Ur. l. RS, 
št. 89/08 in št. 49/20). 
Vhodni rastrski sloji, ki so, po, v projektu razviti, 
metodologiji, izhodišče za določanje erozijske ne-

izr. prof. dr. Milan Kobal, mag. Jože Papež

Slika 1: Karta izvornih območij ter območij premeščanja in odlaganja snežnih plazov v občini Kranjska Gora v merilu 1 : 10.000 brez upošte-
vanja varovalnega učinka gozda. 
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varnost in ogroženosti, so:
• digitalni model reliefa – DMR, izdelan iz laser-

skega skeniranja površja Slovenije,
• rastrski sloj izvornih območij (vrednost: 0 ali 1),
• rastrski sloj elementov ogroženosti (vrednost: > 

0) in
• rastrski sloj varovalnega učinka gozda (vred-

nost: od 0 do 1).

Vsi vhodni rastrski sloji morajo zajemati enako 
veliko območje in hkrati imeti enako prostorsko 
ločljivost.

Določitev izvornih območij

Izvorna območja sklanih podorov se na regionalni 
ravni določajo na več načinov, od morfometrične 
analize površja in dekompozicije Gaussovih po-
razdelitev naklonov, do mejnega nagiba αrra, nad 
katerim površine prevzamemo kot izvorna obmo-
čja. Velja, da kot izvorna območja sklanih podorov 
prevzamemo tiste površine, ki ležijo nad naklo-
nom ki ga izračunamo po enačbi αrra = 55 × res-
0,075, pri čemer je res prostorska ločljivost DMR 
(Larcher in sod., 2012).
Pri določitvi izvornih območij snežnih plazov prav 
tako poznamo več načinov. Huber in sod., 2015 so 
razvili metodologijo, kjer moramo poleg naklon 
upoštevali tudi povprečno maksimalno višino 
snežne odeje (mmSH); mmSH izračunamo iz po-
datka o nadmorski višini – funkcija,  ki prikazu-
je odvisnost mmSH od nadmorske višine ima za 
območje Vršiča sledečo obliko: mmSH = -65,63 
+ 0,18 × nmv. Razvili smo jo iz arhivskih podat-
kov meteoroloških postaj (ARSO, 2020) v okolici 
Kranjske Gore (Rateče, Kranjska Gora, Trenta, Vo-
gel, Kredarica, Zgornja Radovna, Planina pod Go-
lico ter Javorniški Rovt).
Metodologija, ki jo je razvil Bühler in sod. (2013) 
temelji na analizi digitalnega modela reliefa in iz-
ločitvi območij, kjer ne more priti do splazite sne-
ga: Sem spadajo območja:
• kjer so nakloni manjši od 28° in večji od 55°,
• kjer je ukrivljenost višja od 3,
• kjer je vektor hrapavosti višji od 0,03
• kjer je prisoten gozd (grmičav gozd se ne upo-

števa).

Določanje območij premeščanja in 
odlaganja pobočnih masnih premikov 
ter določitev erozijske nevarnosti

Pri določanju območij premeščanja in območij od-
laganja (Slika 2) upoštevamo dva parametra:
• kot energijske črte α  (Heim, 1932), ki določa do-

seg mase (višja vrednost – manjši doseg), 
• eksponent exp (Holmgren, 1994), ki določa late-

ralno širjenje mase (višja vrednost – širše ob-
močje odlaganja)

Določitev varovalnega učinka gozda

Metodologija omogoča upoštevanje varovalnega 
učinka gozda tako za izvorna območja kot za ob-
močja premeščanja in odlaganja. Odraža se v po-
večanju kota energijske črte α na območju, kjer je 
gozd (Slika 3), povečanje kota energijske črte - po-
meni krajši doseg plazu. Varovalni učinek gozda je 
odvisen od:
• parametra MFS (angl. Maximum Forest Structu-

re), ki predstavlja potencialni varovalni učinek 
gozda in je odvisen od:

• vrste pobočnega masnega premika,
• razvojne faze sestoja ter 
• drevesne sestave. 
• parametra FSI (angl. Forest Structure Index), ki 

predstavlja dejanski varovalni učinek gozda in 
je odvisen od:

• sestojnega sklepa,
• sestojne gostote ter
• zgornje sestojne višine.

Slika 2: Varovalni učinek gozda je omejen glede na kinetično energi-
jo pobočnega masnega premika. 

Varovalni učinek gozda se v metodologiji spremi-
nja glede na razdaljo do energijske črte zδ (pri-
bližek za energijo) oz. od hitrosti gibanja mase po 
pobočju (zδ > 0) (Slika 2 in Slika 3). Ko energija 
potujoče mase preseže določeno vrednost, gozd 
ne more več opravljati svoje varovalne vloge. V iz-
vornih območjih (zδ = 0) pomeni povečanje naklo-
na, nad katerim lahko pride do izvora pobočnega 
masnega premika. 

