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Dr. Metka Gorišek se je rodila 18. januarja 1961. 
Po maturi na Gimnaziji Brežice leta 1978 je je vpi-
sala Fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in ge-
odezijo v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1984. 
Študij je nadaljevala na podiplomski stopnji, leta 
1989 je pridobila naziv magistrica gradbeništva z 
nalogo Simulacija infiltracije padavin in leta 1995 
pridobila naziv doktorice tehničnih znanosti na 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Danski 
kraljevi univerzi na Fakulteti za varstvo okolja na-
slov doktorata Difuzijsko gibanje snovi raztoplje-
nih v vodi skozi porozni prostor iz drobnozrnatih 
materialov (Diffusion of chemical species dissol-
ved in water in porous medium of fine grain soils).

Svojo poklicno pot je začela na Fakulteti za grad-
beništvo in geodezijo, vendar je hotela spoznati 
praktično delo pri protipoplavni zaščiti ter nekaj 
časa sodelovala z Vodnogospodarskim podje-
tjem Kranj, ko so sanirali poškodbe po poplavah 
leta1990. Nadaljevala v Dravskih elektrarnah v 
Republiki Avstriji, iz tistega časa je imela lep spo-
min, ko je ugotovila napako v modelu napovedo-
vanja poplav in je prejela za Božič za nagrado še 
eno plačo. Nova zaposlitev ja bila na Združenih 
narodih kot Nacionalni koordinator Donavske kon-
vencije za Republiko Slovenijo na Ministrstvu za 
okolje in prostor. Leta 1996 se je zaposlila na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor kot državna podse-
kretarka, kjer je med drugim vodila večje projekte 
odvajanja in čiščenja voda, oskrbe s pitno vodo 
ter centrov za ravnanje z odpadki. Ko je Republika 
Slovenija nujno potrebovala Operativni program 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda kot podla-
go za sofinanciranje EU, je poklicala strokovnjake, 
same njene znance, ga je napisala v nekaj dneh, in 
institucionalizirala.

Svojo poklicno pot je nadaljevala v kabinetu Mi-
nistrstva za gospodarstvo kot vodja projektov 
gospodarskih središč Resolucije o nacionalnih ra-
zvojnih projektih za obdobje 2007-2013 in nato kot 
direktorica Inštituta za prostorski razvoj ter vodja 
inženiringa projektov za LIN, d.d. Ker je bila vedno 
vezana na svoje domače okolje, je z veseljem so-
delovala pri projektu obnove in razširitve letališče 
Cerklje. Pozneje je bila zaposlena na Inštitutu za 
vode Republike Slovenije, kjer so izdelali ključne 
vodnogospodarske strateške dokumente. Zopet 
skok iz državne administracije v Energetiko Ljub- 
ljana, d.o.o., kjer se je ukvarjala s problematiko 
blata iz čistilnih naprav. Svojo kariero je zaključila 
kot državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in 
prostor.

Leta 2021 je bila dr. Metka Gorišek proglašena za 
častno občanko Občine Brežice v priznanje in zah-
valo za izjemen prispevek pri uresničitvi okoljskih 
projektov, pomembnih za razvoj te občine. 

Zadnja leta se je zelo angažirala pri pripravi doku-
mentacije za končno rešitev oskrbe s pitno vodo 
Slovenske Istre ter kraškega zaledja z izgradnjo 
zadrževalnika Suhorica. Prve aktivnosti, ki jih je 
vodila v letih 2004 – 2006, je sredi projekta preki-
nilo takratno vodstvo MOP, sedaj pa si želela, da bi 
projekt izpeljala do svoje upokojitve.

Bila je ena še redkih strokovnjakov, ki je združeva-
la tako visoko ekspertno znanje s področja hidro-
tehnike kot poznavanja vodenja skozi vse potreb-
ne faze do izvedbe objektov.

dr. Uroš Krajnc

dr. Metka Gorišek 1961-2022

Mnogo prezgodaj nas je zapustila dr. Metka 
Gorišek, ugleden vodnogospodarski strokovnjak.
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Uvodnik
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MIŠIČEV VODARSKI DAN –  
IZZIVI ZA VODARSKO STROKO

Mišičev vodarski dan je priložnost za predstavi-
tev strokovnih spoznanj, projektov in praktičnih 
primerov izvedbe na področju urejanja voda in 
upravljanja z vodami.

Organizatorji si prizadevamo, da z izborom tema-
tike sledimo aktualnim dogajanjem in stanju na 
področju vodarstva. Poskušamo izpostaviti pro-
bleme in strokovne nedorečenosti kot izhodišča 
za pripravo referatov, v pričakovanju izboljšanja 
stanja v vodarstvu.

Tudi letošnje razpisane teme so namenjene prika-
zu stanja in problematike, ki bi jo morali strokov-
no obvladovati pri celostnem načrtovanju urejanja 
in upravljanja voda. Že na predhodnih Mišičevih 
dnevih smo opozarjali na pomanjkanje celostnih 
načrtov upravljanja voda. 

V skladu z evropskimi direktivami smo v Sloveni-
ji izdelali Načrte upravljanja z vodami za porečje 
Donave in Jadranskega morja, in jih tudi perio-
dično noveliramo. Izdelana je načelna strategija 
upravljanja na nivoju celotne države. Nespreje-
mljivo pa je, da nimamo z načelnimi usmeritva-
mi usklajenih in izdelanih podrobnejših načrtov 
upravljanja po posameznih porečjih. 

V zadnjem obdobju se izvajajo večji kohezijski 
projekti na posameznih odsekih, katerih vpliv na 
stanje voda bi moral biti obravnavan celostno na 
celotnem porečju. Izvajali se bodo zadrževalniki 
visokih vod, katerih vpliv ni ovrednoten na celot-
nem dolvodnem odseku. Kdaj bomo pričeli z izde-
lovanjem podrobnejših NUV z obravnavo tematike, 
ki je na posameznem vodotoku problematična?

Druga razpisana tema prav tako kaže na pomanj-
kanje regulative oziroma tehničnih smernic za 
načrtovanje urejanja vodotokov. Januarja 2022 
so bile objavljene Splošne smernice s področja 
upravljanja z vodami. V prilogi 6 so podane usme-
ritve za načrtovanje ureditev na vodnih in priobal-
nih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja 
ekološkega stanja. Še vedno pa ni izdelanih teh-
ničnih smernic ali normativov, ki bi načrtovalcem 
določale enotne kriterije in načine izvajanja po-
segov v vodni režim in vodno okolje. Definiranje 
projektnih pretokov (povratnih dob), varnostnih 
višin za tipične objekte glede na rabo prostora, 
je prepuščeno načrtovalcem in ni usklajeno na 
nivoju države. Ali je potrebno zagotoviti izvedbo 
vzdrževalnih poti pri izvedbi ureditev vodotokov in 
ali je potrebno na njih zagotoviti lastništvo drža-
ve? Kakšno je stanje zemljiške knjige na vodnih 
zemljiščih (struga in priobalni pas) in kakšna je 
strategija države glede ureditve lastništva?

Tretja tema posveta podaja izhodišča za razmišlja-
nje o problematiki kvalitete vode in sedimentov 
v slovenskih rekah. Pri urejanju in vzdrževanju 
strug vodotokov je običajno potrebno odstranje-
vanje naplavin, pri širitvah struge so potrebni 
izkopi zemljin, kar je v primeru onesnaženosti 
sedimentov zahtevna naloga povezana z velikimi 
stroški. Naplavin praviloma ne moremo obravna-
vati kot ustrezen gradbeni material, tudi po sami 
predelavi ne, saj lahko vsebujejo veliko biomase 
ali tudi nevarnih snovi in predstavljajo celo nevar-
ni odpadek. Ali razpolagamo z dovolj kvalitetnimi 
podatki, da se pri načrtovanju posegov predvidijo 
potrebna dela in stroški? Ali je možna prilagoditev 
zakonodaje v smislu okoljsko sprejemljivih in in-
vesticijsko vzdržnih rešitev? Rezultati monitorin-
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ga kvalitete vode v slovenskih rekah ne nakazuje-
jo doseganja ciljev v NUV. Kaj so razlogi za slabo 
mikrobiološko stanje vode reke Drave in nekaterih 
drugih rek, kljub izgrajenosti komunalnih čistilnih 
naprav na porečju?

Četrta tema s predstavitvijo aktualnih projektov s 
področja upravljanja z vodami in urejanja voda je 
stalnica Mišičevih vodarskih dni. Izmenjava infor-
macij o aktivnostih, izkušnjah in znanjih je bistvo 
priprave prispevkov v zadnjem sklopu posveta.

Zaradi omejitev pri izvedbi posvetov »v živo« kot 
posledica COVID 19, sta bila zadnja dva posveta 
izvedena brez druženja udeležencev, kar sicer 
predstavlja dodano vrednost Mišičevih vodarskih 
dni. Glede na željo po diskusiji o temah predhod-
nega posveta (Pomen sistemske verifikacije hi-
droloških količin), je načrtovana izvedba okrogle 
mize na predvečer posveta.

Predsednik organizacijskega odbora MVD
mag. Smiljan Juvan
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Ekonomska kriza jesen 2021 – pomlad 2022 nujnost ponovnega ovrednotenja slovenske strategije na področjih energetike in pridelave hrane

EKONOMSKA KRIZA JESEN 2021 – POMLAD 
2022 NUJNOST PONOVNEGA OVREDNOTENJA 
SLOVENSKE STRATEGIJE NA PODROČJIH 
ENERGETIKE IN PRIDELAVE HRANE 
dr. Uroš Krajnc, uroskrajncster@gmail.com

Povzetek

Vojna v Ukrajini jeseni leta 2021 je povzročila s 
svojimi posledicami v Sloveniji ekonomsko krizo 
na področju energetike in preskrbe s hrano, obse-
ga krize še ne moremo določiti. Pomeni pa premik 
od delovanja prostega trga Evropske Unije, kjer je 
teh dobrin dovolj za sprejemljivo ceno, k samo-
preskrbi držav.

Ta dejstva zahtevajo, da ponovno ovrednotimo 
slovenske strategije na področjih: 

• energetike: potrebno je pospešiti aktivnosti za 
izgradnjo novih hidrocentral : dokončanje verige 
Spodnja Sava in izgradnja verige Srednja Sava. 

• pridelava hrane: izgradnja namakalnih siste-
mov, kjer so zadostne količine vode že na voljo 
in potrebnih akumulacij za potrebe namakanja 
in oroševanja, kjer le te še niso izgrajene. Vedno 
bolj pomembno vlogo pri hrani glede beljakovin 
bodo imele ribe, morske in rečne. 

Voda je vgrajena v vse pore našega življenja: oskr-
ba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod, proizvodnja hrane in pijač, rekreacija v narav-
nih vodah in umetnih bazenih. ribištvo kot gospo-
darska panoga in rekreacija. Preteklo obdobje je 
značilno v iskanju in povezovanju vseh deležnikov 
na vodah. Sedanja kriza pa bo zahtevala postavi-
tev prioritet in mehanizmov za realizacijo priori-
tetnih nalog.

Oskrba z elektriko v Sloveniji 

Vire električne energije povzemamo po podatkih 
Statističnega urada RS.

Tabela 1: Osnovni podatki obravnavanih vodomernih postaj

Hidroelektrarne do vključno 10 MW 163

Hidroelektrarne nad 10 MW 1188

Termoelektrarne 1512

Jedrska elektrarna 688

Sončne elektrarne 264

Vetrne elektrarne 5

Skupaj 3820

Tabela 2: Proizvodnja električne energije na pragu elektrarn (GWh), 
Slovenija, Leto 2019

Hidroelektrarne 4410

Termoelektrarne 4527

Jedrska elektrarna 5533

Sončne elektrarne 7

Vetrne elektrarne 6

Skupaj 14483

Grobe številke pokažejo, da hidroelektrarne proi-
zvedejo nekaj manj kot tretjino potrebne električ-
ne energije. 
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Izgradnja hidrocentral v Sloveniji

Pa si na kratko poglejmo zgodovino izgradenj hi-
drocentral v Sloveniji

Hidrocentrale na Dravi

Zaradi velike vodnatosti in precejšnjega padca je 
na Dravi niz enaindvajsetih hidroelektrarn, in si-
cer deset v Avstriji (Amlach, Paternion, Kellerberg, 
Villach, Rosegg – St. Jakob, Feistritz – Ludmanns-
dorf, Ferlach – Maria Rain, Annabrücke, Schwa-
begg, Lavamünd), osem v Sloveniji (Dravograd, 
Vuzenica, Vuhred Ožbalt, Fala, Mariborski otok, 
Zlatoličje, Formin) in tri na Hrvaškem (Varaždin, 
Čakovec, Dubrava). Najstarejša je hidroelektrarna 
Fala, ki je začela obratovati leta 1918 (in nepreki-
njeno obratuje še danes), najmlajše pa so hidro-
elektrarne Amlach, Paternion in Dubrava, ki so 
začele obratovati leta 1989.

Ideje o energetskem izkoriščanju Drave se je po-
javile konec 19 stoletja, ko je bila v Evropi in Ame-
riki že zaznavna pospešena industrijska rast kar 
je bila deIoma posledica znanstvene revolucije v 
drugi polovici 19 stoletja ko so se pojavile izumi-
teljske zvezde, Tesla, Edison in Marconi, ki so ele-
ktrični energiji prvi dali pravo praktično veljavo, pa 
Planck, ki je’ prvič prodrl v kvantne skrivnosti sub 
atomskega sveta, kar je biI temelj za skorajšnji ra-
zvoj radia in televizije, nato pa tudi računalništva 
in sploh za pospešen industrijski razvoj v celoti. 

V Dravski dolini je bib za gradnjo hidroelektrar-
ne več primernih lokacij, kar se je pozneje potr-
dilo z nizom šestih takih objektov od Dravograda 
do Maribora. Za gradnjo prve hidroelektrarne na 
Dravi pa so investitorji izbrali prav Falo iz več ra-
zlogov, predvsem so bile tu za gradnjo in za za-
jezitev oziroma za optimalno izrabo rečnega toka 
nadvse ugodne okoliščine. Že takrat so upoštevali 
tudi interese kmetijstva, saj je moral dati soglasje 
h gradnji tudi cesarsko kraljevi državni kmetijski 
resor, ki je svoje soglasje pogojeval s čim manj-
šo zaplavitvijo obdelovalnih površin ob reki nad 
načrtovano novogradnjo, poleg tega pa tod zaradi 
redke poseljenosti ni bilo večje ogroženosti. 

Koncesijo za elektrarne Fala je družbi Štajerska 
elektriška družba (StEG) štajersko deželno na-
mestništvo v Gradcu priznalo 1912. Maja 1918, 
pol leta pred koncem vojne, je začelo obratova-
ti pet agregatov elektrarne Fala, a so bili zaradi 
nedograjenega distribucijskega omrežja le slabo 
izkoriščeni. V prvih dneh obratovanja elektrarne 
je bila skoraj edini porabnik njene spodbuditi po-
večanje odjema električne energije, začeli so po-
spešeno graditi daljnovodov proti Mariboru, Prek-
murju, Varaždinu in Zasavju. Zaradi potreb naglo 

razvijajoče se mariborske industrije, so leta 1926 
na elektrarni vgradili šesti in leta 1932 še sedmi 
agregat. 

