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VODNE PERSPEKTIVE SLOVENIJE IN MOŽNOST RABE VODE
V KMETIJSTVU
POVZETEK
V okviru ciljnega raziskovalnega programa, katerega naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS, so ocenjene vodne perspektive in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi. Definiranih
je 194.935 ha kmetijskih zemljišč (KZ) potencialno primernih za namakanje. Z vodo, ki je na voljo iz
vodnih teles površinskih vodotokov (VTPV) bi, neupoštevajoč sistem delitve vode, in upoštevajoč
vodne količine iz zadrževalnikov, ki so primarno namenjeni hidroenergetski rabi, lahko namakali največ
52.330 ha KZ. Iz ostalih obravnavanih zadrževalnikov bi lahko namakali 6.770 ha KZ. Velike količine
razpoložljive podzemne vode, s katerimi bi skupaj lahko namakali 117.950 ha KZ, so mestoma
izjemno omejene. Prečiščena odpadna voda iz komunalnih čistilnih naprav predstavlja potencial za
namakanje KZ predvsem na območjih brez površinskih tekočih voda (Kras, Primorska). Iz vidika
namakanja KZ je vode za rabo veliko, težava je njena prostorska spremenljivost razpoložljivosti. Na to
vplivajo tudi različni interesi rabe vode (vodooskrba, hidroenergija, ribištvo, industrija). V prihodnje bo
več truda potrebno vložiti v medprostorsko in medsektorsko dogovarjanje za vodo.

UVOD
Kljub temu, da je Slovenija relativno bogata z vodo, je za to območje značilna velika časovna in
prostorska spremenljivost razpoložljivosti vode. To velja tudi z vidika rabe razpoložljivih vodnih virov za
namakanje. Zaradi pogoste neugodne razporeditve padavin v rastni sezoni je kmetijska pridelava v
Sloveniji večkrat podvržena kmetijski suši. Potrebujemo učinkovito strategijo namakanja. Trenutna
politika preprečevanja suše je ocenjena kot neučinkovita (Računsko sodišče Republike Slovenije,
2007). Po podatkih Računskega sodišča RS je, v letih 2000, 2001, 2003 in 2006, v kmetijstvu zaradi
suše nastalo 247 mio EUR škode. Država je za odpravo posledic namenila 85,9 mio EUR, medtem ko
je bilo za preventivo namenjenih le 3,3 mio EUR. Osnova za vzpostavitev učinkovitega sistema
upravljanja na področju preprečevanja suše je tudi poznavanje perspektiv razvoja rabe določenega
vodnega vira.
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V pričujočem prispevku so z vidika potencialno razpoložljivih vodnih količin za namakanje KZ,
obravnavani površinski vodotoki, zadrževalniki, podtalnica in prečiščena odpadna voda iz komunalnih
čistilnih naprav. Prostorsko so definirane količine vode na voljo za namakanje iz posameznega
vodnega vira ter določen obseg površin, potencialno primernih za namakanje iz vsakega od njih. V
nadaljevanju je prikazana metodologija, sledijo rezultati, ki predstavljajo oceno razpoložljivosti vode za
kmetijstvo v Sloveniji glede na obravnavan vodni vir. Prispevek pa se zaključi s sklepi.

METODOLOGIJA
Metodološko so uporabljene tako kvalitativne kot kvantitativne metode raziskovanja. Metodologija,
oblikovana za vsako analizo posebej, obsega pregled in analizo različnih virov podatkov - strokovne
literature, veljavne zakonodaje, pravilnikov in relevantnih statističnih podatkov. Kjer iz razpoložljivih
kvantitativnih podatkov ni mogoče oceniti vodnih perspektiv, so uporabljene kvalitativne metode
raziskovanja - terenski ogledi in intervjuji. Opravljena je analiza prostorskih potencialov (ArcGIS
Spatial Analyst).
Kmetijska zemljišča potencialno primerna za namakanje
S pomočjo grafičnih podatkov dejanske rabe (MKGP, 2010) so definirane potencialno primerne
površine za namakanje v Sloveniji (194.935 ha) (Slika 1). Obravnavane so kategorije rabe KZ: njive
oz. vrtovi, intenzivni sadovnjaki, hmeljišča, ostali trajni nasadi, trajne rastline na njivskih površinah,
rastlinjaki in matičnjaki, oljčniki. V tretjo skupino uvrščamo neobdelana kmetijska zemljišča in plantaže
gozdnega drevja. Skupno, obravnavane kmetijske površine pokrivajo 9,6 % ozemlja Slovenije.