Slika 3: Odvisnost varovalnega učinka gozda glede na hitrost giba-
nja plazu oz. razdalje do energijske črte zδ. 

Metodologija izdelave kart erozijskih nevarnosti za območja izven vpliva poplavnih voda - za področje nevarnosti pred skalnimi podori in snežnimi plazovi



308

Elementi ogroženosti z različno  
stopnjo ranljivosti in določitev  
erozijske ogroženosti

Metodologija omogoča vključitev rastrskega slo-
ja potencialnih elementov ogroženosti (t.i. škodni 
potencial: npr. infrastrukturno omrežje, stavbe, 
kulturna dediščina idr.), pri čemer lahko imajo ti 
različno stopnjo ranljivosti. Skupno območje spro-
ščanja in premeščanja, po katerih simulirana pot 
mase doseže elemente ogroženosti, algoritem 
shrani v svoj posebni sloj erozijske nevarnosti, 
ki vsebuje atribut o stopnji ranljivosti (Slika 4). Ta 
sloj predstavlja območja erozijske nevarnosti, nad 
elementi ogroženosti, torej območje, kjer je smi-
selno z aktivnimi in pasivnimi preventivnimi ukre-
pi vplivati na zmanjšanje erozijske nevarnosti in 
s tem zmanjšanje ogroženosti elementov ogro-
ženosti. V primeru, kjer ta območja pokriva gozd 
je torej smiselno in zaželeno, da se v gozdnogo-
spodarskih in gozdnogojitvenih načrtih načrtujejo 
ukrepi vzdrževanja in optimizacije varovalnega 
učinka gozdov in posebno skrb daje protierozij-
skim ukrepom (tudi pri izgradnji gozdnih prome-
tnic). V primeru potreb (pomanjkanje finančnih 
sredstev, kadra…) po določevanju stopnje prioritet 
oz. časovnega zaporedja izvajanja ukrepov, se je 
smiselno najprej osredotočiti na območja, s kate-
rih preti nevarnosti na ranljivejše elemente ogro-
ženosti, torej v primeru prikaza na karti (Slika 4) 
na rdeče označena območja.

Zaključek

Izdelane karte po predstavljeni metodologiji je 
nujno preveriti oz. verificirati na terenu. Pri tem je 
nepogrešljivo znanje o t.i. nemih pričah, o sledovih 
v pokrajini, ki omogočajo povratno opisno sklepa-
nje o preteklih in sedanjih procesih masnih gibanj, 
v najboljšem primeru pa dopuščajo tudi kvantita-

tivne interpretacije procesov. O tem je v Sloveniji 
obširno opisano v magistrski nalogi »Neme priče 
pri presoji nevarnosti zaradi erozijskih in hudour-
niških procesov« (Papež, 2011). 
V Sloveniji, ki ima gozdnatost večjo od 60 %, ima 
lahko gozdarska stroka v družbi zelo pomemben 
vpliv, tudi na področju zmanjševanja ogroženosti 
pred naravnimi nesrečami. Gozdarstvo, kot izvor 
in ena izmed „logičnih kadrovskih streh“ hudou-
rničarstva, je v svoji osnovi pomembno predvsem 
zaradi celostnega gospodarjenja s prostorom, kar 
je razvidno tudi iz prispevka. Pobuda iz gozdar-
stva za še bolj načrtno in strokovno podprto op-
timizacijo varovalne in zaščitne vloge gozdov bi 
morala biti razumljena kot razvojna priložnost in 
družbeno odgovorna poteza. 

Rezultati presoje nevarnosti in ogroženosti na 
slovenskem testnem območju tudi dokazujejo, 
da je zaradi podobnosti erozijske in hudourniške 
problematike na območju Alp pri razmišljanju o 
sistemskih rešitvah zelo dobrodošla, če že ne nuj-
na, mednarodna izmenjava znanj in izkušenj med 
pristojnimi institucijami.

Slika 4: Karta erozijske nevarnosti za primer snežnih plazov (levo – višina do energijske črte), ter karta snežnih plazov, ki ‚‘zadenejo‘‘ ele-
mente ogroženosti (desno – prikazana je različna ranljivost elementov ogroženost).