Novo poglavje pri gradnji hidroelektrarn na Dra-
vi pa predstavlja 2. svetovna vojna. Spremembe 
so se začele leta 1938, ko je Nemčija zasedla Av-
strijo, in leto kasneje z izbruhom druge svetovne 
vojne. Nemčija se je zavedala pomena električne 
energije in možnosti izrabe vodne energije reke 
Drave in zato hitro pričela projektiranje in izgra-
dnjo elektrarn, najprej na avstrijskem Koroškem. 
Že leta 1939 so pričeli graditi elektrarno Žvabek 
(Schwabeck), leto kasneje še elektrarno Labot 
(Lawamünd). Elektrarno Dravograd so pri čeli 
graditi jeseni 1941, ko so pričeli tudi pripravljalna 
dela za izgradnjo elektrarne Mariborski otok. 

Hidroelektrarna Dravograd 

Nemci jeseni leta 1941 pričeli graditi hidroelek-
trarno Dravograd. Za gradnjo je okupator prisilno 
mobiliziral stotine ljudi predvsem slovanskih na-
rodnosti (Čehe, Poljake, Ukrajince in še zlasti Hr-
vate in Slovence). Elektrarno so gradili tudi števil-
ni ujetniki iz Rusije, Francije in Anglije. 

Kljub številnim težavam je Nemcem uspelo konec 
leta 1943 dati v pogon prvi agregat, julija 1944 pa 
drugega. Tretji agregat je bil vgrajen šele po vojni, 
leta 1955. 

Gradnjo hidrocentrale Mariborski otok so pri-
čeli jeseni 1942. Po prvotnem načrtu naj bi prvi 
agregat pričel obratovati leta 1944, vendar zaradi 
vojne gradbena dela niso potekala po načrtu, do 
maja 1945 končanih le 30 % gradbenih del. Objekt 
je ostal brez ustrezne tehnične dokumentacije, 
zato je gradnja potekala z velikimi težavami. Pri-
manjkovalo je ustreznih strokovnjakov, materiala 
in opreme za gradnjo. Gradbišče te elektrarne je 
zato postalo zibelka številnih pozneje uspešnih 
podjetij. 

V začetku leta 1946 je bilo ustanovljeno gradbeno 
podjetje Gradis s sedežem v Ljubljani, ki je nada-
ljeval z deli leta 1946. 

Velike težave je graditeljem povzročala visoka voda 
(do 1600 m3/s), ki je dvakrat v letu 1946 ogrožala 
elektrarno. Veliko škode je naredila 9. julija 1946, 
ko je odnesla skoraj tretjino Mariborskega otoka. 
Hidroelektrarna je pričela obratovati leta 1960. Iz-
gradnja elektrarne ni bila pomembna samo zaradi 
pridobitve električne energije, temveč še bolj zara-
di izkušenj, ki so si jih domači delovni kolektivi pri 
gradnji pridobili in se usposobili za nadaljnje grad-
nje elektroenergetskih objektov: Elektroprojekt 
Ljubljana za področje projektiranja največjih elek-
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tro energetskih gradenj, še posebej za projektira-
nje preostalih elektrarn na Dravi. Gradis Ljubljana 
(kasneje Tehnogradnje), ki je sodeloval pri gradnji 
praktično vseh hidroelektrarn na Dravi, Hidromon-
taža Maribor za montažna dela pri gradnji hidroe-
lektrarn je bila dolga leta edina v Jugoslaviji in je us-
pešno montirala strojno in elektrostrojno opremo v 
večini zgrajenih elektrarn, Rade KončarZagreb je 
za elektrarno izdelal prvi tovrstni generator, kije bil 
izdelan v Jugoslaviji , Metalna Maribor za izdelova-
nje hidromehanske opreme, Litostroj Ljubljana kot 
izdelovalec turbinske opreme. Ta uspešna ekipa je 
bila uspešna pri izgradnji od stalih hidrocentral na 
zgornji Dravi v Sloveniji. 

Hidroelektrarna Vuzenica: začetek gradnje elek-
trarne sega v leto 1947, Litostroj je tako zagoto-
vil pravočasno dobavo turbin, sam pa sije pridobil 
bogate izkušnje za samostojno delo. Do leta 1953 
so delno dokončali gradnjo, tako da so lahko pog-
nali agregate; leta 1956 je samostojno dobavil tre-
tjo turbino, in to na podlagi lastne dokumentacije 
in z lastnimi izboljšava mi kot rezultat podrobnih 
hidravličnih raziskav na Inštitutu za turbinske stro 
je v Ljubljani.

Hidroelektrarna Vuhred: gradnja se je začela leta 
1952 in končala leta 1958. To je bila prva elektrar-
na na področju celotne SFRJ, ki je bila zgrajena iz-
ključno na podlagi lastnih izkušenj in popolnoma 
opremljena z domačo proizvedeno opremo. Leta 
1956 so zagnali že prve dva agregata. 

Hidroelektrarna Ožbalt : gradnja se je začela leta 
1957 in končala leta 1960.

Hidroelektrarna Zlatoličje je bila uradno odprta 
leta 1969 in je bila to prva kanalska elektrarna v 
SFRJ. Sama gradnja se je začela leta 1964.

Formin je zadnja  hidroelektrarna  na  sloven-
skem  delu  Drave. Za potrebe elektrarne je bilo 
zgrajeno največje umetno jezero na Sloven-
skem, Ptujsko jezero, katerega volumen znaša 20 
milijonov m³.

Hidrocentrale na Savi

Leta 1908 je v Kranjskem deželnem zboru dr. 
Evgen Lampe, politik Slovenske ljudske stran-
ke, predlagal, kako bi mogla dežela izrabljati sile 
svojih rek za proizvodnjo električne energije. Dr. 
Lampe je svojo pozornost usmeril zlasti na go-
renjske reke, ki so za izrabo najprikladnejše. Po-
leg tega so bile na Gorenjskem tudi najugodnejše 
gospodarske razmere, s katerimi bi bilo mogo-
če zadosti tehtno opravičiti morebitne naložbe v 
drage naprave. Politične in gospodarske okoliš-
čine so pripeljale do odločitve, da se namesto na 

reki Savi, najprej zgradi elektrarna na Završni-
ci. Od pridobitve vodopravnega dovoljenja leta 
1912 do poslanih prvih kWh leta 1914 sta minili 
dve leti. HE Završnica tako obratuje od leta 1914 
naprej.  Gradnje so se nadaljevale šele po drugi 
vojni, leta 1949 je tako kot prva hidroelektrarna, 
zgrajena po koncu druge svetovne vojne, pričela 
obratovati HE Savica. Februarja leta 1946 je bila 
pričeta gradnja HE Moste. Prvi in drugi agregat 
sta pričela obratovati leta 1952, tretji pa marca 
1955. Leta 1977, ko se je dogradil četrti agregat 
v strojnici HE Moste (črpalna turbina), priključen 
na cevovod HE Završnica. Leta 1999 je bil zara-
di dotrajanosti predelan v čisti turbinski agregat. 
Gradnja HE Medvode se je pričela leta 1947. Prvi 
agregat elektrarne je pričel obratovati leta 1954, 
drugi pa aprila 1955. Šele leta 1986 pognala na-
slednja elektrarna Mavčiče.

Naslednji velik projekt je bil izgradnja verige hi-
drocentral na spodnji Savi pod Zidanim mostom 
do meje s Hrvaško. To so HE Vrhovo začetek grad-
nje 1989, obratovanja 2003, HE Boštanj začetek 
gradnje 2002, poskusno obratovanje 2006, HE 
Arto Blanca začetek gradnje 2005, poskusno obra-
tovanje 2008, HE Krško začetek gradnje 2007, po-
skusno obratovanje 2013 ter HE Brežice začetek 
gradnje 2014, poskusno obratovanje 2017.

V oči bode dolžina gradnje HE Vrhovo (14 let), po-
tem pa je nova država Slovenija izpeljala uspešen 
sistem gradnje ostalih hidrocentral, ki spominja 
na gradnjo hidrocentral na Dravi po 2. svetovni 
vojni.

Gradnja HE Blanca pa je tragično povezana z ne-
srečo 3. julija 2008, ko se je zadnji spust po Savi 
pred njeno zajezitvijo končal tragično s 13 premi-
nulimi. Velja za najhujšo nesrečo na vodi v Slove-
niji, izgubil sem nekaj dobrih prijateljev.

Hidrocentrale na Soči

Gradnjo hidroelektrarn na Soči in njenih pritokih 
lahko spremljamo v časovnem okvirju štirih držav: 
Avstrije (kot del Avsto-Ogrske), Italije, Jugoslavije 
in Slovenije. Načrti za energetsko izrabo Posočja 
med obema vojnama, ko je slednje spadalo v okvir 
Kraljevine Italije so bili zelo ambiciozni . Ekonom-
ski interesi so bili zlasti v Posočju tesno povezani 
z nacionalnimi in političnimi interesi. Soča je ve-
ljala za neizkoriščen vir energije, ki naj bi služila 
zagonu razvoja v širši regiji, te investicije pa naj bi 
tudi okrepile italijanski značaj obmejnih krajev ter 
postale simbol superiornosti italijanske kulture in 
civilizacije.

Na Hublju je bila leta 1931 zgrajena hidrocentrala, 
ki je bila v tistem obdobju z dvema generatorjema 
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moči 1900 in 950 kVA najmočnejša elektrarna na 
Primorskem. Projektna dokumentacija za grad-
njo objektov na srednjem toku reke Soče je bila 
predstavljena že leta 1925. Gradnja elektrarn na 
srednjem toku Soče se je začela leta 1936. Za pot-
rebe teh dveh central so zgradili še akumulacijsko 
jezero pri Mostu na Soči, ki z vodo oskrbuje elek-
trarno Doblar ter jez pri Ajbi, ki omogoča neodvi-
sno delovanje centrale Plave. 

V obdobju po drugi svetovni vojni sta HE Doblar 
I in Plave I s svojimi zmogljivostmi zadovoljevali 
kar 40 % slovenskih potreb po električni energi-
ji. Leta 1979, po štiridesetih letih obratovanja, je 
bila iztrošena oprema, predvsem turbine in gene-
ratorji, zamenjana s sodobnejšo opremo domačih 
proizvajalcev.

Hidroelektrarna Plave skupaj z novejšo elektrar-
no HE Plave 2, HE Ajba in črpalno hidroelektrar-
no Avče izkorišča vodni bazen za pregrado Ajba. 
Elektrarni sta bili takrat najmodernejši na območ- 
ju Slovenije in sta skupaj pokrivali 40% potreb po 
električni energiji.

HE Plave 2 je bila zgrajena z namenom poeno-
tenja pretoka vseh elektrarn na reki Soči, saj je 
študija pokazala smotrnost povečanja pretoka na 
180 m³/s. Tako je bila leta 2002 dograjena zraven 
obstoječe elektrarne. S HE Plave si deli vodni ba-
zen, strojnica in iztok pa sta zraven objektov prvo-
tne hidroelektrarne. 

HE Ajba je bila zgrajena z namenom zagotavlja-
nja minimalnega ekološko sprejemljivega pretoka 
reke Soče v svoji strugi. Hidroelektrarna je bila 
zgrajena leta 2008. Črpalna hidroelektrarna Avče 
je prva in zaenkrat edina črpalna HE v Sloveniji. 
Elektrarna obratuje od leta 2009 in smiselno do-
polnjuje verigo hidroelektrarn na reki, s svojim 
delovanjem pa omogoča bolj ekonomično izrabo 
vodnega vira. 

Sončne elektrarne 

Hidrocentrale pa s svojimi prostimi površinami 
brežin nasipov uporabljajo le te za fotovoltaiko 
kot sodoben način proizvodnje energije. Fotovol-
taika je izjemno hitro rastoča gospodarska pa-
noga. Pridobivanje električne energije iz sonca 
zadnjih pet let v svetu raste za okoli 40 odstotkov 
letno, v Sloveniji pa se od leta 2005 naprej količi-
na sončnih elektrarn vsako leto podvoji. Sonce je 
namreč čist in praktično neizčrpen vir energije. 
Sončna energija se preko sončnih celic nepos-
redno pretvarja v električno energijo. Tak način 
pridobivanja električne energije je prijazen do 
okolja in ljudi, saj ne ustvarja emisij toplogrednih 
plinov ali hrupa.

Prvo malo sončno elektrarno so Savske elektrar-
ne postavile na HE Mavčiče, ki v omrežju redno 
deluje od junija 2007. Sončno oziroma fotovolta-
ično elektrarno (MFE) Vrhovo so v omrežje posku-
sno vključili januarja letos Načrtovana letna pro-
izvodnja MFE Vrhovo je 74.600 kWh, kar zadošča 
za oskrbo okoli 22 gospodinjstev. V teku pa je že 
izvedba naslednjega tovrstnega projekta - po-
stavitev sončne elektrarne na strehi vzdrževal-
nega centra HE Medvode. Največja fotovoltaična 
elektrarna v Sloveniji bo postavljena ob pretoč-
ni akumulaciji HE Brežice. Sončna elektrarna bo 
umeščena na desni breg reke Save, med gozdič-
kom in nasipom, 3 km gorvodno od HE. Gre za ob-
močje odlagališča sedimentov, v velikosti približ-
no 9 ha, sončna elektrarna pa se bo razprostirala 
na 6 ha. Del odlagališča je namreč potrebno ohra-
niti za njegovo primarno funkcijo – za odlaganje 
sedimentov iz reke Save. Sončna elektrarna z na-
zivno močjo 6 MW bo preko kablovoda priključena 
v obstoječo hidroelektrarno in obravnavana kot 
četrti agregat HE Brežice. 

Dravske elektrarne so dobili energetsko dovolje-
nje za 30-megavatno sončno elektrarno na kana-
lih elektrarn Zlatoličje in Formin. Gradnja sončne 
elektrarne Zlatoličje – segment pet – bo na levi 
brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlato-
ličje. od mostu čez kanal do karting steze oziro-
ma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet 
metrov. Skoraj šest tisoč foto-napetostnih modu-
lov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in na-
črtovane letne proizvodnje približno 3.000 MWh. 
Vrednost projekta je dobra dva milijona evrov. 
Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je del 
večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne na-
zivne moči približno 30 MWp in predvidene letne 
proizvodnje dobrih 37.000 MWh, ki bo zgrajena na 
dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zla-
toličje in Formin v naslednjih letih.

Hidrocentrale pa s svojimi velikimi gladinami aku-
mulacijskih jezer nudijo še eno možnost postavi-
tve fotovooltaičnih celic. Trg plavajočih solarnih 
fotovoltaičnih sistemov (floating solar photovol-

Slika 1: Idejna rešitev postavitve sončne elektrarne na HE Brežice
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taic FPV) se hitro širi. Uspešen, varen in zanes-
ljiv razvoj projektov FPV zahteva jasnost in širok 
industrijski dogovor o zahtevah in najboljše pra-
kse. Zaradi neustreznih predpisov in standardov 
za FPV projekte in FPV sistemov, obstaja soglasje 
med deležniki, da so skupne smernice, prakse in 
standardi potrebno za uresničitev celotnega po-
tenciala FPV in doseganje obsežne globalne upo-
rabe. 

Izdelane so že smernice (RP):
–  se osredotoča na metodologijo in ne na posame-

zne tehnologije, da ostane RP tako tehnološko 
nevtralen možne in zagotavljajo funkcionalne 
zahteve, priporočila in smernice

–  ima celosten pristop na ravni sistema, ki vklju-
čuje posamezne ključne komponente ter po-
stopke in načrtovanje premisleki

–  se osredotoča na projekte FPV v celinskih in 
obalnih vodnih telesih, razen FPV na morju. 