Slika 1: Kmetijska zemljišča, ki so potencialno primerna za namakanje (MKGP, 2010, IzVRS, 2010,
GURS, 2010).
Vodna telesa površinskih vodotokov
V Sloveniji je določenih 155 VTPV (vodno telo – VT, kandidat za močno preoblikovano vodno telo –
kMPVT, umetno vodno telo – UVT). Obravnavanih je 154 VTPV (razen morja). Karakteristični pretoki
so določeni v skrajno dolvodnih točkah. S pomočjo tega je izračunana količina vode, ki je na voljo za
rabo (Qneto), definirana kot razlika med merodajnim pretokom (Qmer) in ekološko sprejemljivim
pretokom (Qes). Za izračune karakterističnih pretokov so uporabljene srednje mesečne vrednosti
pretokov v namakalnem obdobju maj-september (za mediteransko območje april-september). Na
podlagi podatkovnega niza za obdobje 1971-2000 (ARSO, 2008) so v analizi zajeti srednje mesečne
vrednosti pretokov za posamezno VTPV.
Za izračun Qmer je upoštevana Q95 oz. pretok, ki je v vodotoku 95 % primerov merjenih
pretokov. Kjer karakterističnih pretokov ni bilo mogoče izračunati so, kot omejitev rabe vode za
potrebe namakanja, uporabljene koncesijske pogodbe za hidroenergetsko rabo vode. Privzeto je, da
se lahko celotna količina vode izražena kot Qneto, porabi za namakanje kmetijskih zemljišč. Iz vidika
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namakanja KZ je, kot prioritetno vplivno območje VTPV, določeno območje, ki od VTPV ni oddaljeno
več kot 3 km horizontalne razdalje in leži znotraj višinske razlike 100 m nad najbližjo točko vodotoka.
Kjer je smiselno, npr. ravninska območja Krško-Brežiškega polja, Sorškega polja in Vipavske doline, je
horizontalna razdalja potencialnih namakalnih površin od najbližjega vodotoka večja. Prioritetno
vplivno območje je določeno na podlagi analize cene transporta vode od VTPV do bodočega
namakalnega območja in velja za primarni cevovod tipa 500 DN (Pintar in sod., 2008; Brezigar in sod.,
2010). Pri tem so upoštevani največjih investicijski stroški, ki lahko nastanejo v okviru projekta, s
katerim investitor kandidira za sredstva iz javnega razpisa MKGP za pridobitev finančnih sredstev v
izgradnjo nove namakalne infrastrukture.
Vodne količine za namakanje (m3/dan/ha), izražene kot hidromodul (l/s/ha), za 18 urno
namakanje so določene na podlagi študije Pintar in sod. (1998). Hidromoduli, so določeni za naslednja
klimatska območja: panonsko območje (0.66 l/s/ha, 43 m3/dan/ha), subpanonsko območje (0.69 l/s/ha,
43 m3/dan/ha), centralno klimatsko območje (0.59 l/s/ha, 38 m3/dan/ha), sub-mediteransko območje
(0.56 l/s/ha, 36 m3/dan/ha) in mediteransko območje (0.71 l/s/ha, 46 m3/dan/ha). Na ta način je
izvedena analiza potencialov rabe vode iz VTPV za potrebe namakanja KZ.
Zadrževalniki
Pregledna študija, ki bi prikazala, kje v Slovenskem prostoru, v kolikšni meri in na kakšen način je
mogoče razpoložljive vodne količine iz obstoječih zadrževalnikov uporabiti v kmetijski pridelavi, ne
obstaja. Da bi ugotovili potencial te vodne infrastrukture je bil, s pomočjo Seznama (Ur. l. RS št. 63/06)
in Dopolnitev seznama obstoječe vodne infrastrukture (Ur. l. RS, št. 96/06) in Slovenskega
nacionalnega komiteja za velike pregrade (SLOCOLD, 2010), oblikovan seznam 32 zadrževalnikov
(Slika 3), ki so ali bi lahko predstavljali zanesljiv vir vode za namakanje KZ. Pri tem so upoštevani trije
kriteriji: (a) zadrževalnik ni suhi zadrževalnik; (b) zadrževalnik se uporablja ali je bil izgrajen za potrebe
namakanja KZ; (c) zadrževalnik se ne uporablja ali ni bil izgrajen za namakanje KZ, vendar leži na
območju KZ primernih za namakanje. Poleg preučitve Pravilnikov o obratovanju in vzdrževanju
akumulacij, ter strokovne literature (Globevnik, 2010), je opravljen pregled stanja in obratovanja
zadrževalnikov, ki obsega: (a) osem pol-strukturiranih intervjujev s terenskimi ogledi zadrževalnikov s
koncesionarji; (b) štirje strukturirani intervjuji z upravljavci in območnim službam ARSO; (c) deset
telefonskih intervjujev z območnimi službami ARSO in upravljavci; in (d) devet samostojnih terenskih
ogledov zadrževalnikov.