Slika 5: Karta erozijske nevarnosti za primer skalnih podorov za 
območje Republike Slovenije v merilu 1 : 20 000. 

izr. prof. dr. Milan Kobal, mag. Jože Papež
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Povzetek

V prispevku so prikazani rezultati meritev in del-
ne analize 11 snežnih plazov v Zgornji soški do-
lini (občina Bovec), ki so se splazili 22. in 23. ja-
nuarja 2021. Nekateri snežni plazovi so s seboj 
transportirali ogromne količine lesa, posebnost 
tokratnih snežnih plazov pa je bila tudi ta, da so 
bili zaradi obilnega dežja in prepojenosti snežne 
odeje z vodo izjemno tekoči in so se hitro gibali 
ter imeli velik doseg - ponekod daleč v območje 
brez snega. Meritve in raziskave snežnih plazov 
so potekale na Katedri za krajinsko znanost in ge-
oinformatiko Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF UL, kjer so se raziskovalci posluži-
li najsodobnejših tehnologi; od terenskega zajema 
podatkov z laserskim skenerjem, nameščenim na 
daljinsko vodeni letalnik, do regionalnega modeli-
ranja snežnih plazov v podrobnem merilu.

Velika pozornost je namenjena modeliranju giba-
nja snežnih plazov in izdelavi kart nevarnosti pred 
snežnimi plazovi na regionalni ravni, ki, podobno 
kot za skalne podore, za območje Republike Slo-
venije, kljub zakonskim osnovam (Zakon o vodah, 
Ur. l. RS, št. 67/02), še ne obstajajo. Testno so za 
nekaj občin karte nevarnosti pred snežnimi plazo-
vi že izdelane in prikazujejo tako območja prože-
nja kot območja premeščanja in območja odlaga-
nja snega. To predstavlja osnovo za identifikacijo 
območij, kjer so potrebni dodatni tehnični in/ali 
biotehnični ukrepi varovanja elementov ogrože-
nosti, ter objektivno določanje gozdov s poudar-
jeno varovalno in zaščitno funkcijo. V preučevanje 
snežnih plazov so se na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire v obliki zaključnih del 
vključili tudi študentje.
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Gre za nadgradnjo dela, ki ga je leta 1994 zas-
tavilo Podjetje za Urejanje Hudournikov (PUH) s 
študijo «Ocena ogroženosti Slovenije s snežnimi 
plazovi», kjer so sodelovali številni zunanji sode-
lavci, financirala pa sta jo Uprava RS za zaščito 
in reševanje ter Uprava RS za varstvo narave. Za 
celotno območje Slovenije je bil izdelan t.i. lavin-
ski kataster oz. kataster snežnih plazov, ki zaje-
ma 1.246 plaznic, izrisanih v merilu 1:10.000. Po-
membna analiza nevarnosti in ogroženosti je tudi 
leta 1999 izvedena študija (PUH, 1999) ‚‘Zagoto-
vitev varnosti pred snežnimi plazovi na državnih 
cestah republike Slovenije‘‘. V letih 2003/2004 
je bil za območje občine Bovec lavinski kataster 
nadgrajen in posodobljen. V prispevku je analizi-
rana primerjava takratnih ugotovitev z dejanskimi 
dogodki 2021.

Uvod

V preteklosti so snežni plazovi človeka le redko 
ogrožali - bili so v glavnem omejeni na območja 
nad zgornjo gozdno mejo, človek pa se jim je pre-
udarno umikal. V zadnjih stoletjih je človek s kr-
čenjem gozdov za pašnike in travnike, urbane in 
turistične površine (smučišča) povzročil, da se je 
gozdna meja občutno znižala, snežni plazovi pa so 
si utrli pot globlje v doline. 

Bistvena ugotovitev študije „Ogroženost Slove-
nije s snežnimi plazovi“ (Horvat in sod., 1994) je 
bila, da je Slovenija s snežnimi plazovi bistveno 
bolj ogrožena, kot so kazali rezultati dotedanjih 
raziskav. Ker se 94 % plazov, ki ogrožajo promet, 
ter 79 % plazov, ki ogrožajo smučišča, daljnovode, 
stanovanjske in gospodarske objekte proži pod 
zgornjo gozdno mejo, lahko po vmesni stabiliza-
ciji plazišč z opornimi objekti, gozdni sestoji dol-
goročno ponovno v glavnem stabilizirajo plazovita 
območja. Omenjeni podatek tudi kaže, da je bila 
nedomišljena raba prostora glavni vzrok ogrože-
nosti zaradi snežnih plazov v območju ekumene.