Zanimiva kombinacija pa predstavlja hidrocentra-
la ter oskrba s pitno vodo Navajamo primer HE in 
vodovod Zadlaščica je dvonamenski objekt, ki rabi 
za proizvodnjo električne energije in dobavo pitne 
vode za območje Tolmina. Na izviru Zadlaščice in 
na lokaciji sedanje HE Zadlaščice je občina Tolmin 
že v sedemdesetih letih snovala izgradnjo vodo-
voda za širše območje Tolmina. Kmalu je zaživela 
tudi zamisel o hidroelektrarni veliko manjše moči, 
kot je današnja. Leta 1979 je nastal predlog, naj 
bi se gradnja hidroelektrarne, tedaj moči 1,5 MW, 
in vodovoda vključila v program gradnje malih 
hidroelektrarn EGS. Po izvedenih raziskavah in 
večkratnem dodatnem opazovanju in merjenju je 
bilo ugotovljeno, da je optimalna moč hidroelek-
trarne 8 MW. Gradnja je pričela konec leta 1985 z 
rekonstrukcijo dostopne ceste, na glavnem objek-
tu pa so se dela odprla konec leta 1986. Celotna 
elektrarna je v območju Triglavskega narodnega 
parka.

Kaj pa nove hidrocentrale?

Veliko težavo pri razumevanju vloge hidrocen-
tral pri oskrbi z električno energijo predstavljajo 
»strokovna stališča« drugih strok. Na spletni stra-
ni Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV) 
najdemo Ali je hidroenergija res zelena energija? 
Stališča SDZV do hidroelektrarn sporočila za jav-
nost 17. aprila 2019. Stališče SDZV je, da gradnja 
novih hidrocentral ni umestna zaradi prevelikih 
negativnih vplivov na vodno okolje. Hidroelektrar-
ne posredno vplivajo na uporabnost vode za dru-
ge namene, kot so pitna voda, namakanje, ribolov, 
turizem idr., sočasno pa zmanjšujejo potencial za-
gotavljanja številnih drugih ekosistemskih stori-
tev, ki so vezane na zdravo naravno okolje.

Glede problemov s pitno vodo navedimo dejstvo 
da voda reke Drave, preden bogati podzemno vodo 
Vrbanskega platoja največjega vira pitne vode za 
Mariborski vodovod, preteče enajst hidrocentral 
na avstrijski strani ter šest v Sloveniji. Kljub temu 
pa je kakovost pitne vode iz tega vodnega vira 
odlična brez dodatnega čiščenja. Glede turizma 
pa velike vodne gladine nudijo dobre možnosti z 
turizem. Pri rekonstrukciji pregrade Vonarje na 
Sotli, ki je bila ob gradnji namenjena zmanjšanju 
poplavne nevarnosti, oskrbi s pitno vodo in vodi 
za namakanje in bi bila lahko v celoti namenjena 
protipoplavna varnosti, saj je oskrba s pitno dobo 
rešena drugače, za namakanje pa ni še interesa, 
bi lahko bilo akumulacijsko jezero prazno, so ob-
čine v področju jezera izrazile interes, da je aku-
mulacija polna zaradi izkoriščanja vodne gladine 
za turizem. 

Seveda nastanek akumulacijskih jezer zaradi hi-
drocentral spreminja abiotske pogoje, veča globi-
no vode in zmanjšuje hitrosti vode in posledično 
spremembe biocenoz. Vendar pozabljamo, da so 
sedanje struge rek mnogokrat umetne gradnje 
kot posledica vodarskih posegov predvsem za-
radi prometa po vodi glavnih prometnih žil, pred 
izgradnjo železnic v drugi polovici devetnajstega 
stoletja naprej. Ko na veliko razpravljamo o grad-
nji elektrarn na spodnji Savi, pozabljamo, kakšna 
je bila originalna struga med Krškim in Brežicam.

Slika 2: Reka Sava med Krškim in Brežicami pred izgradnjo plovne-
ga kanala leta 1834 [Šebek, 2009].

Mar akumulacijska jezera ne vračajo strugo Save 
bližje njeni nekdanji podobi?

Glede novih elektrarn je nujno zgraditi zadnjo 
spodnje savsko elektrarno Mokrice.

V okviru projekta Srednjesavske elektrarne (SRE-
SA) je predvidena izgradnja verige 10 hidroelek-
trarn na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE 
Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE 
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Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen). Za 
prve tri v tako imenovanem kanjonskem delu sre-
dnje Save pod Litijo je izdeluje lokacijski načrt 

Pridelava hrane

Zadnji strateški dokumenti Republike Slovenije 
znova postavljajo v ospredje zadostno pridelavo 
hrane

Samooskrba s hrano se sčasoma spreminja, Slo-
venija je bila v 2020 v veliki meri, 88-odstotno, sa-
mooskrbna z žiti, kar je skoraj enkrat bolj kot pred 
20 leti. Zvišala se je tudi samooskrba z zelenjavo 
(z 39 % v 2001 na 48 % v 2020), medtem ko sta 
se stopnji samooskrbe z mesom in s krompirjem 
nekoliko znižali. 

Tabela 3: Tabela: Stopnja samooskrbe z nekaterimi kmetijskimi 
proizvodi (%), Slovenija

Vodarski ukrepi pri predelavi hrane.

Najstarejši vodnogospodarski ukrepi so bili izve-
deni zaradi pridelave hrane, v starem Egiptu na 
Nilu in Mezopotamiji na Evfratu in Tigrisu. hidro-
tehnične melioracije (osuševanje in namakanje)
kmetijskih zemljišč, ki predstavljajo posege s ci-
ljem izboljšanja vodnega režima v tleh, s čimer se 
omogoči intenzivnejša in kvalitetnejša kmetijska 
pridelava. V širšem smislu sodi v hidromeliora-
cijske ukrepe tudi odvodnja visokih vod s ciljem 
zagotavljanja ustrezne protipoplavne varnosti 
kmetijskih površin, v ožjem smislu pa predvsem 
odvodnja s kmetijskih površin in namakanje. Ure-
janje reke Ljubljanice je imelo poleg ostalih na-
menov tudi osuševanje Barja, zato je težko ločiti 
ti dve tematiki.

Na slovenskem ozemlju so prva osuševanja iz-
vedli Rimljani. O najstarejšem znanem projektu za 
osušitev Ljubljanskega barja piše Valvazor v Slavi 
vojvodine Kranjske. Več kot 100 let pozneje, leta 
1658, so kranjski deželni stanovi sprejeli sklep, da 
se Barje izsuši z izgradnjo odvodnih jarkov med 

Ljubljano in Igom. Šest let po katastrofalni popla-
vi, ki je leta 1851 prizadela Ljubljansko barje, je bil 
sprejet regulacijski načrt ki je v prvi vrsti predvi-
deval izdatno poglobitev struge Mestne Ljubljani-
ce in Gruberjevega kanala. Do leta 1914 izvršeni 
le regulacija Gruberjevega kanala in delna regu-
lacija Mestne Ljubljanice, medtem ko regulacija 
barjanskega dela Ljubljanice s pritoki ni bila niti 
začeta.

Eden prvih zapisov o aktivnostih za izboljšanje 
pogojev kmetijske pridelave v Podravju datira v 
leto 1861, ko je bil predložen obsežen projekt osu-
ševanja Dravskega polja med Pragerskim in Vid-
mom pri Ptuju. Leto dni kasneje je bil izdelan tudi 
načrt namakalnega prekopa – kanala, ki bi zajel 
vodo Drave pod izlivom Laznice nad Mariborom 
in jo vodil skozi železniško progo Maribor – Pra-
gersko do Kungote na Dravskem polju in naprej 
do izliva v Dravo v Vidmu pri Ptuju. Po 1. svetovni 
vojni je interes po melioracijah upadel, izvajale so 
se krajše drenaže z glinastimi cevmi pri Spodnji 
Kungoti v Pesniški dolini, v letih 1936 – 1938 se 
je pripravljal generalni projekt za osuševanje ob-
močja Polskave. Po 2. svetovni vojni so bile poda-
ne ocene o potrebi po izvedbi hidromelioracij na 
skupni površini 100.000 ha, v Podravju v dolini 
Pesnice, Polskave Ložnice in Bistrice, skoraj polo-
vica vseh površin pa je bila načrtovana v Pomurju. 
Kljub stalnim zahtevam po izvajanju melioracij je 
bilo do leta 1975 v porečju Drave (pretežno v doli-
ni Pesnice) melioriranih le 1.584 ha kmetijskih ze-
mljišč. Po srednjeročnem načrtu za obdobje 1976-
1980 je bila predvidena izvedba hidromelioracij v 
Sloveniji na 17.000 ha, od tega na porečju Drave 
na 5000 ha, večina na porečju Polskave. Na pore-
čju Pesnice se je v tem času že gradil hidrosistem 
Pesnica, ki je ob ureditvi osnovne odvodnje z regu-
lacijo Pesnice in pritokov ter gradnjo zadrževalni-
kov, obsegal izvedbo hidromelioracij na 8.000 ha 
kmetijskih površin. Vodilno vlogo pri načrtovanju 
in izvajanju drenažnih sistemov v Sloveniji in tudi 
v Jugoslaviji je imelo Vodnogospodarsko podjetje 
Maribor, ki ga je vodil Drago Mišič.

Najpomembnejši vodni vir za namakanje kmetij-
skih površin na Dravskem in Ptujskem polju pred-
stavlja reka Drava. Snežno dežni režim reke Drave 
z dobro vodnatostjo v zgodnje poletnih mesecih 
omogoča direktni odvzem vode reke Drave za na-
makanje. Odvzem vode iz energetskih kanalov mo-
žen v skladu z vodnim soglasjem in koncesijsko 
pogodbo za energetsko izkoriščanje reke Drave. Na 
odseku HE Zlatoličje med Mariborom in Ptujem je 
iz energetskih kanalov možen odvzem do 10 m3/s, 
na odseku HE Formin med Ptujem in Ormožem pa 
je iz dovodnega kanala možen odvzem do 6 m3/s.
Na območju Podravja je izgrajenih večje število 
večnamenskih zadrževalnikov na pritokih reke 
Drave v Pesniški in Polskavski dolini, ki omogoča-
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jo tudi rabo dela akumulirane vode za namakanje. 
Upoštevati je potrebno primarni namen akumula-
cij za zadrževanje visokih vod, glede na naravo-
varstveni status vodnih zadrževalnikov je potreb-
no upoštevati tudi pogoje za ohranjanje njihove 
naravovarstvene funkcije.
Kot posledica dveh za kmetijstvo katastrofalnih 
sušnih let 1992 in 1993, se je v Sloveniji prvič 
resneje začelo razmišljati o velikem projektu na-
makanju kmetijskih zemljišč. Izdelani so bili vsi 
potrebni strateški dokumenti. Glavni problem je 
zadostna količina vode. Tu se kaže večnamensko 
izgradnje hidrocentral, Zlatoličje in Formin omo-
gočata za namakanje 10 m3/s, spodnje savske 
elektrarne 4 m3/s. 

Območje slovenske Istre se že več desetletij so-
oča s pomanjkanjem pitne vode v poletnih mese-
cih. Ob pomanjkanju pitne vode v sezoni pa je tudi 
prisotna potreba po vodnih virih v regiji za nama-
kanje kmetijskih površin. Glede na hidrološke raz-
mere je, predvsem z bilančnega vidika, vodnatost 
glavnih vodotokov, Rižane in Dragonje, dovolj veli-
ka, le porazdelitev količin pretokov se med letom 

izrazito spreminja ter doseže največji nižek poleti. 
Zato je nujno potrebna izgradnja zadrževalnikov 
na območju slovenske Istre in kraškega zaledja. 

Leto 2022 predstavlja ekstremne hidrološka po-
goje, pri sosedih je presušila največja reka Pad, 
morska voda je vdrla 20 km v strugo Pada. Pri nas 
je presušil Hubelj.

Akumulacija Vogršček je bila zgrajena leta 1989 
z namenom zadrževanja vode za potrebe nama-
kanja kmetijskih površin (85% kapacitete zadrže-
valnika) v Vipavski dolini in zadrževanja poplavnih 
valov (15% kapacitete zadrževalnika). Od načrto-
vani 3.500 ha površin za namakanje je trenutno 
realiziranih le okoli 1.000 ha. Za namakanje je na 
voljo 6,8 hm3 zadrževalnega prostora, dejansko 
pa je doslej izkoriščeno največ do 3,35 hm3 vode 
iz akumulacije na leto. Trenutno je v teku obsežni 
sanacijski program evakuacijskih objektov, zaradi 
katerih pregrada ni v celoti funkcionalna. Predvi-
deva se tudi razširitev območja namakanje z na-
menom v celoti izkoristiti kapacitete akumulacije, 
ki so bile do sedaj največ polovično izkoriščene.

Ime akumulacije prispevna površina 
[km2]

srednji letni pretok 
[m3/s]

prostornina  
akumulacije [m3]

gladina vode  
[ha]

višina pregrade  
[m]

porečje Rižane

Izvir Rižane 4,49 32.000.000 164 6

Predloka 1 2,31 28.000.000 70

Predloka 2 100 35

Kubed (potok Rakovec) 5,5 360.000 20

porečje doline Dragonje

Dragonja 1 64,4 0,686 5.200.000 60 20

Dragonja 2 52,2 0,682 1.550.000 28 15,5

Dragonja 3 29,2 0,387 1.500.000 20 20

Dragonja 4 23,75 0,35 1.680.000 20,1 20,2

Pinjevec 12,71 0,169 2.210.000 31,2 22,5

Drnica 19,2 0,207 1.280.000 23 13,8

Piševec 6,66 0,072 665.000 8,7 8,7

Brkinsko gričevje južno pobočje

Brezovica 3,58 0,062 30.000 1 7

Odolina 3,61 0,062 1.027.000 8 37

Velike Loče 1,22 0,021 450.000 5 5

Jezerina II 5,38 0,093 2.500.000 20 17

Jezerina II 6,85 0,118 5.200.000 48 25

Male Loče 9,44 0,163 15.030.000 108,5 27

Brkinsko gričevje severno pobočje

Padež 33,36 0,557 50.500.000 200 73

Ostrovica 8,44 0,145 6.800.000 30 55

Potok Sušica 2,81 0,048

Tabela 4: Pregled potrebnih zadrževalnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje, 1985
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 Zadrževalnik Vanganel na Bavškem potoku je bil 
zgrajen leta 1964 in je naša najstarejša vodnogo-
spodarska pregrada. Kapacitetea zadrževalnika 
omogoča namakanje do 250 ha kmetijskih površin 
v dolini Badaševice, kar je primarni namen izgra-
dnje pregrade. Pregrada omogoča tudi zmanjše-
vanje visokovodnih valov Badaševice in varovanje 
pred poplavami. 

V publikaciji 50 let Rižanskega vodovoda iz leta 
1985 najdemo zanimiv pregled potrebnih zadrže-
valnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje. Na 
širšem območju Istre so prisotne pobude za zadr-
ževalnike že 150 let (Preglednica 4). 

Spoštujmo znanje takratnih inženirjev! Tudi v jav-
nosti sila sporna gradnja akumulacije Suhorka za 
oskrbo s pitno vodo Slovenske obale in zalednega 
kraškega območja omogoča vodo za namakanje.