Ocena potenciala rabe zadrževalnika je sestavljena iz dveh delov: določitve uporabnega
volumna zadrževalnika in določitve prioritetnega vplivnega območja zadrževalnika. Pri tem lahko prva
določitev vpliva na drugo in obratno. Zajezitve vodotokov se navadno stekajo v struge dolvodno od
zadrževalnikov in postanejo razpoložljive v nižje ležečih ravninskih območjih. Horizontalna razdalja
3 km ni bistvenega pomena in zadrževalnik je lahko od potencialnih namakalnih površin oddaljen več,
pa to bistveno ne vpliva na investicijske stroške ureditve namakalnega sistema. Iz tega sledi, da je
vodni vir za potencialno namakalno območje, ki je od VTPV oddaljeno več kot 3 km, bolj smiselno
iskati v obstoječem zadrževalniku kot površinskem vodotoku.
Uporabni volumen zadrževalnika je, glede na posebnosti zadrževalnika, določen z uporabo
treh pristopov. Za prvi pristop je značilno, da je uporaben volumen na podlagi pisnih virov (pravilnik o
obratovanju, občinski odlok). Za drugi je značilno, da uporaben volumen predstavlja 30 % volumna
akumulacije, določen je poskusno in je pod določenim za zadrževalnike z znanim uporabnim
volumnom. Pri zadrževalnikih, ki imajo določen uporabni volumen za namakanje, le-ta v povprečju
znaša približno 50 %. Za tretji pristop je značilno, da z raziskavo ni bilo mogoče določiti uporabnega
volumna neposredno in je določen posredno na podlagi obsega KZ potencialno primernih za
namakanje v bližini zadrževalnika. Da bi določili največje vplivno območje, so uporabljeni izsledki, da v
povprečju, kulture, ki so v Sloveniji navadno namakane, pokrivajo 27 %, nenamakane pa 73 % vseh
opisanih površin 52 obravnavanih namakalnih sistemov (velja za obdobje 2006-2009) (Cvejić in sod.,
2010). Ti izsledki so bili generalizirani na razmerje 30 % proti 70 %. Z metodo poskušanja je nato
določeno najširše vplivno območje, na katerem je mogoče z vodnimi količinami oskrbeti 30 % KZ
potencialno primernih za namakanje. V nekaterih primerih je načrtovano namakanje višjega odstotka
KZ (tudi 100 %). Na ta način je izvedena analiza potencialov rabe vode iz obravnavanih obstoječih
zadrževalnikov za potrebe namakanja KZ. Privzeta norma namakanja znaša 2500 m3/ha/leto.
Podtalnica
V Sloveniji podtalnico prvenstveno varujemo za potrebe vodooskrbe s pitno vodo (Ur.l. RS
št. 67/2002). Prostorsko gledano, imajo VTPV in obstoječi zadrževalniki, z vidika namakanja KZ,
omejeno vplivno območje. Tudi z vidika potencialno razpoložljivih vodnih količin so potenciali omejeni.
Kjer za potrebe namakanja ni mogoče računati na VTPV ali obstoječe zadrževalnike, je potrebno
razmisliti, ali je mogoče oblikovati sprejemljivo rešitev za rabo podzemnih vodnih virov. Analiza
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razpoložljivosti vodnih virov iz podtalnice je razdeljena na štiri dele. Prvo je opravljena analiza
podeljenih vodnih pravic, za tem analiza regeneracije (mm/leto), ki je definirana kot produkt učinkovitih
padavin in koeficienta infiltracije (metoda Kennesy) (Prestor in sod., 2004). To je omogočilo analizo
razpoložljivih vodnih količin s pomočjo vodne bilance. Razpoložljivost podtalnice je ovrednotena tudi z
vidika njene dostopnosti.
Prečiščena odpadna voda
Prečiščena odpadna voda (POV) iz čistilnih naprav se v Sloveniji ne uporablja za namakanje KZ, kljub
temu, da bi lahko predstavljala potencial predvsem na območjih brez tekočih površinskih voda. V
raziskavi so, s stališča kakovosti in količin POV za namakanje KZ, analizirane komunalne čistilne
naprave. V prvi analizi so upoštevani podatki monitoringa POV iz 245 komunalnih čistilnih naprav
(MOP, 2009). Z vidika ustreznosti so upoštevani parametri temperatura, pH, skupni dušik, fosfor in
nitratni dušik. Pri presoji tehnične zmogljivosti čistilnih naprav so uporabljeni podatki ARSO (2007), pri
čemer je obravnavanih 223 komunalnih čistilnih naprav. Ocenjena je mikrobiološka ustreznost
prečiščene odpadne vode. Obravnavani so nekateri ostali vidik rabe POV za namakanje KZ (npr.
skladiščenje, uporaba in doziranje).