V Sloveniji imamo po grobih ocenah okoli 16.000 
ha izrazito plazovitih območij z registriranimi 
najmanj 1246 plazovi, ki ogrožajo stanovanjske, 
gospodarske in infrastrukturne objekte in smu-
čišča. Za nastanek in proženje snežnih plazov 
imajo poleg vremenskih razmer – višine padavin, 
zaporedja sneženja, delovanja vetra in tempera-
turna nihanja ter in človeških posegov v prostor, 
pomembno vlogo tudi relief, nagib, ekspozicija 
in hrapavost površja. Snežni plazovi so erozij-
ski agens, ki s svojim delovanjem omogoča laž-
ji in hitrejši razvoj vodne erozije, saj se najmanj 
82 % obravnavanih plazov nahaja na erodibilnih 
zemljiščih. Pri načrtovanju konkretnih ukrepov 
trajnega varstva pred snežnimi plazovi na najbolj 
pomembnih lokacijah je potrebno kot podlogo po-

sameznim protilavinskim ukrepom izdelati simu-
lacije snežnih plazov s prostorskimi modeli (v za 
projektiranje primernem merilu), kataster plaznic 
pa pri tem lahko služi kot zbirka dogodkov za gro-
bo kalibracijo modelov.

Snežni plazovi so, poleg sklanih podorov, za ogro-
žanje življenj najbolj nevarna oblika erozije, saj 
se vse odigra hitro oz. hipno, žrtve na prostem ali 
v objektih pa se ne morejo pravočasno umakniti 
na varno, kar je npr. pri nižinskih poplavah in ze-
meljskih plazovih večinoma možno.

Po nastanku ločimo dve osnovni vrsti plazov: pla-
zove nesprijetega in plazove sprijetega snega. 
Glede na lego in število plasti razlikujemo vrhnje 
(plastne) plazove in talne plazove (ki segajo do 
talne podlage). Po načinu gibanja ločimo pršne, 
drseče in tekoče plazove. Pogosto so tipi plazov 
med sabo pomešani. Predel, kjer se stalno pojav-
ljajo snežni plazovi, imenujemo plaznica. Delimo 
jo na tri območja: predel strmine, na katerem se 
plaz sproži, imenujemo območje splazitve, napo-
ke ali utrganja (izvorno območje). Območje, po ka-
terem plaz drsi, je območje gibanja plazu ali pla-
zina (območje premeščanja); konec plazu, kjer se 
snežna masa odloži, pa imenujemo plazni stožec 
ali vršaj, oziroma območje akumulacije (območje 
odlaganja). 

Slika 1: Izvorno območja, območje premeščanja in območje odlaga-
nja snežnega plazu iz Rdečega roba proti Tolminki v dolini Tolminke, 
ki se je sprožil 23.01.2021 in se gibal v območje brez snega več kot 
1 km. 

Analiza snežnih padavin kaže na veliko razno-
likost v njihovem trajanju, višini in intenziteti v 
slovenskem prostoru, zato se katastrofalni pojavi 
pojavljajo v sorazmerno dolgih časovnih obdob-
jih. Prav taka porazdelitev pojava snežnih plazov, 
zlasti večjih dimenzij, pa je glavni razlog pogos-
to omalovažujočega odnosa do občasnega in še 
zlasti do trajnega varstva pred snežnimi plazovi. 
Letošnji obsežni plazovi, zlasti na območju Po-
sočja, so nas, tokrat na srečo brez smrtnih žrtev, 
spet opomnili, da je lavinska nevarnost v Sloveniji 
še kako prisotna in da smo tudi zaradi vse bolj za-
nesljivih napovedi sprememb podnebja, ki napo-
vedujejo večje vremenske ekstreme, dolžni načr-
tovati in izvajati preventivne protilavinske ukrepe.

Nevarnost snežnih plazov v Zgornji soški dolini: vzorci in procesi ob spremembah podnebja
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Ogroženost s snežnimi plazovi 
na Bovškem

Značilen primer negativnega vpliva človeka na 
prostor je Zgornja soška dolina. Okrog 60 % njenih 
površin je praktično golih, le tu in tam jih prerašča 
skromno alpsko rastlinje. Nekoč porasle površine 
so izsekali in požgali ter tako pridobili nove paš-
nike. Dodatno so ta svet degradirali s čezmerno 
pašo. Tako so s strmimi nagibi, majhno hrapa-
vostjo površin ter slabo poraslostjo ustvarjeni 
idealni pogoji za proženje snežnih plazov. Gozdarji 
so bili prvi, ki so opozarjali na pretečo nevarnost 
snežnih plazov in to predstavljali tudi v obliki kart 
(Slika 2). Tako so bil npr. v Gozdarskem vestniku 
že leta 1952 objavljeni trije prispevki gozdarskih 
strokovnjakov na temo snežnih plazov (Rainer, 
1952; Tregubov, 1952; Žagar, 1952).

Slika 2: Prva karta najpogostejših snežnih plazov v Zgornji Soški 
dolini, ki je bila v prispevku Bogdana Žagarja objavljena v Gozdar-
skem vestniku leta 1952. 