Zaključek

Grozi nam, da bomo spoznali, da hrana ne raste 
v Lidlih, Hoferjeih in Intersparih in da vedno do-
volj elektrike ni samo po sebi umevno. Da se izog-
nemo tem šokom, poglejmo, kaj lahko naredimo 
sami. Vodarji imamo dovolj znanja, samo naj ga 
država uporabi.
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Povzetek 

V prispevku je predstavljena vsebina navodil DWA-
-M 522: Male pregrade in mali visokovodni zadrže-
valniki, ki so bila na pobudo Slovenskega komiteja 
za velike pregrade in Inženirske zbornice Sloveni-
je (IZS) prevedena v slovenščino. Poudariti želimo 
nujo po pripravi usmeritev za tovrstne objekte, saj 
je področje načrtovanja in varnosti zlasti manjših 
zajezitvenih objektov in zadrževalnikov pri nas re-
gulatorno izjemno slabo pokrito. Z uvedbo navo-
dil za male pregrade želimo podati uporabnikom 
usmeritve za načrtovanje takih objektov pri kate-
rih bo zagotovljena varnosti le-teh v vseh življenj-
skih fazah in opozoriti na pomen odločitev, spreje-
tih v fazi načrtovanja. Projekt je finančno podprla 
Matična sekcija gradbenih inženirjev pri IZS (v na-
daljevanju IZS-MSG) z namenom, da se dokument 
po sprejetju in potrditvi uporablja v splošni praksi 
na področju pregradnega inženirstva, zato je prip-
ravljen tudi dodatek z napotki za uporabo navodil 
v Sloveniji.

Uvod

Pregrade in zadrževalniki prinašajo številne po-
membne koristi za človeka in naravo, ne le zaradi 
zagotavljanja količin, ki bodo zadovoljevale naraš-
čajočim potrebam po vodi, temveč tudi zaradi bla-
ženja posledic podnebnih sprememb, ki smo jim 
priča v zadnjih desetletjih. V preteklosti je bila ve-
čina pregrad in zadrževalnikov enonamenskih, v 
zadnjih desetletjih pa se vse bolj uveljavljajo več-
namenski zadrževalniki. Iz podatkov najobsežnej-
šega registra pregrad »Svetovni register pregrad 
ICOLD« (ICOLD, 2022), izhaja, da je največ - kar 
48% - vseh enonamenskih pregrad namenjenih 
namakanju. 17% pregrad je namenjenih proizvo-
dnji hidroenergije, 13% oskrbi z vodo, 10% obram-
bi pred poplavami, 5% rekreaciji ter manj kot 1% 
plovbi in gojenju rib. 

V Sloveniji je, kar zadeva namena pregrad, situ-
acija podobna. Od 70 objektov, ki so evidentirani 
na nacionalni ravni je 54% namenjenih za vodno-
gospodarske namene, 37% za proizvodnjo hidro-
energije in 9% za druge namene (namakanje, ri-
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SMERNIC ZA NAČRTOVANJE MALIH 
ZAJEZITEV
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bogojstvo, ekonomska raba). Prevladujejo male 
zajezitve, saj slaba polovica vseh zadrževalnikov 
(47%) manjših od 3 milijone m3. Med velikimi za-
drževalniki in zajezitvami prevladujejo hidroener-
getske pregrade in zadrževalniki katerih skupni 
volumen znaša 215 hm3 (77%), skupni volumen 
vseh vodnogospodarskih zajezitev pa zgolj 46 
hm3 (19%). Zadrževalniki s prostornino, manjšo 
od 1 milijona m3 predstavljajo dobro tretjino (38%) 
vseh zadrževalnikov pri nas (Kryžanowski in Hu-
mar, 2008). 

Na nepogrešljivost pregrad, protipoplavnih nasi-
pov in zadrževalnikov kažejo izsledki študije EU-
ROCOLD, ki zaključujejo, da so bile v Evropi samo 
poplave med letoma 1989 in 2008 vzrok za 4% 
vseh smrtnih žrtev (približno 150 žrtev na leto), da 
so prizadele dobrih 27% evropskega prebivalstva 
in da so povzročile več kot 40% vse gospodarske 
škode, ki je nastala zaradi vseh naravnih dogod-
kov v tem obdobju (EUROCOLD, 2013). Ta številka 
je v obdobju, ki je sledilo, le še narastla. Za pri-
merjavo velja omeniti analizo vloge zadrževalni-
kov pri omejevanju posledic poplavnih dogodkov 
med letoma 2010 in 2013, kjer je bilo ugotovljeno, 
da so pregrade in protipoplavni nasipi v povprečju 
pripomogli k zmanjšanju poplavnih konic za dob-
rih 54% (od 12% do popolne izravnave). Ob bok 
osnovni namembnosti se vse pogosteje postavlja 
nova – dodana vrednost, ki jo v prostor vnašajo 
pregrade in zadrževalniki, saj nudijo podporo ze-
leni infrastrukturi in obenem možnost za razvoj 
ekosistemskih storitev.

Pregrade se uvrščajo med kritično infrastruktu-
ro. Po eni strani neposredno ali posredno služijo 
zadovoljitvi osnovnih človeških potreb, po drugi 
strani pa obseg škode, ki lahko nastane v primeru 
neustreznega načrtovanja, delovanja ali vzdrže-
vanja, ter posledične poškodbe ter nenazadnje 
porušitve, presega obseg poškodb, s katerimi se 
običajno srečujemo s posledicami tako za prebi-
valce, infrastrukturo, zasebno in družbeno lastni-
no kot za okolje v vplivnem območju. Poudariti je 
treba, da je učinkovitost zagotavljanja ustreznega 
delovanja pregradnih objektov neposredno pove-
zana s procesom zagotavljanja varnosti pregrad, 
ki se začne že v fazi načrtovanja in se nato izva-
ja skozi vse faze življenjskega cikla posamične-
ga pregradnega objekta (gradnja, obratovanje in 
odstranitev objektov). Trenutni predpisi urejajo 
predvsem načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in 
obratovanje velikih pregrad (med katere sodijo 
tudi pregrade višje od 15 m višine in zadrževal-
niki z zajezitvijo večjo od 3 milijonov m3), skoraj 
povsem pa izpuščajo male pregrade oz. jezove, 
ki se v Sloveniji tradicionalno gradijo na manjših 
vodotokih ali višje v povirjih, kakor tudi pregrade 
in zadrževalnike za namakanje ter protipoplavne 
in energetske nasipe, ki prav tako lahko predsta-

vljajo veliko tveganje. Pomanjkanje regulative, ki 
bi ustrezno urejala področja načrtovanja, vzdrže-
vanja in obratovanja pregrad, nasipov in zadrže-
valnikov lahko še dodatno prispeva k povečanem 
tveganju (Ravnikar s sod., 2012). V nasprotju s 
splošno uveljavljenim prepričanjem, da male 
pregrade zaradi manjših dimenzij ne morejo 
povzročiti večje škode, smo bili tudi v Sloveniji 
že bili soočeni s porušitvami malih pregrad s so-
razmerno velikimi gmotnimi posledicami, katerih 
vzrok so bile najrazličnejše pomanjkljivosti (neu-
strezno dimenzioniranje in gradnja, pomanjkljivo-
sti pri nadzorstvu in vzdrževanju). 

Slovenski komite za velike pregrade (SLOCOLD) 
že vse od ustanovitve opozarja na nujno ureditev 
področne zakonodaje, vezane na pregrade, saj je 
veljavnost jugoslovanskih predpisov prenehala, 
ne da bi bili sprejeti ustrezni novi, ki bi nadomestili 
stare. V dosedanjih pobudah so bili podani predlo-
gi, da se področna zakonodaja razširi tudi na male 
pregrade, predvsem z namenom izvajanja aktiv-
nega nadzora nad izvajanjem politike varnosti 
pregrad. Na to, kako razpršeno in nedosledno je 
urejena zakonodaja, vezana na pregrade, nenaza-
dnje kaže tudi pojmovna in terminološka neuskla-
jenost med posameznimi predpisi in strokovnimi 
besedili. SLOCOLD je v letu 1997 izdal slovenski 
del večjezičnega terminološkega slovarja ICOLD 
za področje pregrad (ICOLD, 1997). IZS-MSG je v 
letu 2012 izdala Smernice za zagotavljanje var-
nosti pregradnih objektov (Zadnik, 2012). Težišče 
obravnave v vseh dokumentih se pretežno nave-
zuje na velike pregrade, manj na področje malih 
pregrad, ki ga je po mnenju strokovnih združenj in 
IZS-MSG, glede na razširjenost tovrstnih objektov, 
nujno prioritetno regulatorno urediti.

Glede na dejstvo, da v Sloveniji področje regula-
torno ni pokrito z nobenim dokumentom, se nam 
je pri pripravi smernic za načrtovanje malih zaje-
zitev zdelo smiselno, da se navežemo na že obsto-
ječo prakso in zakonodajo v evropskem prostoru 
ter se slednjo prilagodi za uporabo tudi v Sloveniji, 
kot je npr. to pri gradbenih konstrukcijah urejeno z 
Evrokodi. Inženirska praksa dokazuje, da je v na-
šem prostoru dokaj razširjena uporaba nemških 
standardov DIN, predpisov in navodil, ki jih izda-
jajo različna strokovna združenja – na področju 
vodnih gradenj: Nemško združenje za vodo, odpa-
dne vode in odpadke – DWA. Aktualnost publikacij 
DWA v evropskem prostoru je nesporna, saj se 
tako izhodiščni dokumenti kot nacionalne izdaje 
uporabljajo v številnih evropskih državah. Na po-
budo SLOCOLD je MSG marca 2021 pri DWA spro-
žila postopek prijave slovenskega prevoda navodil 
DWA-M 522 »Male pregrade in mali visokovodni 
zadrževalniki«. Po odobritvi priprave slovenskega 
prevoda navodil je strokovna skupina pri SLOCO-
LD pripravila prevod navodil pospremljenih s pri-
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lagoditvijo za slovenske razmere, t.j. na veljavno 
slovensko regulativo, upoštevajoč aktualno inže-
nirsko prakso s področja pregradnega inženirstva 
v Sloveniji. Dokument je trenutno v fazi potrditve 
pri IZS-MSG oz. DWA in bo predvidoma na voljo v 
drugi polovici 2022.

Z navodili za načrtovanje malih zajezitev želimo 
povezati precej razpršeno slovensko zakonodajo 
in urediti terminologijo, ki se uporablja na podro-
čju pregradnega inženirstva ter tako prispevati k 
boljšemu razumevanju področja; s tem pa posta-
viti solidnejše temelje za kakovostno načrtovanje, 
gradnjo, opazovanje in obratovanje srednjih in 
malih pregrad, zadrževalnikov in nasipov. Z navo-
dili nagovarjamo lastnike, odgovorne za vzdrževa-
nje in obratovanje, upravljavce objektov, nadzorne 
organe, združenja za upravljanje voda, združenja 
za posebne namene varstva pred poplavami, in-
ženirje in inženirske pisarne ter vse, ki se vključu-
jejo v proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in 
obratovanja, opozoriti na odgovornost, ki jo imajo 
do prebivalstva, prostora in naravnega okolja.

Opis vsebine

Področja uporabe

Navodila obravnavajo zajezitve, ki služijo za zadr-
ževanje vode v vodotokih. Nanaša se na jezove in 
visokovodne zadrževalnike in se v delu naslanjajo 

na sveženj standardov DIN 19700 za pregradne 
objekte, ki je bil leta 2004 objavljen v prenovlje-
ni različici in je po tem standardu prvič uvedena 
možnost razvrščanja jezov glede na njihov pomen. 
Pregrade so obravnavane v zvezku DIN 19700-11 
»Pregrade«, ki razvršča pregrade v dva razreda, 
upoštevajoč dva parametra: velikost zajezitve in 
višino pregradne zgradbe. V 1. razred se uvrščajo 
velike pregrade z višino konstrukcije nad 15 m ali 
prostornino zadrževalnika nad 1 milijon m3. V 2. 
razredu so srednje velike in male pregrade, ki ne 
izpolnjujejo teh meril. Nadaljnje razlikovanje je na-
čeloma dopustno, a ni posebej navedeno. V zvezku 
DIN 19700-12 »Zadrževalni bazeni za poplave« je 
upoštevana razvrstitev pregrad po velikosti, ven-
dar je tu podano še dodatno razlikovanje na sre-
dnje velike (≥ 100.000 m³), male (< 100.000 m³) in 
zelo majhne zadrževalnike (< 50.000 m³). 

V navodilih uvajamo splošni pojem zajezitev, ki 
obsega pregradni objekt, s katerim je ustvarjena 
zajezitev s formiranjem zadrževalnika ali akumu-
lacijskega bazena. V sklop zajezitve prištevamo 
tudi vse pripadajoče in funkcionalne spremljajoče 
objekte, kot so izpusti, zapornice, prelivi, dovodni 
kanali, oddaljeni sistemi opazovanja, ki služijo za 
obratovanje in opazovanje pregrade ter nadzor 
nad njenim obratovanjem. V navodilih s pojmom 
zajezitve vključujemo pregrade (jezove) in visoko-
vodne zadrževalnike (z ojezeritvijo ali suhe). 

Navodila se nanašajo na objekte, katerih konstruk-
cijska višina ne presega 6m s skupno prostornino 
zadrževalnika do 100.000 m³, ki po razvrstitvi po 

Slika 1: Razvrstitev kategorij zajezitev, ki so predmet uporabe navodil
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velikost sodijo med male zajezitve in zelo majhne 
zajezitve. V navodilih so kot posebna kategorija 
obravnavane najmanjše zajezitve, pri katerih pro-
stornina zadrževalnika ne presega 10.000 m³ in 
konstrukcijska višina zajezne zgradbe ne presega 
višine 2 m (slika 1). Pri tem je treba opomniti, da 
je razvrščanje na podlagi geometrijskih vrednosti 
orientacijsko, ob upoštevanju varnostnih vidikov 
(nevarnostni potencial pri porušitvi, poseljenost 
dolvodno, raba zemljišč v vplivu porušitve, ipd.) so 
lahko objekti uvrščeni v višji ali nižji kvalifikacijski 
razred.

V uradni slovenski praksi klasifikacije, ki bi delila 
pregrade glede na pomen, nimamo, saj pregra-
de in zadrževalnike razvrščamo glede na njiho-
ve oblikovne karakteristike. Ko obravnavamo 
pregradne objekte, v praksi najpogosteje srečuje-
mo klasifikacijo, ki jo po uradni klasifikaciji ICOLD 
povzema Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na 
območju velike pregrade (Uradni list RS, št. 92/99, 
44/03 in 58/16). Ta pregradne objekte razvršča v 
velike pregrade, kadar je konstrukcijska višina 
objekta (merjena od najnižje točke temeljev): naj-
manj 15m, med 5 in 15 m, če je velikost zadrže-
valnika najmanj 3 milijone m3. Glede na navedeno 
se določila navodil nanašajo na zadrževalnike, ki 
ne izpolnjujejo kriterija za velike pregrade po Pra-
vilniku o seizmičnem opazovanju in se po Uredbi 
v razvrščanju objektov uvrščajo v kategorijo manj 
zahtevnih objektov.

Dimenzioniranje objektov

Določitev projektne poplave

Pri hidravličnih preračunih in konstrukcijskem 
dimenzioniranju je treba v prvi vrsti upoštevati 
varnost objektov ob nastopu poplavnih dogodkov, 
pri visokovodnih zadrževalnikih pa tudi ustrezno 
izvedeno protipoplavno zaščito. Po DIN 19700 so 
podani trije primeri projektne poplave:

• Projektno poplavo 1 z upoštevanjem računske 

poplavne vode BHQ
1
, ki se uporablja pri dimen-

zioniranju prelivov.
• Projektno poplavo 2 z upoštevanjem računske 

poplavne vode BHQ
2
, ki se uporablja pri dokazo-

vanju varnosti zajezitev v primeru nastopa eks-
tremno visokih voda.

• Projektno poplavo 3 z upoštevanjem računske 
poplavne vode BHQ

3
, ki se uporablja za določa-

nje velikosti visokovodnega volumna zadrževal-
nika.