REZULTATI IN DISKUSIJA
Vodna telesa površinskih vodotokov
Na omejene razpoložljive vodne količine za rabo iz obravnavanih VTPV bistveno vplivajo standardi, ki
jih prinaša Uredba o Qes (Uradni list RS, št. 97/09). Izmed 154 VTPV, je za 120 VT (od 128 VT)
določen Qneto: 46 VT nima razpoložljivih vodnih količin, iz 17 VT lahko pričakujemo do 0,05 m3/s, iz
22 VT pa ≥ 0,05 <1 m3/s. Qneto razreda ≥ 1 <5 m3/s lahko pričakujemo na 17 VT. Na 18 VT je Qneto
≥ 5 <100 m3/s. Analiza pri kateri so upoštevane omejitve iz koncesijskih pogodb za hidroenergetsko
rabo (kMPVT, UVT, druge izjeme) v splošnem kaže večje količine razpoložljivih vodnih količin. Skupno
je na prioritetnem območju VTPV definiranih 62.909 ha kmetijskih zemljišč potencialno primernih za
namakanje. Brez upoštevanja vpliva odvzemov gorvodno na razpoložljivost vodnih količin dolvodno, bi
lahko s potencialno razpoložljivimi vodnimi količinami iz VTPV oskrbeli 83 % teh površin (Slika 2).
Potrebno je upoštevati principe delitve vode, kar pomeni, da je količino vode, ki bo za nepovraten
odvzem nastala gorvodno, potrebno odšteti od količine vode, ki je na voljo za rabo na VTPV dolvodno.
Z nadaljnjimi raziskavami bo potrebno preučiti in oblikovati možne principe delitve vode, ki bi lahko bili
v pomoč pri dogovarjanju za vodo za različne rabe.
Zadrževalniki
Za obravnavane zadrževalnike skrbi koncesionar v skladu z njihovo namembnostjo. Od
32 obravnavanih, je osem zadrževalnikov primarno namenjenih hidroenergetski rabi in se nahajajo na
Savi in Dravi. Vsak ima v koncesijski pogodbi definirano količino in omejitev rabe vode za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč. Na spodnji Savi, na območju od Suhadola do državne meje je mogoče
črpati od 2,3 m3/s do 4 m3/s; na območju zgornje Savi, lahko za drugo rabo črpamo do 1 % srednjega
letnega pretoka reke v profilu pregrade (136 l/s pri HE Moste, 642 l/s pri HE Mavčiče ter 651 l/s pri HE
Medvode). Na Dravi lahko iz kanala HE Zlatoličje črpamo 12 m3/s, iz kanala HE Formin pa 10 m3/s.
Površine potencialno primerne za namakanje iz obravnavanih zadrževalnikov, primarno namenjenih
hidroenergetski rabi (na Savi in Dravi) so obravnavane v sklopu obravnave perspektive rabe VTPV.
Od ostalih 24 zadrževalnikov imajo nekateri potencial za namakanje KZ določen ob
načrtovanju (9 zadrževalnikov), nekaterim je določen z uporabo načela 30 % (10 zadrževalnikov), trem
je določen na podlagi površin potencialno primernih za namakanje, medtem ko dvema ni bilo mogoče
določiti uporabnega volumna. Skupaj je definiranih 6.770 ha kmetijskih zemljišč potencialno primernih
za namakanje, ki bi jih lahko namakali z vodo iz zadrževalnikov (brez akumulacij za HE rabo na Savi in
Dravi). Z razpoložljivimi vodnimi količinami bi lahko namakali naslednji obseg KZ: akumulacije Pernica,
Komarnik, Pristava, Radehova in Gradišče (767 ha); akumulacije Savci (54 ha), Požeg (192 ha),
Dežno (32 ha), Medvedci (320 ha); akumulacija Vanganel (52 ha); akumulacije Bukovnica (20 ha),
Hodoš (59 ha), Negova (29 ha), Blaguš (47 ha); Gajševsko jezero (306 ha), Ledavsko jezero (966 ha);
Žovneško jezero (480 ha); Šmartinsko jezero (172 ha); Slivniško jezero (294 ha); akumulacije
Vogršček (2.720 ha), Kozlink (20 ha); Drtijščica (240 ha); akumulaciji Mola in Klivnik v okviru
trenutnega obratovanja nimata razpoložljivih vodnih količin za namakanje KZ (Slika 3).
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Slika 2: Odstotek površin primernih za namakanje, ki jih lahko na definiranem območju namakamo z vodo iz
vodotoka.