Za občino Bovec je bil leta 2004 nadgrajen kata-
ster snežnih plazov ter izdelane osnove za učin-
kovito izvajanje ukrepov zaščite in reševanja 
(PUH, 2004). Takrat je bilo ugotovljeno, da je pro-
blematika ogroženosti občine Bovec zaradi pro-
ženja snežnih plazov zelo obsežna in razmeroma 
zahtevna. 

Slika 3: Kataster snežnih plazov za Občino Bovec, ki ga je leta 2004 
izdelalo Podjetje za urejanje hudournikov). Označeni so tudi plazovi, 
ki so januarja 2021 dospeli do prometnice, ter plazovi, katere smo 
izmerili na območju Zgornje soške doline. 

Skupno število vseh plazov je 278 od tega jih je na 
državnih cestah evidentiranih 52 in na občinskih 
22. Poleg tega 9 plazov ogroža smučišče Kanin, 
14 daljnovode, 4 stanovanjske objekte in 3 gospo-
darske objekte. Maksimalni doseg najbolj proble-
matičnih plazov je bil preverjen s topografsko sta-
tistično metodo določanja dosega snežnih plazov 
(Horvat, 2001). Statistično izračunani maksimalni 
dosegi snežnih plazov so bili vneseni v kataster/
karto plazov.

Glavno težišče problematike je torej na ogrože-
nosti udeležencev v prometu:

• državno cesto Predel – Bovec ogroža 11 plazov 
v skupni dolžini 610 m,

• državno cesto Vršič - Trenta ogroža skupaj 
• 5 plazov v skupni dolžini 380 m,
• državno cesto Trenta - Bovec ogroža skupaj 
• 15 plazov v skupni dolžini 1950 m (Slika 4),
• državno cesto Strmec - Mangart ogroža skupaj 

6 plazov v skupni dolžini 645 m,
• lokalne ceste v občini Bovec ogroža skupaj 
• 9 plazov v skupni dolžini 750 m,
• gozdne ceste v občini Bovec ogroža skupaj 
• 13 plazov v skupni dolžini 2225 m.

Žal v Sloveniji pogosto na ogroženih površinah ne 
pride do pravočasnih zapor in le sreči se imamo 
zahvaliti, da v zadnjih letih, pa tudi letos, ni prišlo 
do nesreč in žrtev, ko so snežni  plazovi zasuli za 
promet odprte prometnice.

Slika 4: Snežni plaz Širokec je cesto Trenta - Bovec dosegel 
22.01.2021 ob 15:30. 

Snežni plazovi v Zgornji soški 
dolini v januarju 2021

Snežni plazovi v Zgornji Soški dolini v januarju 
2021 so bili posledica velike količine novozapad-
lega snega in hkrati obilnega deževja. Posebnost 
tokratnih snežnih plazov je bila tudi ta, da so bili 
zaradi obilnega dežja in prepojenosti snežne ode-
je z vodo izjemno tekoči (Slika 5 - levo) in so se 
zato hitro gibali ter imeli velik doseg - ponekod 
daleč v območje brez snega, celo več kot 1 km po 
kopnem (Slika 1). Nekateri snežni plazovi so s se-

izr. prof. dr. Milan Kobal, Miha Kostevc, mag. Jože Papež
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boj transportirali tudi ogromne količine lesa (Slika 
5 - desno), saj so se sprožili po več desetletjih, kar 
priča tudi količina in dimenzije lesa, ki so ga snež-
ni plazovi transportirali s seboj. 

Preglednica 1 prikazuje podatke o količini pada-
vin (ARSO, 2021) v obdobju med 21. in 24. januar-
jem 2021. Na vseh vremenskih postajah v okolici 
so zabeležene padavine v obliki dežja, razen na 
Kredarici, kjer je padal sneg. Na več lokacijah, so 
bili preseženi padavinski rekordi, na Kredarici je 
bila zabeležena najvišja januarska višina snežne 
odeje od začetka meritev. V Trenti je v treh dneh 
skupaj padlo 159,7 mm dežja, v Soči pa 230,1 mm.

Preglednica 1: Podatki o količini padavin in snežni odeji za mete-
orološko postajo Kredarica, padavinski postaji Trenta in Soča ter 
samodejno postajo Bovec (ARSO, 2021).