Po DIN 19700-11 se male zajezitve uvrščajo v 
razred 2 pri katerem je treba uporabiti računske 
poplavne vode glede na verjetnost pojava račun-
skih poplavnih voda, pri tem pa je dopustno, da se 
verjetnost pojava računske poplavne vode poveča 
v primerih, če so posledice pri havariji dolvodno 
zanemarljive (preglednica 1). Pri dimenzioniranju 
evakuacijskih objektov (prelivi, temeljni izpusti) je 
treba upoštevati t. i. kriterij (n-1), pri čemer pred-
stavlja n število vseh evakuacijskih objektov na 
pregradi. Ta kriterij predstavlja varnostni faktor, 
ki ga upoštevamo kot pogoj pri dimenzioniranju 
prevodnosti evakuacijskih objektov - projektna 
poplava 1. Drugi pogoj, ki mu moramo zadostiti pri 
dimenzioniranju evakuacijskih objektov, je, da so v 
primeru zagotavljanja varnosti objekta operativni 
vsi evakuacijski objekti in morajo prevajati račun-
ski pretok BHQ

2
, brez posledic za pregrado in dol-

vodno ter na vplivnem območju zajezitve. Pravilo-
ma morajo biti pregrade opremljene vsaj z dvema, 
med seboj neodvisno delujočima evakuacijskima 
objektoma, pri pregradah, ki sodijo v drugi razred, 
pa se, po predhodni utemeljitvi, lahko dovoljuje 
samo en evakuacijski objekt. V Sloveniji nimamo 
posebnega predpisa glede upoštevanja računskih 
poplavnih voda pri dimenzioniranju evakuacij-
skih objektov. Pri dimenzioniranju evakuacijskih 
objektov na velikih pregradah se upošteva (n-1) 
kriterij z upoštevanjem računske poplavne vode, v 
odvisnosti od tipa objektov. Letna verjetnost poja-
va računskih poplavnih voda po DIN 19700 podaja 
strožje kriterije glede na prakso v Sloveniji in je 
zato smiselno, da se za računske poplavne vode 
za male zajezitve upošteva vsaj minimalni pogoj 
iz preglednice 1. Za določitev referenčnih vred-

Klasifikacija Računske poplavne vode Računske poplavne vode -  
zanemarljivi vplivi

BHQ
1

BHQ
2

BHQ
1

BHQ2

velike zajezitve 1 × 10–3 1 × 10–4

(1.000 let) (10.000 let)

male zajezitve 2 × 10–3 2 × 10–4 1 × 10–2 1 × 10–3

(500 let) (5.000 let) (100 let) (1.000 let)

zelo majhne zajezitve 5 × 10–3 1 × 10–3 1 × 10–2 2 × 10–3

(200 let) (1.000 let) (100 let) (500 let)

Preglednica 1: Letna verjetnost pojava računskih poplavnih voda BHQ1 in BHQ2 po DIN 19700
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nosti računske poplavne vode se določijo na pod-
lagi določil iz navodil ali priporočila iz Pravilnika 
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 (UL RS 60/07).

Varnostno nadvišanje objektov

V navodilih so podane osnove za določitev varno-
stnega nadvišanja zajezitev. Nadvišanje zajezitve 
(f) predstavlja višinsko razliko med koto visoko-
vodne zajezne gladine (Z

H
) – v računskih prime-

rih poplavnih voda 1 ali 2 – in koto krone zajezne 
zgradbe. Predstavlja seštevek dviga gladine za-
radi vplivov valovanja (h

Au
) oz. višino vzpenjanja 

vala po pobočju jezu in dviga gladine zaradi po-
java plimnega vala v smeri delovanja vetra (h

Wi
) 

in kopičenja ledu ter posledičnega nastanka lede-
ne zapore (h

Ei
). Pri projektni poplavi 2 je treba pri 

določitvi višine nadvišanja zajezitve upoštevati še 
dodatno varnostno višino (h

Si
) (slika 2). V navodi-

lih so podane okvirne vrednosti karakterističnih 
količin nadvišanja za enostavne primere, za bolj 
kompleksne primere pa se predvideva poseben 
izračun nadvišanja. V Sloveniji nimamo podrobno 
predpisanega postopka za določitev nadvišanja 
pregrade in se uporabljajo splošno uveljavljeni 
postopki različnih avtorjev, v skladu s priporočili 
ICOLD. V slovenskem prevodu navodil so tudi pri-
kazani postopki računa nadvišanja pregrade: za-
radi vpliva valovanja, zaradi pojava plimnega vala 

v smeri delovanja vetra, kot tudi opredelitev doda-
tnega varnostnega nadvišanja pregrade.

Geotehnične raziskave

Pri načrtovanju in gradnji se upoštevajo standardi 
SIST EN 1997-1, Evrokod 7: Geotehnično projekti-
ranje – 1. del: Splošna, SIST EN 1997-2, Evrokod 
7: Geotehnično projektiranje – 2. del: Preiskova-
nje in preskušanje tal in nacionalni dodatek teh 
standardov. Po DIN 1054 se zajezitve uvrščajo v 
tri geotehnične kategorije glede na višino objekta: 
(1) nižja od 2m, (2) od 2m do 4m in (3) nad 4m. Za 
jezove, ki ležijo v potresnem območju ali na str-
min se uvrščajo v 3 kategorijo, ne glede na višino.

V navodilih so podane splošne zahteve za temelj-
na tla, ki vplivajo na strukturno varnost in obli-
kovne zahteve pri načrtovanju zajeznih objektov. 
Sledi nabor potrebnih geotehničnih raziskav v 
odvisnosti od geotehnične kategorije objekta, ki 
jih je treba nujno izvesti, tako na območju zaje-
zne zgradbe, kot na območju zadrževalnika. Vse 
izsledke raziskav je treba elaborirati skladno z 
določili Evrokoda 7-2.

Gradnja nasutih jezov

V navodilih je več poudarka namenjeno načrtova-
nju in izvedbi nasutih jezov, ki so v tej kategoriji 
običajno najbolj razširjeni. Navodilo sicer omenja 
tudi izvedbo masivnih betonskih jezov s priporoči-

Slika 2: Nadvišanje zajezitve pri malih zajezitvah
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lom, da se pri zasnovi upoštevajo splošno veljav-
ne smernice, ne glede na tip izvedbe. Kot primeri 
izvedbe nasutih jezov so prikazani osnovni tipi 
nasutih jezov: homogeni jez, conirani nasuti jez, 
nasuti jez s površinsko tesnitvijo, jez z notranjim 
tesnilnim slojem in jez s tankostensko tesnitvijo, z 
vsemi osnovnimi oblikovnimi značilnostmi.

Posebno poglavje je namenjeno zaščiti pobočij na 
zračni in vodni strani jezu. V tem sklopu so poda-
na načelna priporočila za izvedbo zaščite pobočij 
in podane okvirne minimalne zaščite pobočij pred 
spiranjem v odvisnosti od: dolžine delovanja vetra, 
naklona pobočij in dimenzij kamnometne obloge. 
V nadaljevanju so predstavljena načela izvedbe 
stika nasutega jezu s temeljno podlago, pri če-
mer je v navodilih razmejena izvedba tesnjenja na 
nepropustni podlagi, izvedba popolnega in nepo-
polnega tesnjenja. Sledi nabor načelnih usmeritev 
gradnje linijskih objektov skozi nasipe in temeljna 
tla in v zaključku poglavja še ureditev vegetacije 
na pobočjih kot proti erozijska zaščita ter zahteve 
glede vzdrževanja krovnega vegetacijskega sloja 
z vidika ohranjanja stabilnosti in funkcionalnosti 
zajezne zgradbe.

Zanesljivost

DIN 19700 obravnava zajezno zgradbo in temelj-
no podlago kot celoto (nosilna konstrukcija), za 
katero morajo biti izpolnjene zahteve glede zane-
sljivosti. Pogoj zanesljivosti je izpolnjen, če sta za 
objekt v času celotne predvidene življenjske dobe 
dokazani (potrjeni) njegova konstrukcijska var-
nost in njegova uporabnost. V skladu z DIN 19700-
11 so osnovne zahteve zanesljivosti izpolnjene, 
če: (1) je izbrana stabilna in odporna podporna 
konstrukcija, (2) so izbrani ustrezni gradbeni ma-
teriali, (3) so izbrane ustrezne metode preračuna 
konstrukcije, (4) je zajezna zgradba s pripadajo-
čimi objekti smotrno gradbeno načrtovana in iz-
vedena, (5) se nosilna konstrukcija spremlja in 
vzdržuje. Trajnost konstrukcije je zagotovljena, če 
ta ohrani svojo uporabnost in varnost v celotni ži-
vljenjski dobi, ne da bi bila potrebna izvedba izre-
dnih vzdrževalnih ukrepov, tj. ukrepov, ki niso bili 
predvideni s samim projektom vzdrževanja.

Konstrukcijska varnost objektov se določa na pod-
lagi projektnih stanj po Evrokodu 7-1, kot kom-
binacij obtežnih primerov z različnimi odporno-
stnimi pogoji. Pri tem ločimo naslednja projektna 

Vplivi po Evrokodu 7-1 Projektna stanja

dolgotrajno stanje  
BS-P

kratkotrajno stanje 
BS-T

izjemno, 
nezgodno stanje 

BS-A

potres 
BS-E

P.1 P.2 P.3 P.4 T.1 T.2 T.3 A.1 A.2 E.1

Stalni vplivi

Lastna teža, zemeljski pritisk, balastno nasutje x x x x x x x x x x

Spremenljivi vplivi

Prometna obtežba x x x x x x x x x x

Hidrostatični tlak in strujne sile pri Z
s

x

Hidrostatični tlak in strujne sile pri Z
v

x x x

Hidrostatični tlak in strujne sile pri delni  
ojezeritvi

x

Hidrostatični tlak in strujne sile pri Z
H1

x

Hidrostatični tlak in strujne sile pri Z
H2

x

Hidrostatični tlak in strujne sile zaradi 
obratovalnega znižanja zajezne gladine od Z

s

x

Hidrostatični tlak in strujne sile zaradi najhitrej-
šega možnega znižanja zajezne gladine od Z

v

x

Nenačrtovane obratovalne in obtežne razmere, 
razmere za čas gradnje

x

Izjemni, nezgodni vplivi/razmere

Vplivi zaradi izpada ali omejene učinkovitosti 
tesnitve, drenaž ali druge opreme, pomembne 
za varnost objektov

x

Vplivi kot posledica pojava potresa

Potresna obtežba x

Preglednica 2: Primeri obtežnih primerov in vplivov na malih zajezitvah
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stanja: (1) dolgotrajno stanje, (2) kratkotrajno sta-
nje, (3) izjemno, nezgodno stanje in (4) potres. Pri 
določitvi projektnih stanj je treba po DIN 19700-11 
upoštevati: (1) stalne in sprejemljive vplive iz sku-
pine 1, ki se redno pojavljajo tekom obratovanja, 
(2) redke ali sprejemljive vplive iz skupine 2, ki se 
nanašajo na časovna omejena stanja in (3) izje-
mne vplive iz skupine 3, ki se na naša na potresno 
obtežbo (preglednica 2).

V skladu z Evrokodom 7-1 je treba pri dimenzi-
oniranju zemeljskih jezov pri malih zajezitvah 
preveriti in dokazati stabilnost zlasti za naslednja 
mejna stanja: (1) splošna stabilnost jezovne kon-
strukcije, (2) lokalna stabilnost (porušitev pobočja 
ali krone jezu, oslabitev nožice jezu ....), (3) varnost 
pred pojavom erozije in učinkovitost delovanja fil-
tra, (4) lokalne porušitve zaradi površinske erozi-
je, (5) deformacije nasipa, ki zmanjšujejo njegovo 
uporabnost, (6) deformacije zaradi hidravličnih 
vplivov in (7) dimenzioniranje drenažnih objektov. 
Pregled potrebnih izračunov in preverjanj je raz-
viden iz slike 3.

Obratovalni objekti in primeri izvedbe

V tem sklopu so podane osnove za načrtovanje: 
visokovodnih prelivov, odvzemnih objektov in 
objektov za pretvorbo energije. Prikazane so tudi 

rešitve kombiniranih obratovalnih objektov, ki 
združujejo vse funkcije v enem objektu, praviloma 
gre za masivne konstrukcije iz armiranega beto-
na. Prikazane so različne rešitve za primer suhih 
visokovodnih zadrževalnikov, za običajne zadrže-
valnike in tudi najpogostejše uporabljene rešitve 
za male zadrževalnike (slika 4).

Posebno poglavje je namenjeno problematiki za-
drževanja plavin in plavja za zaščito temeljnih iz-
pustov in obratovalnih izpustov. Pri tem je potreb-
no pozornost prvenstveno nameniti preventivnim 
ukrepom (redna sečnja zarasti, odstranjevanje 
naplavin iz območja zadrževalnika, plavajoče za-
pore, ipd.), kot tudi izbiri ustrezne zaščite izpustov 
pred zamašitvijo z namestitvijo rešetk, zaplavnimi 
pregradami, izvedbo lovilnih jam, ipd. V navodilih 
so prikazani primeri dobre prakse izvedbe evaku-
acijskih objektov: prepustov z zaščito vtoka z re-
šetkami ali selektivnimi zaplavnimi pregradami, 
prelivov s poglobitvijo krone jezu, fiksnih prelivov 
in prelivnih pregrad.

Pri zasnovi prepustov je potrebno upoštevati 
tudi minimalne zahteve za zagotovitev ekološke 
prehodnosti: ribjih stez pri stalnih zajezitvah in 
načrtovanje prepustov z možnostjo ohranjanja 
ekološke prehodnosti pri suhih zadrževalnikih. 
V navodilih so podane priporočene vrednosti za 

Slika 3: Preračuni in preveritve stabilnosti pri nasutih jezovih
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izvedbo talnega dela prepusta, ki omogoča pre-
hodnost ciljnim ribjim vrstam glede na način giba-
nja (prosti plavalci, talni plavalci in talni drsalci).

Obratovanje

Obratovanje je na splošno razdeljeno na presku-
sno polnitev in po uspešnem prevzemu na obra-
tovanje v normalnih pogojih, kot tudi obratova-
nje v izjemnih razmerah. V navodilih so podana 
izhodišča za izvajanja ukrepov v času preskusne 
polnitve in obratovanja z navedbo postopkov in 
dokumentacije, ki jih je treba upoštevati pri: obra-
tovanju za vodnogospodarske namene in vzdrže-
vanju objektov. Ključni dokumenti za obratovanje 
so odobrena dovoljenja in obratovalni predpisi, ki 
jih mora pripraviti upravljalec: (1) operativni načrt 
upravljanja objektov in vodnih količin, (2) načrte 
opozarjanja in obveščanja ob nastopu poplav in 
drugih izjemnih dogodkov, (3) službena navodila 
za obratovalno osebje. Obratovalne predpise je 
treba pripraviti ob zaključku gradnje in jih dopol-
niti po opravljeni poskusni polnitvi, treba jih je tudi 
redno prilagajati ob upoštevanju izkušenj med 
obratovanjem. Slednje je treba evidentirati v obra-
tovalnih dnevnikih s kronološkim zajemom vseh 
dogodkov in ukrepov od zaključka gradnje dalje. 
Seveda pri tem ne gre spregledati, da lahko samo 
ustrezno usposobljeno strokovno osebje upravlja 
z objekti.

Za izdelavo ocene zanesljivosti zajezitve je tre-
ba z merilnimi in nadzornimi mesti vzpostaviti 
sistem opazovanja, ki je prilagojen posameznim 
objektom in lokaciji, najmanj v obsegu izvajanja: 
(1) vizuelnega nadzora stanja objektov, (2) geoteh-
ničnih meritev, (3) hidrotehničnih meritev (prece-
dne vode, nivoji gladine, hidrološke meritve, ...). O 
stanju objektov je treba, glede na vlogo zadrže-
valnika, izdelati periodično varnostno poročilo in 
voditi vso obratovalno dokumentacijo v dnevniku 
zajezitve.