Slika 3: Obravnavane akumulacije. Opomba: Zadrževalniki za hidroenergetsko rabo na reki Savi in Dravi so
obravnavani skupaj z vodnimi telesi površinskih vodotokov.

Podtalnica
Analiza zasedenosti podzemnih virov podzemne vode pokaže, da je z vodnimi dovoljenji ponekod
rezervirana že vsa razpoložljiva voda, npr. Savska kotlina in Ljubljansko barje, Kamniško – Savinjske
Alpe, Vzhodne Slovenske gorice. Z analizo podeljenih vodnih pravic je ugotovljeno, da je delež
dejansko porabljene vode bistveno manjši. To pomeni, da so na območju vseh vodnih teles
podzemnih voda dostopne količine vode, ki so rezervirane za določeno rabo, dejansko pa se jih ne
rabi (Preglednica 1). Na teh območjih bi bila smiselna uvedba sistema pogojnih vodnih dovoljenj, s
katerimi bi bili dovoljeni odvzemi že rezervirane vode. Lastniki pogojnih vodnih dovoljenj bi vodo lahko
črpali ob normalnih hidroloških pogojih, v kolikor pa bi se pokazal trend prevelikega zmanjševanja
količin vode v vodonosniku (ob ekstremnih sušah) bi bilo črpanje onemogočeno. Na področjih, kjer bi
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bil uveden sistem pogojnih vodnih dovoljenj, bi bilo potrebno najprej določiti kritične gladine podzemne
vode in uvesti sistem spremljanja le-teh.
Čeprav so količine podzemne vode v Sloveniji razmeroma velike, je najmanj vode na voljo
prav na območjih, kjer je največ KZ primernih za namakanje in bi kmetijstvo vodo najbolj potrebovalo
(Murska kotlina, Dravska kotlina, Savinjska kotlina, Krška kotlina, Savska kotlina in Ljubljansko barje).
Pomemben dejavnik pri rabi podzemne vode je njena dostopnost, ki je pogojena s tipom poroznosti
vodonosnika. To pomeni, da je strošek, ki bi nastal pri iskanju in črpanju te vode velikokrat
nesorazmeren s količino vode, ki bi jo takšna vrtina zagotavljala. S količinami podzemne vode, ki niso
porabljene, bi lahko namakali 117.950 ha, vendar je realno pričakovati, da se bo podzemno vodo
uporabljalo le na območjih, kjer je lahko dostopna (Slika 4). Po izkušnjah iz prakse lahko na območjih
lahko dostopne podtalnice, pričakujemo, da bo izdatnost vrtine 5,5 l/s, da bo potrebno vrtati do 50 m
globine in da bodo izdatki na vrtino znašali 11.000 EUR. Če iz enakega vidika pogledamo območja
srednje dostopnosti in težke dostopnosti podtalnice, ostane izdatnost vrtine enaka ali se bistveno
zmanjša (1,1 l/s), medtem ko se potrebna globina vrtanja poveča in znaša od 70 m do 200 m. V tem
pogledu se zviša tudi investicija potrebna za napravo vrtine in znaša od 15.000 EUR do 44.300 EUR.
Preglednica 1: Porabljen delež razpoložljivih količin podzemne vode iz posameznih vodnih teles
podzemne vode v obdobju od 1990 – 2006 (%), delež podeljenih vodnih pravic (%) ter količina
preostale vode (m3/s).
Vodno telo podzemne vode
Savska kotlina in Ljubljansko barje