Meritve območij odlaganj 
snežnih plazov

Na Katedri za krajinsko znanost in geoinformatiko 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
BF UL smo že ob napovedi vremenskih razmer, ki 
so (glede na snežne razmere v visokogorju) več 
kot očitno obetale obilno proženje snežnih plazov, 
odšli na teren in pričeli z dokumentiranjem stanja, 
po stabilizaciji razmer pa pričeli izvajati meritve 
in raziskave snežnih plazov. Osnovni cilj meritev 
na terenu je bila izmera območja dosega plazov 
ter izmera količine akumuliranega snega na ob-
močju odlaganja za čim več snežnih plazov, kar 
smo v nadaljevanju raziskav uporabili za razvoj, 
kalibracijo in validacijo prostorskih modelov oz. 
simulacij gibanja snega od izvornega območja, 
preko območja premeščanja do območij odlaga-
nja snega v podrobnem merilu. Pri tem smo za iz-
mero akumulacije snega poleg klasičnih fotografij 
iz daljinsko vodenega letalnika prvič v Sloveniji 
uporabili tudi laserski skener, nameščen na da-
ljinsko vodeni letalnik. V preučevanje snežnih pla-
zov so se na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF UL v obliki zaključnih del vključili 
tudi študentje.

Meritve smo v februarju in marcu 2021 izvedli 
na območjih odlaganja 11 snežnih plazov, ki se 
nahajajo v občini Bovec (Skok, Korito, V Koritih, 
Peščenk, Širokec, Mesnovka, Na Prapreti, Zvirnik, 
Komar, Kraj Planje, V žlebu za Kopico). Na obmo-
čju vsakega plazu smo:

• postavili oslonilne točke (od 7 do 25 na plaz), jih 
signalizirali ter z GNSS RTK izmerili njihovo toč-
no lokacijo (Leica Zeno 20 + Leica GG04 Samrt 
Anntena) v koordinatnem sitemu EPSG:3794 
Slovenia 1996 (Slovene National Grid, EGM96 
Geoid)

• z daljinsko vodenim letalnikom DJI Mavic Air 2 
ročno opravili snemalne misije in posneli skup-
no 3745 fotografij (od 158 do 1022 na plaz)

• v programu Pix4DMapper izdelali oblak točk, di-
gitalni model površja ter ortofoto

Postaja

Padavine [mm]

Snežna 

odeja [ 

cm ]

Višina 

novoza-

padlega  

snega [ 

cm ]

Trenta Soča Kredarica

20. 1. 

2021
370

21. 1. 

2021
4,5 1,5 371 1

22. 1. 

2021
59,7 98,5 33,7 425 40

23. 1. 

2021
80,3 102,3 55,5 505 85

24. 1. 

2021
19,7 24,8 17,9 510 29

25. 1. 

2021
0,7 500 3

Skupaj 159,7 230,1 109,2

Slika 5: Gibanje snežnega plazu iz Rdečega roba proti Tolminki v dolini Tolminke, ki se je gibal po območju brez snega, zaradi razmočenosti 
snežne odeje pa so se izoblikovale snežene granule (levo). Primer snežnega plazu Skok (akumulacija snega: 234.790 m3) v Lepeni (desno).

Nevarnost snežnih plazov v Zgornji soški dolini: vzorci in procesi ob spremembah podnebja
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• točnost (RMSE) izravnave bloka fotografij znaša 
od 0,016 cm do 0,094 cm

• v programu ArcGis Pro digitalizirali območje od-
laganja 

• v program R uvozili podatke laserskega skeni-
ranja površja Slovenije, izdelali digitalni model 
reliefa in ga za izračun količine akumuliranega 
snega odšteli od digitalnega modela površja 
plazu.

Preglednica 2: Podatki o akumulaciji snega na območjih odlaganja 
in maksimalni višini akumulacije.

Modeliranje dosega snežnih plazov
Določitev izvornih območij snežnih plazov

Osnovni podlagi za določitev potencialnih območij 
proženja snežnih plazov sta:

• rastrski sloj povprečne maksimalne višine 
snežne odeje (več od 50 cm) 

• digitalni model reliefa DMR, izdelan iz podatkov 
laserskega skeniranja površja Slovenije z veli-
kostjo slikovne celice 5 × 5 m.

Kriterije določitve potencialnih območij proženja 
smo povzeli po metodologiji za določanje poten-
cialnih območij proženja (PRA), ki so jo predstavili 
Bühler in sod. (2013). ta vključuje:

• nagib površja (od 28° do 55°)
• ukrivljenost terena (mejna vrednost 3)
• vektor hrapavosti (mejna vrednost 0,03)
• maska gozda (če je gozd prisoten, ne pride do 

sprožitve snega)