V zaključnem poglavju navodil so podani tudi 
osnovni napotki in ukrepi za obnovo in popravilo 
konstrukcij in v katerih primerih so ti potrebni. Kot 
zadnje so navedeni načelni napotki za odstranitev 
objektov, ki je lahko popolna, ali z ohranitvijo del-
ne funkcionalnosti objektov.

Zaključki in priporočila

S prevodom sta SLOCOLD in IZS-MSG žele-
la vzpodbuditi aktivnosti predpisov in navodil, 
ki bi dopolnili pomanjkljivo regulirano področje 
pregradnega inženirstva. IZS-MSG je projekt pod-
prla z namenom, da se navodila distribuirajo vsem 
zainteresiranim uporabnikom in tako tudi uvelja-
vijo v inženirski praksi. Trenutno je dokument še v 
potrditvi pri izdajatelju DWA in po dosegljiv upo-
rabnikom predvidoma v drugi polovici leta, pod 
pogoji, ki jih je IZS-MSG dogovorila z DWA.

Aktivnosti se ne bodo zaključile zgolj z izdajo na-
vodil za male pregrade, temveč se bodo nada-
ljevale s prevodom smernic oziroma standardov 
za velike pregrade. Tako v prihodnje načrtujemo 
prevod svežnja standardov DIN 19700, ki celovito 
zajemajo problematiko pregradnega inženirstva. 
Izbor dokumentov, ki bi jih uvedli v inženirsko 
prakso bo zbran premišljeno in bo predstavljal 
nadgradnjo že izdanim dokumentom. Seveda pa 
strokovno delo zgolj s prevajanjem standardov, 
smernic, navodil ni dovolj. Čeprav je naša zako-
nodaja usklajena z regulativo na evropskem nivo-
ju, obstajajo specifike na nacionalni ravni, ki jih je 
potrebno pri implementaciji regulative upošteva-
ti. Ne gre zanemariti večstoletnih izkušenj, ki jih 
imamo z gradnjo zadrževalnih objektov v Slove-
niji. Ne nazadnje smo zgradili več kot 70 zajezitev, 
ki so nacionalnega pomena, ter številne manjše 
zajezitvene objekte, obrambne nasipe, pragove, 
katerih število se približuje milijonu. 

Vse aktualno znanje, ki se je dograjevalo in nad-
grajevalo v zadnjih desetletjih pri načrtovanju 
vodnogospodarskih ukrepov je potrebno zbrati 
in prenesti bodočim načrtovalcem. Prenos znanj 
je gotovo najučinkovitejši, če je zapisan in izdan v 

Slika 4: Primer izvedbe prepusta z menihom z možnostjo regulacije 
pretokov
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obliki publikacij. Smiselno bi bilo torej pristopiti k 
pripravi tehničnih publikacij in smernic za podro-
čje vodnogospodarskih ureditev, po vzoru tehnič-
nih smernic za načrtovanje prometne infrastruk-
ture. Pri pripravi navodil za male pregrade smo 
dodali, na primer, poglavje določitev nadvišanja 
zajezitev, ki je po našem mnenju nujna, za ustre-
zno dimenzioniranje objektov. Podobno bi bilo pot-
rebno pripravili tehnična priporočila in smernice 
za načrtovanje zajezitev in spremljajočih objektov 
(prepusti, prelivne pregrade, ipd.), ter slednje do-
polniti s primeri dobre prakse in izkušnjami pri 
načrtovanju tovrstnih objektov. Podobno kot pri 
DWA-M 522 bi bilo potrebno v pripravo vključiti 
širši nabor strokovnjakov, ki razpolagajo z izkuš-
njami iz vodarske prakse, a verjamemo, da le-teh 
ne bo težko najti. Omeniti velja, da organizacijsko 
tak projekt presega okvir SLOCOLD in IZS-MSG in 
je nujno, da se te aktivnosti vodijo pod okriljem 
pristojnega ministrstva za vode in prostor.

Zahvala

Naročnik in financer izdelave slovenskega pre-
voda navodil DWA-M 522 je Inženirska zbornica 
Slovenije – Matična sekcija gradbenih inženirjev. 
Avtorja prispevka se na tem mestu zahvaljujeva 
za strokovno in finančno podporo naročniku.
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VARNOSTNA VIŠINA  
PRI PREMOSTITVAH IN PREPUSTIH

Miha Kračun, mag. inž. ok. grad., VGB, Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor

Povzetek

Varnostno višino oz. nadvišanje definiramo kot 
nadvišanje objektov z višinsko razliko med koto 
gladine vodotoka pri teoretičnem pretoku in koto 
spodnjega roba konstrukcije pri premostitvah. Na 
prepustih je v praksi uporaba deleža vertikalne 
zapolnjenosti pretočnega profila pri teoretičnem 
projektnem pretoku oz. tudi tok pod tlakom, ki 
omogoča prevajanje pretoka pred prelivanjem. 
Varnostno nadvišanje služi za kompenzacijo vpli-
va točnosti hidravličnega izračuna, plavja, ledu, 
valovanja, spremembe odtočnih razmer, poseda-
nja nasipov in druge oblike zmanjšanje pretočne-
ga profila (zaprojevanje, razrast vegetacije ipd.). V 
Sloveniji se v praksi načrtovanje varnostne višine 
definira kot nadvišanje 0,5 m oz. 1,0 m (na hudou-
rnikih) nad koto gladine pri pretokih 100-letne po-
vratne dobe. Na podlagi smernic in praks iz tujine 
ugotavljamo, da so varnostne višine v tujini višje, 
predvsem na območju hudournikov. V analizi je 
bilo ugotovljeno, da je področje v Sloveniji neure-
jeno in bi bilo smiselno področje urediti s smerni-
cam ali priporočili ter poenotiti izhodišča za pro-
jektiranje in umeščanje premostitev in prepustov.

Uvod

Prometna infrastruktura cest in železnic s svoj-
im antropogenim vplivom zaznamuje prostor, ki je 
nekoč bil naravna prvina in v dolinah predvsem 
podvržena prelivanja vodotokov. Z umeščanjem 
prometne infrastrukture se omejuje prostor vodo-
tokov, pri tem nastajajo tudi križanja. Pri križanjih 
z neustreznimi pretočnimi profili na premostitvah 
in prepustih ob visokovodnih dogodkih prihaja do 
zajezbe ter ob dodatnih zamašitvah s plavinami 
in plavjem tudi do popolnih zamašitev odprtin in s 
tem erozije na cestnem telesu ali preusmeritvijo 
poplavnih tokov.

Krovni zakon na področju vodarstva Zakon o vo-
dah (ZV-1) [1] v 3. členu med drugimi točkami na-
vaja, da je potrebno pri upravljanju z vodami in 
priobalnimi zemljišči upoštevati načela celovitos-
ti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda, 
načelo zagotavljanja varnosti pred škodljivim de-
lovanjem voda in načelo upoštevanja najboljših 
razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti o 
naravnih zakonitostih. Pri načrtovanju in umeš-
čanju gradbeno inženirskih objektov in premosti-
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tev ter prepustov v območja vodotokov in poplav-
nih območij le-teh je potrebno ta načela spoštovati 
in implementirati v projektne rešitve. 

V postopku pridobivanja vodne pravice in vodne-
ga mnenja za gradnjo se na podlagi projektnih 
pogojev in usklajevanja z Direkcijo RS za vode ter 
recenzenti izdelajo projektne rešitve za zagotavl-
janja prej omenjenih načel. Pri dosedanjem delu 
smo naleteli na neusklajena stališča strokovnih 
služb kakor tudi stroke pri pogojevanju varnostne 
višine. Velikost varnostne višine vpliva na stopnjo 
varnosti in kakor tudi na stroške investicije zato 
menimo, da bi moralo biti področje usklajeno.

Preučili in povzeli smo smernice in prakse iz tuji-
ne, ki lahko služijo za razpravo in osnovo pri na-
črtovanju in usklajevanju projektnih rešitev v pri-
hodnje.

Teoretična izhodišča 

Definicije varnostne višine oz. nadvišanja so pri 
različnih avtorjih in smernicah nekoliko razliku-
jejo;
- je najmanjša razdalja med najvišjo možno koto 

vodne gladine in najnižjim spodnjim robom kon-
strukcije [7]

- nadvišanje mostnih konstrukcij, visokovodnih 
nasipov in nasutih zemeljskih pregrad nad kri-
tično koto visokih voda [8]

- kot vertikalno nadvišanje objektov z višinsko 
razliko med koto gladine vodotoka pri teoretič-
nem pretoku in koto zgornjega roba nasipa oz. 
zidu. Pri premostitvah pa kot vertikalno nadvi-
šanje objektov z višinsko razliko med koto gla-
dine vodotoka pri teoretičnem pretoku in spod-
njim robom konstrukcije [12]

Urejenost v Sloveniji

Zakon o vodah (ZV-1) [1] in njegovi podzakonski 
akti ne definirajo specifično varnostne višine na 
objektih. Podzakonski akt na podlagi katerega 
se definirajo posegi v prostor so karte poplav na 
podlagi Pravilnik o metodologiji za določanje ob-
močij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvr-
ščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list 
RS, št. 60/07) [2], kjer se z hidrološko hidravlič-
nimi študijami izdelajo karte razredov poplavne 
nevarnosti in na podlagi teh ter Uredbe o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in 
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) [3] določi po-

goje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov 
območja poplav.

Uredba ne definira varnostne višine ali nadvišanja 
načrtovanih posegov. Prometnice so tako iz vidika 
voda dovoljene v območju dosegov poplavnih vod 
Q100 (ob globini manjši kot 0,5m) s pogoji vodne-
ga soglasja, v katerih DRSV lahko definira varno-
stno višino.

Najgostejša infrastrukturna mreža, ki križa vo-
dotoke so prometnice. Zakon cestah (ZCest-1) [4] 
določa razmejitev obveznosti med upravljalci ces-
te in vodotokov. V podzakonskem aktu Pravilniku 
o projektiranju cest (neveljaven predpis, ki se še 
uporablja) [5] je v 60. členu definirano, da mora 
biti; 

(1) Niveleta vozišča poteka nad koto gladine vo-
dotoka ali vodne akumulacije, tako da ni prep-
lavljena pri pogostnosti pojava visoke vode za 
Q

20
, 

(2) Prosta odprtina pod mostom in v cestnem 
prepustu se dimenzionira za pretočno količino 
pogostnosti pojava visoke vode Q

100
 na cesti s 

projektno hitrostjo večjo od 60 km/h in ceste v 
naselju ter za pojav visoke vode Q

20 
na ostalih 

cestah, 
(3) Varnostna višina nad gladino vodotoka je mi-

nimalno 1,0 m za hudourniške vodotoke in 
0,50 m za ostale vodotoke. 

V 50. členu je definirano, da se odprtine mostu in 
prepusta določajo na osnovi hidravličnega raču-
na relevantnega pretoka vodotoka. V Pravilniku o 
projektiranju cest [5] ni posebej definiranega nači-
na upoštevanja polnitve prepustov zato prihaja do 
odstopanja stališč pri projektantih ali tretja točka 
glede varnostnih višin velja tudi za prepuste.

Direkcija RS za infrastrukturo izdaja za projekti-
ranje tehnične specifikacije oz. smernice za ceste 
(krajše TSC). V preteklosti so bili podani predlo-
gi tehničnih specifikacij za ureditev nekaterih 
področij na področju križanj z vodotoki, vendar 
niso bili sprejeti. So pa nekateri predlogi v neu-
radni uporabi pri projektantih. Tovrstna predloga 
sta TSC 03.380 Odvodnjavanje cest (predlog, julij 
2011) [6] in TSC 07.115 Projektiranje prepustov 
(predlog, julij 2001) [7], kjer so definirani pojmi in 
izrazoslovje ter podobno podati pogoji in navodila 
za projektiranje. V TSC Odvodnjavanje cest [6] je 
definirano za t.im »zunanje (tuje) vode« definirano 
dimenzioniranje naprav za odvodnjo glede na po-
vratna dobo padavinskega dogodka in kategorijo 
ceste.

V predlogu [6] je definirana enotna varnostna viši-
na, ki znaša 0,5 m. Ceste se glede na kategoriza-
cijo varujejo na različno povratno dobo padavin-
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skega dogodka oz. kote gladine vode na podlagi 
hidravličnega izračuna, ki je kot vhodni podatek 
upošteval hidrološke količine izvrednotene iz pa-
davin. Predlog definira tudi, da so prepusti objekti, 
ki imajo največjo širino 5 m, večje objekte uvršča 
med mostne objekte. Ključna razlika, ki jo izpo-

stavljajo avtorji pa je, da se pri prepustih dopušča 
pretok vode pod pritiskom, pri mostovih pa tok s 
prosto gladino.

V predlogu TSC 07.115 Projektiranje prepustov 
(predlog, julij 2001) [7] so za projektiranje in kon-

Vplivni faktor Varnostna višina Računsko določena gladina

Vplivi turbulentnega toka - energija X

Naklon gladine v krivinah X

Valovanje X

Dvig gladin zaradi vetra X

Spremembe dna X

Vpliv plavin X

Zmanjšanje pretočnega profila (snežni plazovi, murasti tokovi) X

Vpliv ledu X

Vpliv vegetacije v strugi X

Preglednica 2: Upoštevanje vplivov na gladinsko stanje in varnostno nadvišanje [10]

Kategorija ceste /
Konstrukcija ceste

Avtoceste
Hitre ceste
Ceste G1

Ceste G2
Ceste R1
Ceste R2

Kategorizirane 
lokalne ceste

Ceste R3
Turistične ceste

Javne poti

Povratna doba 
padavin

100 let 20 let 5 let 2 leti 1 leti

Varnostna višina 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m

Preglednica 1: Predlog varovanja cest za zaunanje (tuje) vode izven naselja po predlogu TSC 03.380 (julij 2011)

Slika 1: Most v Rečici ob Savinji po poplavah v novembru 2012 (vir: NIVO EKO d.o.o.)
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struiranje prepustov podane smernice in detajli. V 
predlogu je definirano, da mora biti zgornja povr-
šina vode vedno prosta, kar zagotavlja, da v pre-
pustu nikoli ne pride do vodnega pritiska ter da 
mora biti zagotovljena varnostna višina. V smer-
nicah so določene tudi omejitve glede dimenzij 
prepustov kot so npr. omejitve velikosti prepustov 
v odvisno od dolžine, tipske oblike in velikosti od-
prtin, načine zaščite dna, ipd.

V sklopu pregleda pravil in smernic ugotavljamo, 
da aktualnih smernic ni, starejše smernice oz. 
gradivo in navodila pa imajo različna izhodišča. 
Odločitev o zaščiti je tako prenesena na projektan-
te in odločevalce v postopkih pridobivanja mnenj 
in vodnega soglasja. Pri tem prihaja do ne poeno-
tenih izhodišč za projektiranje do usklajevanj, ki 
podaljšujejo postopke pridobitve mnenj. Prav tako 
višje stopnje varnosti pomenijo velikokrat višje 
stroke investicije, kar lahko po nepotrebnem one-
mogoča investicijo zaradi pomanjkanja sredstev 
oz. v drugih primerih celo nižjo stopnjo varnosti, 
kot bi si jo kot družba želeli. 

V Zakonu o železniškem prometu (ZZeIP) [8] in 
podzakonskih aktih varnosti pred poplavami nis-
mo zasledili.

Primeri iz tujine

V sklopu članka smo pridobili podatke iz držav v 
Alpski in Panonski regiji, ki imajo podobno tipolo-
gijo vodotokov, kot Slovenija. Pridobili smo smer-
nice in pravilnik Avstrije, Švice in Madžarske. V 
nadaljevanju prikazujemo povzetek posameznih 
virov, ki so navedeni na koncu članka.