Porabljen
delež vode
(%)

Podeljene
pravice
(%)

Količina
preostale vode
(m3/s)

35

75 – 100

10,9

Savinjska kotlina

8

0 – 25

1,7

Krška kotlina

5

25 – 50

1,2

Julijske Alpe v porečju Save

3

0 – 25

27,3

Karavanke

14

25 – 50

8,8

Kamniško – Savinjske Alpe

16

75 – 100

20,2

Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje

5

0 – 25

20,7

Posavsko hribovje do osrednje Sotle

24

25 – 50

18,2

Spodnji del Savinje do Sotle

31

25 – 50

12,5

Kraška Ljubljanica

5

0 – 25

35,5

Dolenjski kras

7

0 – 25

62,9

Dravska kotlina

22

50 – 75

4,0

Vzhodne Alpe

28

25 – 50

11,7

Haloze in Dravinjske gorice

41

50 – 75

4,1

Zahodne Slovenske gorice

3

0 – 25

7,0

Murska kotlina

12

0 – 25

4,0

Vzhodne Slovenske gorice

29

75 – 100

1,9

Goričko

2

25 – 50

3,5

Obala in Kras z Brkini

26

50 – 75

26,6

Julijske Alpe v porečju Soče

1

0 – 25

35,5

Goriška Brda in Trnovsko – Banjška planota

10

0 – 25

40,1
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Slika 4: Potencialno razpoložljiva podtalnica m3/s, njena dostopnost in kmetijske površine primerne za namakanje
(%) (GeoZS, 2010).