Modeliranje premeščanja in odlaganja snežnih 
plazov

Za modeliranje območij premeščanja in območij 
odlaganja smo uporabili v sklopu projekta Gre-
enRisk4Alps razvito metodologijo. Gre za model 
Flow-Py, ki v primerjavi z zahtevnimi procesnimi 
modeli, potrebuje manj vhodnih podatkov in tako 
omogoča relativno hitro in enostavno pridobiva-
nje modelnih rezultatov tudi na regionalni ravni. 
Model je zasnovan v programskem jeziku Python 
3 (Kobal in sod., 2020; Kobal in sod., 2020b; Neu-
hauser in sod., 2020) in temelji na algoritmih za 
računanje:

a) α - dosega premikajoče mase (Heim, 1932) in 
b) exp - lateralnega širjenja mase 

(Holmgren, 1994)

Za modeliranje premeščanja in odlaganja snežnih 
plazov smo uporabili digitalni model reliefa DMR, 
rastrski sloj območij proženja ter rastrski sloj va-
rovalnega učinka gozda, ki je odvisen od dveh pa-
rametrov (Kobal in sod., 2020b):

• MFS (angl. maximum forest structure), ki pred-
stavlja potencialni varovalni učinek gozda in je 
odvisen od: a) vrste pobočnega masnega pre-
mika, b) razvojne faze sestojna ter c) drevesne 
sestave

• FSI (angl. forest structure index), ki predstavlja 
dejanski varovalni učinek gozda in je odvisen 
od: a) sestojnega sklepa, b) sestojne gostote ter 
c) zgornje sestojne višine.

Snežni plaz
Akumulacija snega 

[ m3 ]

Maksimalna višina aku-

mulacije snega [ m ]

Skok 234.790 23,4

Korito 176.300 18,8

V Koritih 19.740 15,5

Peščenk 32.440 8,2

Širokec 52.730 9,6

Mesnovka 37.730 21,0

Na Prapreti 32.150 8,5

Zvirnik 59.060 14,7

Komar 542.740 25,2

Kraj Planje 92.160 16,7

V žlebu za 

Kopico
223.390 13,3

SKUPAJ 1.503.230 -

izr. prof. dr. Milan Kobal, Miha Kostevc, mag. Jože Papež

Slika 6: Georeferenciaran oblak točk snežnega plazu „V žlebu za 
Kopico“ z označenimi lokacijami oslonilnih točk. 
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Zaključek

Glavno sporočilo letošnjih snežnih plazov bi se 
moralo glasiti, da moramo v Sloveniji ponovno 
resno (ne le na opisni ravni!) pristopiti k raziska-
vam snežnih plazov in izvajanju varnostnih ukre-
pov proti snežnim plazovom. Le-te delimo v pre-
ventive, vzdrževalne in posledične.

V Sloveniji smo glede na sorazmerno veliko ogro-
ženost obsežnih območij s snežnimi plazovi zgra-
dili malo protilavinskih objektov. Pri njihovem na-
črtovanju in izvedbi so upravljalcem na ogroženih 
območjih svetovali hudourničarji, številni objekti 
pa so od načrta do realizacije njihovo delo. Objek-
te proti snežni eroziji lahko delimo v štiri skupine:

• Objekti za preprečevanje proženja snežnih 
plazov (razne oblike opornih objektov, ki imajo 
funkcijo opiranja in zadrževanja snežne odeje 
na plazljivih pobočjih); 

• Objekti za preusmeritev, razbijanje in zausta-
vljanje snežnih plazov; 

• Direktni varovalni objekti (npr. cestne galerije); 
• Objekti za odpihovanje snega – vetrni, zastružni 

objekti.

V primeru ogroženih cestnih prometnic na Bov-
škem, je glede na obsežnost in značilnost neka-
terih snežnih plazov, treba razmisliti o dodatnih 
varovalnih cestnih galerijah za zaščito pred snež-
nimi plazovi.
Zbrani podatki meritev, rezultati modeliranja in in-
ženirska preliminarna presoja nevarnosti in ogro-

Nevarnost snežnih plazov v Zgornji soški dolini: vzorci in procesi ob spremembah podnebja

Slika 7: Snežni plaz Korito v Zadnji Trenti. Na levi strani ortofoto v 3D prikazu, na desni pa akumulacija snega (176.300 m3), kjer je prikazan 

tudi oblak točk dreves in se nazorno vidi širjenje plazu v gozd. 

Slika 8: Primerjava lavinskega katastra, dejanskega stanja akumulacij snega ter rezultata modela za plazova ‚‘Kraj Planje‘‘ ter ‚‘V žlebu za 
Kopico‘‘ glede na različen koeficient α - doseg premikajoče mase ter exp - lateralno širjenje mase.
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ženosti ter primernosti protilavinskih ukrepov bo 
lahko v pomoč tako odločevalcem kot projektan-
tom. Tovrstni natančno zajeti podatki o naravnih 
pojavih neposredno po dogodku so za kasnejšo 
povratno analizo naravnih procesov, hitrosti plazu, 
potisne in udarne sile plazov in količin idr. nepre-
cenljivega pomena. Pravzaprav bi izvajanje tovr-
stnih meritev (dokumentiranje nevarnih naravnih 
pojavov in naravnih nesreč) moralo biti sistemsko 
urejeno in predpisano kot obvezno (Papež, 2011).
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Reklamni oglasi
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zDravo, jutri!