Avstrija

Podatke za upoštevanje varnostne višine (nem. 
Freibord) v sosednji Avstriji smo pridobili iz smer-
nic, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje, kmetij-
stvo, regije in vode [10]. V smernicah je podrobno 
opredeljeno način določitve in uporabe varnostne 
višine ter opis kaj katere parametre in vplive upo-
števamo z njo.

Pri tem bi poudarili, da se hidrološki vplivi oz. re-
lativne napake pri modeliranju pri varnostni višini 
ne upoštevajo – ti vplivi morajo biti izvrednoteni v 
hidrološkem delu.

Vplivni faktorji na računsko določeno gladino se 
morajo upoštevati v okviru scenarijev v postopku 
izdelave projekta. 

Vplivni faktorji, ki jih upoštevamo pri varnostni vi-
šini so upoštevani z naslednjo vsoto posameznih 
vplivov. Varnostna višina na premostitvah je pri-
poročena na minimalno vrednost h=1 m.

V Avstrijski metodi določitve varnostnih višin po-
trebno poudariti, da so zahtevani scenarijih pri 
hidravličnem modeliranju nekaterih vplivov, kot 
so npr. zamašitve s plavjem, scenarij povečevanje 
pretokov do prelivanja (identifikacija kritične toč-
ke).

Švica

Švicarska komisija za varnost pred poplavami 
(nem. Kommission Hochwasserschutz (KOHS)) je v 
letu 2013 predstavila smernice za določevanje in 
uporabo varnostne višine (nem. Freibord) pri pro-
jektiranju hidrotehničnih ureditev na vodotokih 
[13]. Do objave smernic ni bilo enotne metodologi-
je in je zato prihajalo do neusklajenih rešitev.

Definicija določitve varnostne višine je definirana 
kot kvadratni koren posameznih višin vplivov, po 
sledeči enačbi:

Pri čemer so;

 varnostna višina,
 minimalna varnostna višina

 maksimalna varnostna višina
 varnostna višina zaradi vpliva napak pri 

določitvi kote gladine
 varnostna višina zaradi vpliva valovanja in 

zajezitev na ovirah
 varnostna višina zaradi vpliva prevajanja 

plavin,

Preglednica 3: Upoštevanje vplivov na gladinsko stanje in varnostno 
nadvišanje [10]

Vplivni faktor Enačba

Vplivi turbulentnega toka - 
energija

Hv=v2/2g

Naklon gladine v krivinah
∆h  � �� · ln ��g r1

v2 r2

Vpliv valovanja* Enačba po DvWK-Merkblatt 
246/1997

Dvig gladin zaradi vetra
hWi  � ��������������4861110 •  d ͞

w10
2 • S • cos β

* po nemških smernicah DVWK-Merkblatt 246/1997 
Freibordbemessung an Stauanlagen
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Vse višine so definirane v metrih, z zaokrožitvijo 
vrednosti na 0,1 m.

Posamezni vplivi se uporabljajo za različne pri-
mere:

Preglednica 4: Kriteriji za uporabo delnih varnostnih višin vplivnih 
faktorjev [13]

Vplivni 
faktor

Kriterij za uporabo

V vseh vodotokih

Pri premostitvah
Na odsekih vodotokov z visokovodnimi nasipi ali 
zidovi, ki niso dimenzionirani na prelivanje
Na odsekih vodotokov, kjer lahko zaradi ovir v stru-
gi prihaja do prelivanja
Na vršajih vodotokov
Na reguliranih hudournikih

Na območju premostitev, kjer je ja lahko vpliv 
plavin znaten

V smernicah je definirana minimalna  = 0,3 m  
ter maksimalna varnostna višina  = 1,5 m 
za vodotoke. Na hudournikih je varnostna višina 
lahko višja. Prepusti so lahko definirani na pre-
tok pod tlakom, vendar mora biti dokazano, da je 
prevajanje takšnega toka varno. Za premostitve 
s pretočnim prerezom manjšim od 30 m2 so de-
finirani posebni pogoji za preverbo zamašitve s 
plavinami.

Madžarska

Madžarska ima določena pravila v vladnem odlo-
ku 147/2010. (IV. 29.) Vladni odlok o splošnih pra-
vilih za dejavnosti in objekte za uporabo, zaščito 
in preprečevanje škode zaradi voda [11].

Pri mostovih čez vodotoke so določena vodna in 
plovna pravila, ki določajo dimenzije prostora, ki 
ga je treba ohraniti prostega za pretočnost visokih 
voda in zagotavljanja plovnosti. Pri rekah in kana-
lih je treba dimenzije odprtin in spodnji rob njiho-
ve konstrukcije določiti tako, da most ne povzroči 
zajezitve in povečanja hitrosti vode, ki bi lahko po-
vzročilo poslabšanje struga reke. Pri mostovih, ki 
se gradijo na plovnih rekah, so potrebne ustrezne 
širine odprtin mostov na vodni poti. Višina spod-
njega konstrukcijskega roba mostov, zgrajenih 
na neplovnih rekah, naj bo z 1% verjetnostjo 1,0 
m nad nivojem poplave. Na manjših vodotokih in 
celinskih kanalih mora biti tudi najnižja točka pre-
mostitvene konstrukcije najmanj 30 cm nad stan-
dardno gladino vode [11, 12].

V pravilniku so zelo podrobno podana navodila za 
način in metodologijo umeščanja premostitev na 
vodotoke in kanale. V Pravilniku je zaradi plovnos-

ti rek in kanalov tudi del zahtev, ki pokriva dimen-
zije premostitev za potrebe plovnosti.

Najnižjo višino spodnjega roba mostne konstruk-
cije na plovni reki je treba določiti tako, da je višja 
od vrednost standardne poplavne gladine, dolo-
čene za dani odsek povečana za višinsko varnost 
(predpisana višina) oz. je skupna vrednost najvišje 
gladine z vplivom ledu in z zakonom predpisane 
višinske varnosti, če je merilo gladina z vplivom 
ledu.

Višina spodnjega roba premostitvene konstrukcije 
na neplovni reki mora biti določena tako, da je nje-
gova najnižja točka višja od standardne poplavne 
gladine najmanj za varnostno višino, določeno v 
zakonu o standardnih poplavnih vodah rek. Če je 
merilo gladina z vplivom ledu, se višina spodnjega 
roba premostitvene konstrukcije določi s skupno 
vrednostjo maksimalne gladine z vplivom ledu in 
zakonsko predpisane varnostne višine.

Varnost mora biti zagotovljena na premostitvah in 
prepustih na železnicah, javnih cestah in zasebnih 
cestah z verjetnostjo 1% (Q100) v notranjosti (na-
selja) in 1-3% (Q33-Q100) verjetnost na območju 
izven naselij brez škode.

Konstrukcijska višina spodnjega roba mostu mora 
biti projektirana tako, da je vedno nad nivojem na-
sipa ali odlagališča, značilnega za okolico mostu, 
plus varnostna višina. Če je konstrukcijska višina 
spodnjega roba, izračunana na podlagi vrednos-
ti poplavnega nivoja verjetnosti 1 % povečana za 
varnostno višino, višja od vrednosti, izračunane na 
podlagi nivoja trenutnih brežin ali nasipov, potem 
mora biti spodnji rob mostne konstrukcije prila-
goditi na višji nivo. Zahtevana varnostna višina je 
najmanj 1,0 m za potoke, pri katerih 1% verjetnost 
poplavljanja presega 120 m3/s, 0,7 m za pretoke 
med 80-120 m3/s in za pretoke pod 80 m3/s 0,5 m. 
Pri železniškem mostu se upoštevanje zahtevane 
varnostne višine lahko reši tudi z razširitvijo pre-
točnega profila v bližini mostu.

Pri notranjih vodotokih s pretočnostjo vode nad 
3 m3/s je treba predvideti cevni prepust premera 
najmanj 1,6 m ali najmanj škatlasti prepust širok 
1,4 m in visok 1,6 m. 

Pri vodotokih, ki niso zajeti v ministrski uredbi o 
normiranih poplavnih vodah rek, mora biti najnižja 
točka premostitvene konstrukcije z ločno spodnjo 
linijo projektirana tako, da je najmanj 0,3 m nad 
standardnim vodostajem oz. nivojem brežine ali 
nasipa, značilne za okolico mostu. Pri obokih, ki 
so tangencialno povezani z zidom, se stična toč-
ka lahko zniža na višino, ki ustreza standardnemu 
nivoju vode ali nivoju brežine značilne za okolico 
mostu. Najnižja točka premostitvene konstrukcije 
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z ločnim spodnjim robom mora biti projektirana 
tako, da je vsaj 0,5 m nad računsko gladino vode.
Pri načrtovanju premostitev je poudarek o nedo-
pustnem povečanju pretočnih hitrosti ter načrto-
vanju protierozijskih ukrepov v strugi in brežinah.

Izjeme in predlogi ureditev

Analiza smernic in praks iz tujine je izkazala bi-
stveno višje vrednosti varnostnih višin, ki jih za-
sledimo v praksi v našem okolju. Varnostne viši-
ne so višje predvsem na območju hudournikov in 
vodotokov z izrazito prodonosnostjo ter plavinami 
[9]. V nadaljevanju podajamo nekaj predlogov, ki bi 
jih bilo potrebno implementirati v slovenski pros-
tor:
- Poenotiti je potrebno hidrološka izhodišča za 

izdelavo hidroloških analiz, saj je hidrologija 
poleg geometrije, ki jo zagotovi geodetski po-
snetek območja vpliva premostitve oz. križanja 
glavni vhodni podatek pri dimenzioniranju in 
preverjanju poplavnih površin.

- Za natančno preveritev obstoječih in načrtova-
nih ureditev na premostitvah je potrebno zago-
toviti geodetski posnetek struge in vplivnega 
območja križanja.

- Pri ureditvah je potrebno upoštevati vsaj ener-
gijsko komponento (h=v2/2g) ter potencial veli-
kosti plavja na posameznem vodotoku.

- Pri načrtovanju avtocest, hitrih cest in železniške 
infrastrukture pa velikost prepustov minimalno 
vsaj dva metra ne glede na teoretičen pretok in 
gladine, pri čemer tovrstni prepust lahko služi 
za prehod ljudi in živali [9].

- Definirati pogoje in načine za umeščanje premo-
stitev za delovanje kot delovanje kot dušilka za 
zadrževanje poplavnih vod.

- Pri projektiranju cestnih nasipov v funkciji re-
tencijskih nasipov in načrtne poplavljenosti 
cestišč je potrebno upoštevati primerno načr-
tovanje nevezanih nosilnih plasti oz. tesnjenje 
nasipov [14].

- Pri rekonstrukciji in prenovi ter novih premosti-
tvah in prepustih na linijskih objektov v nasipu 
(cestni in železniški nasipi) je potrebno izdelati 
celovite hidrološko hidravlične študije širšega 
območja, saj velikokrat tovrstni nasipi s pre-
boji v nasipu služijo kot dušilka na retencijskih 
območjih in omogočajo zadrževanje poplavnih 
vod. Ob izvedbi načrtovanih premostitev in pre-
pustov je potrebno preveriti vpliv na režim voda 
in gladine gor- in dolvodno ter načrtovati rešitve 
na način, da ne prihaja do poslabšanja razmer.

- Na cestah nižje kategorije zaščite (nekategori-
zirane poti, kolesarske povezave), ki so lahko 
potopljene v času poplav je potrebno zagotoviti, 
da je ob poplavah preprečeno poškodovanje na-
črtovanih konstrukcij in varnost uporabnikov.

- Pri ločnih mostovih je priporočeno, da je vsaj 
70% loka spodnjega roba premostitve nad koto 
z varnostno višino [10]. oz. pri Švicarskih smer-
nicah 50% loka [13]

- Stebri lahko zavzamejo maksimalno 20% pre-
točnega profila [10], pri umeščanju stebrov je 
potrebno upoštevati plavine in abrazijo zaradi 
prodnega premeščanja. 

Zaključek

V članku smo predstavili ureditev definiranja var-
nostnih višin oz. nadvišanja na premostitvah v 
Sloveniji in predstavili nekatere primere iz evrop-
skega prostora. Pri primerjavi vrednosti ugota-
vljamo, da so uveljavljene prakse s primeri iz tuji-
ne podcenjene in z varnostno višino. 

V Slovenski zakonodaji in praksi ni omenjeno oz. 
so podcenjeni vplivi zaprojevanje in plavin na pre-
mestitvah. Ob pregledu večjih poplav v Sloveniji 
pa dokaj hitro ugotovimo, da so ravno plavine in 
prenesen sediment iz zaledja zmanjšali pretočne 
profile premostitev, ki so bile poplavljene ali celo 
porušene.

Slovenska zakonodaja in pomanjkanje smernic 
nudi zelo skromne usmeritve za projektante in 
odločevalce. Ob pomanjkanju usmeritev prihaja 
do različnih individualnih rešitev, ki potrebujejo 
dodatna usklajevanja in zaradi tega so postopki 
daljši, projektiranje je dolgotrajnejše, lahko pri-
haja do odstopanj pri zagotavljanju varnosti oz. 
zmanjšanja poplavne ogroženosti od projekta do 
projekta. Različne rešitve vplivajo tudi na ekono-
miko in investicijske stroške projektov.

V trenutnem obdobju je zagotovljenih relativno 
veliko kohezijskih sredstev za črpanje na podro-
čju poplavne varnosti in tudi na projektih cestne in 
železniške infrastrukture. Z izdelavo smernic na 
področju hidrotehnike bi se poenotila stališča za 
projektiranje in zagotavljalo načelo zagotavljanja 
upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in no-
vih dognanj znanosti o naravnih zakonitostih, ki je 
zahtevana za Zakonom o vodah (ZV-1). Odgovor-
nost izdelave teh smernic je v skupnem konsenzu 
strokovne javnosti in strokovnih služb, ki urejajo 
ta področja.
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Povzetek

Na ozemlju Republike Slovenije smo, upoštevajoč 
obdobje tretjih načrtov upravljanja voda (2014–
2019), to je načrtov za vodni območji Donave in 
Jadranskega morja, dobro ali zelo dobro ekološko 
stanje oziroma ekološki potencial ugotovili za 48,6 
% vodnih teles vodotokov. Ekološko stanje vodoto-
kov se je v primerjavi s predhodnim obdobjem na-
črtov upravljanja voda (2009–2015) na 40 vodnih 
telesih poslabšalo, na 10 vodnih telesih izboljšalo, 
na 85 vodnih telesih pa je ostalo nespremenjeno. 
Ocene ekološkega stanja vodotokov so za obdob-
je tretjih načrtov upravljanja voda podane z višjo 
ravnjo zaupanja kot za obdobje predhodnih načr-
tov upravljanja voda. Največ sprememb obdobnih 
ocen ekološkega stanja vodotokov smo opazili pri 
bioloških elementih kakovosti (s prevladujočim 
poslabšanjem stanja), najmanj pa pri splošnih 
fizikalno-kemijskih elementih kakovosti. Obdob-
ne ocene ekološkega stanja so se v največji meri 
izboljšale za element kakovosti posebna onesna-
ževala. Primerjava sprememb stanja vodotokov 

glede na različne obremenitve ni pokazala velikih 
razlik med obdobjema drugih in tretjih načrtov 
upravljanja voda.