Perspektive rabe prečiščene odpadne vode za namakanje kmetijskih zemljišč
Prečiščena odpadna voda (POV) iz čistilnih naprav se v Sloveniji ne uporablja za namakanje KZ, kljub
temu, da bi lahko predstavljala potencial predvsem na območjih brez VTPV. Po podatkih monitoringa
(MOP, 2009), vrednoti merjenih parametrov (temperatura, pH, skupni dušik, fosfor in nitratni dušik) ne
presegajo vrednosti, ki jih mora imeti voda ustrezna za namakanje, na 245 komunalnih čistilnih
napravah. Analiza upošteva omejitve iz Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
(Ur. l. RS, št. 84/05). Pomembno je, da količino hranil, ki jo dodamo s POV, upoštevamo v gnojilni
bilanci.
Presoja tehničnih zmogljivosti, opravljena na 223 komunalnih čistilni napravah (ARSO, 2007),
izkazuje, da ustrezno kemično in mikrobiološko čiščenje dosega 19 čistilnih naprav. S to vodo bi ob
upoštevanju norme namakanja 2500 m3/ha/leto lahko namakali 3.600 ha kmetijskih površin. Kljub
takšni količini primerne vode za namakanje moramo upoštevati, da so količine POV, praktično
nerazpoložljiva, saj je odvajana v vodotoke in tako že zajeta v količinskem monitoringu vodnih teles
površinskih voda.
Poleg navedenega je potrebno upoštevati dejstvo, da vodo za namakanje, neodvisno od
nastanka POV, potrebujemo predvsem v času rastne sezone. V tem primeru je nujno skladiščenje
POV v zadrževalnikih, ki nosi nevarnost poslabšanja kakovosti vode. Pri aplikaciji POV je pozornost
potrebno usmeriti tudi na količino dodane vode in njene lastnosti. POV vsebuje določena rastlinska
hranila (dušik, fosfor), ki jih je potrebno upoštevati v gnojilni bilanci, da bi se izognili povečanju
nevarnosti spiranja hranil v podtalnico. Za uporabo POV je potrebno več znanja o tehnikah
namakanja, količini dodane vode in količini dodanih hranil. Le z uporabo vseh znanj je uporaba POV
varna za pridelovalca, uporabnika in okolje.

SKLEPI
Sinteza raziskave je kartografski prikaz Slovenije, ki prikazuje prioriteto rabe vodnih virov iz vidika
namakanja KZ (Slika 5). Za potrebe raziskave so bile izdelane posamezne analize, ki prispevajo k
pregledu razpoložljivih vodnih količin in potencialnih namakalnih površin. Ugotovljeno je, da:
‐ je prioritetno vplivno območje VTPV, z vidika cene transporta vode ter površin primernih za
namakanje na vplivnem območju, omejeno. V prihodnje bo aktivnosti potrebno usmeriti v
oblikovanje sistemov delitve vode.
‐ obravnavani zadrževalniki, izkazujejo velik potencial rabe za potrebe namakanja KZ. Na
terenu se kaže veliko nepoznavanje potencialov te infrastrukture. V prihodnje bo aktivnosti
potrebno usmeriti v učinkovitejšo rabo obravnavanih zadrževalnikov.
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vodna telesa podzemnih voda so iz vidika namakanja KZ bogat vodni vir, ki pa je mestoma
slabo dostopen, ponekod pa tudi nedostopen. Oblikovanje pogojnih vodnih dovoljenj se kaže
kot sprejemljiva kompromisna rešitev.
Prečiščena odpadna voda je potencialni vir vode za namakanje KZ le na območjih brez VTPV.

Slika 5: Prioriteta rabe vodnih virov iz vidika namakanja kmetijskih zemljišč.
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