Z donacijami in sponzorstvi podpiramo organizacije in projekte, ki

bogatijo življenje v Mariboru in okolici.

Ohranjamo Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije.
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• z naravovarstvenim nadzorom in monitoringom med gradnjo in obratovanjem.
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Oprema za odvajanje 
padavinske odpadne vode

Oprema za zadrževalne bazene 

Protipoplavne lopute
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https://cgs-labs.si/webinar-dhi/



Dejavnost:
V podjetju iS Projekt, projektiranje in urejanje voda d.o.o. smo specializirani za celovito reševanje pri 
načrtovanju in projektiranju urejanja voda. S ciljem celovitega reševanja voda izdelujemo:

•	 Analize poplavnosti ter karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti 

•	 Strokovne podlage s področja vodarstva za potrebe DPN, OPN, OPPN,… 

•	 Hidrološke analize 

•	 Matematično modeliranje gladin 

•	 Projekti in načrti hidrotehničnih ureditev 

•	 Projekti za renaturacijo vodotokov 

•	 Geodetske meritve 

•	 Recenzije in revizije s področja hidrotehnike

T: 0590 81 1 16     E: projekt@isprojekt.si      W: www.isprojekt.si



ISO 9001:2015

NAČRTUJEMO PREDNOSTI, USTVARJAMO IZZIVE.

projektiranje in inženiring
IBE, d.d., svetovanje,

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija

www.ibe.si

HE Blanca

Ali je planirana investicija stroškovno upravičena?
Ali je terminski plan realen?
Ali so projektirane rešitve optimalne?
Ali bo objekt energetsko učinkovit in prijazen do okolja?

 

 

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.  
Sedež podjetja Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana 
PE CELJE Opekarniška cesta 15B, Celje  
T: 0590 81 100 
E: izvor@izvor.si 
W: www.izvor.si 

 
Ključna področja delovanja: 

 Izdelava projektne dokumentacije hidrotehničnih ureditev 
 Izdelava hidrološko hidravličnih študij, analiz in presoj 
 Matematično modeliranje hidrodinamičnih pojavov 
 Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti 
 Izdelava hidrotehničnih podlag za prostorske načrte 
 Recenzije projektne dokumentacije (hidrotehnika) 
 Analize in načrtovanje sanacij zemeljskih plazov 
 Renaturacija vodnih teles (reke, ribniki) 

 
Z vami že 20 let - 10 let IZVO-R na 10 let podlage v IZVO 

 

 



SANACIJE PLAZOV

ŽELEZNIŠKE IN
CESTNE GRADNJE

HIDROGRADNJE

IZGRADNJA PROTIHRUPNIH 
OGRAJ

PROIZVODNJA 
GEOTEHNIČNIH SIDER

W W W. R A F A E L . S I

S P E C I A L I Z I R A N I  S T R O K O V N J A K
Z A  I Z V A J A N J E  G R A D B E N I H  S T O R I T E V.





 

 

www.nivoeko.si 

 

Telefon: +386 3 42 24 109 

Fax: +386 3 54 51 024 

Email:  info@nivoeko.si 





 

BIRO GBH d.o.o. 
 

GRADBENIŠTVO, PROJEKTIRANJE IN NADZOR 
 

Pot k mlinu 18E, 2000  Maribor – Slovenija 
 
 
tel:        02/3312-641 
gsm:     051/364-450 
fax:       02/3312-671 
e-mail:  gbh@siol.net 

 
 
 



Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.



 - 290 -  
REKLAMNI OGLASI

 

29.  MIŠIČEV VODARSKI DAN 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Tri desetletja znanja, izkušenj in strokovnosti.
info@cmc-group.si | www.cmc-group.eu

Najboljši materiali
za najboljše rešitve Merilna 

tehnika



338

Tehnološki park 21
Ljubljana, Slovenija

www.tempos.siinfo@tempos.si +386 41 288 442

biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
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Na probleme je potrebno gledati širše in bolj kompleksno in skladno 
s tem tudi urejati vodotoke z upoštevanjem dolgoročnega vpliva, ne 
samo na poplavno varnost, temveč tudi na življenjske razmere vseh,  
s katerimi si delimo naš planet Zemlja.

Agata Suhadolnik, udig

Borut Roškar, udig
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