Uvod

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
izvajamo državni monitoring stanja voda, del ka-
terega je spremljanje ekološkega stanja površin-
skih voda. Ekološko stanje je pokazatelj kakovosti 
zgradbe in delovanja vodnih ekosistemov povr-
šinskih voda. Na podlagi letnih podatkov moni-
toringa bioloških in splošnih fizikalno-kemijskih 
elementov kakovosti ter posebnih onesnaževal 
pripravimo obdobne ocene ekološkega stanja, 
ki so izhodišče za pripravo programa ukrepov 
upravljanja voda. V prispevku je podana primerja-
va ocen ekološkega stanja vodotokov med obdob-
jema drugih in tretjih načrta upravljanja voda, ki 
se pripravljata ločeno za vodni območji Donave in 
vodno območje Jadranskega morja.
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Ekološko stanje vodotokov

Na ozemlju Republike Slovenije je določenih 138 
naravnih, močno preoblikovanih in umetnih vod-
nih teles vodotokov. Na naravnih vodnih telesih 
spremljamo ekološko stanje, na močno preobliko-
vanih in umetnih vodnih telesih pa ekološki poten-
cial, ki za izhodiščne značilnosti razen naravnih 
značilnosti upošteva tudi spremembe, ki so pos-
ledica rabe vodnega telesa, ter učinke izvedenih 
omilitvenih ukrepov. V nadaljevanju prispevka v 
primeru močno preoblikovanih in umetnih vodnih 
teles z izrazom ekološko stanje podajamo ekolo-
ški potencial.

Z oceno ekološkega stanja voda podajamo spre-
menjenost zgradbe in delovanja vodnih ekosiste-
mov glede na pričakovano naravno oz. referenčno 
stanje, to je stanje brez prisotnosti človekovih de-
javnosti. Spremenjenost stanja določimo z enim 
od petih kakovostnih razredov: zelo dobro, dobro, 
zmerno, slabo in zelo slabo ekološko stanje. Vod-
na telesa v dobrem in zelo dobrem ekološkem sta-
nju kažejo manjše ali skoraj nobenih sprememb v 
primerjavi z referenčnim stanjem. Vodna telesa v 
zmernem, slabem ali zelo slabem ekološkem sta-
nju so zmerno do močno prizadeta zaradi onesna-
ženja in sprememb življenjskega okolja vodnih 
združb. Za namen ocenjevanja ekološkega stanja 
vodotokov spremljamo biološke elemente kakovo-
sti, tj. vrstno sestavo in številčnost alg, pritrjenih 
na podlago (fitobentos), vodnih rastlin (makrofiti), 

bentoških nevretenčarjev in rib. S spremljanjem 
splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti, 
posebnih onesnaževal in hidromorfoloških ele-
mentov kakovosti spremljamo tudi stanje njihove-
ga okolja. Ocene ekološkega stanja vodnih teles 
so za načrta upravljanja voda podane ločeno za 
vsak element kakovosti in kot končna ocena, ki jo 
določi najslabše ocenjeni element kakovosti. Sla-
bo in zelo slabo ekološko stanje lahko določimo 
samo na podlagi bioloških elementov kakovosti, 
zmerno, dobro in zelo dobro ekološko stanje pa 
tudi na podlagi splošnih fizikalno-kemijskih ele-
mentov kakovosti in posebnih onesnaževal. Na 
podlagi hidromorfoloških elementov kakovosti 
lahko razlikujemo le med razredoma zelo dobro 
in dobro ekološko stanje.

V skladu z vodno direktivo (Direktiva 2000/60/
ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na pod-
ročju vodne politike), ki je prenesena v slovenski 
pravni red z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) in 
Zakonom o vodah (ZV-1), je cilj upravljanja voda 
ohranjati ali doseči vsaj dobro ekološko stanje 
površinskih voda. Ekološko stanje in spremem-
be ekološkega stanja voda na ARSO spremljamo 
v okviru rednega državnega monitoringa ekolo-
škega stanja površinskih voda. Podrobne ocene 
ekološkega stanja vodotokov so za obdobje 2014–
2019 dostopne na osrednjem spletnem mestu dr-
žavne uprave.
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upravljanja voda – NUV III)
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Ekološko stanje vodotokov za 
obdobje tretjih načrtov upravlja-
nja voda (2014–2019)

Na sliki 1 je prikazano število vodnih teles vodo-
tokov, uvrščenih v posamezen razred ekološkega 
stanja za obdobje tretjih načrtov upravljanja voda 
(2014–2019) glede na posamezne elemente ka-
kovosti. Na podlagi fitobentosa in makrofitov smo 
118 (85,5 %) vodnih teles uvrstili v zelo dobro ali 
dobro ekološko stanje, v zmerno ali slabše ekolo-
ško stanje pa 18 (13,0 %) vodnih teles. Na podlagi 
bentoških nevretenčarjev smo 93 (67,4 %) vodnih 
teles uvrstili v zelo dobro ali dobro ekološko sta-
nje, 43 (31,2 %) pa v zmerno ali slabše ekološko 
stanje. Na podlagi rib smo v dobro ali zelo dobro 
ekološko stanje uvrstili 18 (13,0 %) vodnih teles, 
v zmerno ali slabše ekološko stanje pa 42 (30,4 
%) vodnih teles, kar je 70 % vseh vodnih teles, za 
katere je razvita metodologija za vrednotenje eko-
loškega stanja na podlagi rib.

Rezultati monitoringa ekološkega stanja nam 
pokažejo vrsto obremenitve vodnega telesa vo-
dotoka. V splošnem razlikujemo med obremeni-
tvijo vodnega telesa z organskimi snovmi (sap-
robnost), obremenitvijo vodnega telesa s hranili 
(trofičnost) ter hidromorfološko spremenjenostjo 
vodnega telesa skupaj s splošno degradiranostjo. 
Biološki element kakovosti fitobentos in makrofi-
ti ter splošni fizikalno-kemijski element kakovo-

sti stanje hranil na podlagi parametrov nitrat in 
celotni fosfor so pokazatelji vnosa hranil v vodni 
ekosistem (trofična obremenitev). Obremenitev z 
organskimi snovmi (saprobna obremenitev) nam 
nakažeta biološki podelement kakovosti fitoben-
tos in biološki element kakovosti bentoški nevre-
tenčarji ter splošni fizikalno-kemijski element 
kisikove razmere na podlagi parametra biokemij-
ska potreba po kisiku (BPK

5
). Na hidromorfološke 

spremembe in splošno degradiranost vodotoka in 
zaledja se najbolje odzivajo bentoški nevretenčar-
ji in ribe. V nacionalnih metodologijah vrednotenja 
ekološkega stanja vodotokov so bentoški nevre-
tenčarji prepoznani kot bolj občutljivi na hidro-
morfološke spremembe vodotokov, vendar so bile 
pri razvoju metodologije vrednotenja ekološkega 
stanja vodotokov na podlagi rib prav tako upošte-
vane hidromorfološke obremenitve, zato smo kot 
odziv na pritiske hidromorfoloških obremenitev 
in splošne degradiranosti analizirali ocene obeh 
elementov skupaj.

Kot najpogostejšo obremenitev vodnih teles vodo-
tokov z vidika ekološkega stanja smo v obdobju 
2014–2019 prepoznali hidromorfološko spreme-
njenost in splošno degradiranost (slika 2). Cilja 
dobro ekološko stanje na podlagi te obremenitve 
ne dosega 64 (46,4 %) vodnih teles vodotokov, 
medtem ko na podlagi saprobnosti, ki se kaže kot 
manjša obremenitev, cilja dobro ekološko stanje 
ne dosega 18 (13,0 %) vodnih teles vodotokov.
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Slika 2: Število vodnih teles vodotokov v razredih ekološkega stanja, ločeno po obremenitvah, za obdobje 2014–2019 (tretja načrta upravlja-
nja voda – NUV III)
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Primerjava ocen ekološkega sta-
nja vodotokov za obdobje drugih 
(2009–2015) in tretjih (2014–
2019) načrtov upravljanja voda

Obdobno oceno ekološkega stanja vodotokov smo 
za druga načrta upravljanja voda (NUV II) prip-
ravili na podlagi letnih podatkov monitoringa za 
obdobje 2009–2015, za tretja načrta upravljanja 
voda (NUV III) pa na podlagi letnih podatkov moni-
toringa za obdobje 2014–2019.

Na sliki 3 je prikazana primerjava števila vod-
nih teles vodotokov, ki se uvrščajo v posamezen 
razred ekološkega stanja, med drugima in tretji-
ma načrtoma upravljanja voda. V obdobju 2014–
2019 smo v zelo dobro ekološko stanje uvrstili 1 
vodno telo, v dobro 66 vodnih teles, v zmerno 50, 
v slabo 18 in v zelo slabo ekološko stanje 3 vod-
na telesa. Dobro ali boljše ekološko stanje dosega 
67 (48,6 %) vodnih teles vodotokov. V primerjavi z 
oceno ekološkega stanja v predhodnem obdobju 
(NUV II), dobro ali boljše ekološko stanje dosega 
17 vodnih teles vodotokov manj.

Vodno telo z zelo dobrim ekološkim stanjem v ob-
dobju NUV III je VT Kolpa Osilnica – Petrina (slika 
4). Ta odsek Kolpe smo uvrstili v zelo dobro ekolo-
ško stanje tudi v prejšnjem ocenjevalnem obdob-
ju (NUV II), vendar se je v obdobju NUV III stanje 
trofičnosti, ki ga ugotavljamo na podlagi biolo-
škega elementa kakovosti fitobentos in makrofiti, 
poslabšalo na mejo med zelo dobrim in dobrim 
ekološkim stanjem. Prav tako je na meji med zelo 
dobrim in dobrim ekološkim stanjem hidromorfo-
loška spremenjenost, ugotovljena na podlagi ben-
toških nevretenčarjev.

Vodna telesa z zelo slabim ekološkim stanjem 
v obdobju NUV III so VT Kokra Preddvor – Kranj, 

VT Selška Sora in VT Kobiljanski potok državna 
meja – Ledava (slika 4). Vsa tri vodna telesa imajo 
za obdobje NUV III podano tudi oceno za biološki 
element kakovosti ribe. V vseh treh vodotokih so 
ribe element kakovosti, ki je najslabše ocenjen in 
na podlagi katerega se vodotoki uvrščajo v zelo 
slabo ekološko stanje. Kokra in Selška Sora se na 
podlagi ostalih elementov kakovosti uvrščata v 
dobro ekološko stanje, medtem ko obremenjenost 
Kobiljanskega potoka kažejo tudi bentoški nevre-
tenčarji in posebna onesnaževala, na podlagi ka-
terih se vodotok uvršča v zmerno oziroma slabo 
ekološko stanje.

Za vodno telo VT Cerkniščica, ki smo ga v obdob-
ju NUV II ocenili kot zelo slabo, v obdobju NUV III 
opažamo izboljšanje za dva kakovostna razreda, 
v zmerno ekološko stanje, vendar pa sta saprob-
nost in hidromorfološka spremenjenosti na meji s 
slabim ekološkim stanjem.

Vodotoki, kjer so bili v obdobju NUV III vsi trije bio-
loški elementi kakovosti, to so fitobentos in mak-
rofiti, bentoški nevretenčarji ter ribe, v zmernem 
ali slabšem ekološkem stanju in torej opažamo 
prisoten odmik od referenčnega stanja na vseh 
nivojih združb vodnih organizmov so: Pesnica, 
Ščavnica, Ložnica od Slovenske Bistrice do Pečk, 
Ledava od državne meje do Ledavskega jezera in 
Sotla od Dobovca do Podčetrtka.

Pri obdobnih ocenah ekološkega stanja vodotokov 
smo ocenili tudi raven zaupanja v končno oceno 
ekološkega stanja. Raven zaupanja je določena s 
tristopenjsko lestvico: visoka, srednja ali nizka ra-
ven zaupanja. Raven zaupanja je določena na pod-
lagi več kriterijev, ki so povezani s številom ele-
mentov kakovosti, ki določajo oceno ekološkega 
stanja, številom pridobljenih ocen za različne ele-
mente kakovosti in bližino ocen mejnim vrednos-
tim med razredi ekološkega stanja. V primerjavi s 

Slika 3: Število vodnih teles vodotokov po razredih ekološkega stanja za obdobje 2009–2015 (druga načrta upravljanja voda – NUV II) in 
2014–2019 (tretja načrta upravljanja voda – NUV III)
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predhodnim obdobjem se je v obdobju 2014–2019 
delež visoke ravni zaupanja v oceno ekološkega 
stanja povečal za 14 %, delež nizke ravni zaupanja 
pa znižal za 13 %. Nizko raven zaupanja smo do-
ločili za ocene ekološkega stanja treh vodnih teles 
(slika 5), pri katerih vplivov pomembnih obreme-
nitev ni bilo možno potrditi z biološkimi elementi 
kakovosti.

Skupna ocena ekološkega stanja za NUV III na 
podlagi skupin elementov kakovosti (biološki in 
splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti ter 
posebna onesnaževala) se je glede na predhod-
no obdobje (NUV II) v največji meri spremenila 
pri bioloških elementih kakovosti, pri čemer se je 
ekološko stanje na podlagi bioloških elementov 
kakovosti za obdobje NUV III glede na predhodno 
obdobje ocenjevanja poslabšalo na 46 (33,3 %) 
vodnih telesih ter izboljšalo na 16 (11,6 %) vodnih 
telesih vodotokov (slika 6).

Večje število sprememb v razredih ekološkega 
stanja pri bioloških elementih kakovosti v pri-

merjavi z ostalimi elementi je lahko posledica 
dejanskih sprememb oz. obremenitev vodotokov. 
Pri tem je treba upoštevati, da se na podlagi bio-
loških elementov kakovosti vodotok lahko uvrsti v 
pet razredov ekološkega stanja, na podlagi ostalih 
elementov kakovosti pa le v tri oz. dva razreda.

Pri splošnih fizikalno-kemijski elementih kako-
vosti je bilo največ sprememb v oceni ekološkega 
stanja med obema obdobjema upravljanja voda 
pri elementu kakovosti stanje hranil na podlagi 
parametra celotni fosfor. Obdobna ocena na pod-
lagi celotnega fosforja se je v obdobju NUV III v 
primerjavi s predhodnim obdobjem spremeni-
la na 35 (25,4 %) vodnih telesih, od tega se je na 
27 (19,6 %) vodnih telesih poslabšala. Najmanjše 
število sprememb obdobnih ocen pri splošnih fi-
zikalno-kemijskih elementih kakovosti je bilo pri 
elementu stanje hranil na podlagi parametra ni-
trat.

Ocena ekološkega stanja na podlagi posebnih 
onesnaževal se je v NUV III v primerjavi s predho-

Slika 4: Vodno telo VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava, ki je v zelo slabem ekološkem stanju (levo), in vodno telo VT Kolpa Osilnica – 
Petrina, ki je v zelo dobrem ekološkem stanju (desno)
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Slika 5: Ravni zaupanja v ocene ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009–2015 (druga načrta upravljanja voda – NUV II) in 2014–2019 
(tretja načrta upravljanja voda – NUV III)
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dnim obdobjem izboljšala. Stanje se je izboljšalo 
na 38 (27,5 %) vodnih telesih vodotokov, poslabša-
lo pa na 8 (5,8 %) vodnih telesih.

Na sliki 7 so prikazane spremembe ekološkega 
stanja vodotokov po obremenitvah med drugim 
in tretjim obdobjem upravljanja voda. Ekološko 
stanje na podlagi saprobnosti, ki kaže na obreme-
nitev z organskimi snovmi, je v obdobju NUV III v 
primerjavi s predhodnim obdobjem ostalo nespre-
menjeno na 87 (63,0 %) vodnih telesih, poslabšalo 
se je na 21 (15,2 %) vodnih telesih, izboljšalo pa 
na 27 (19,6 %) vodnih telesih. Stanje na podlagi 
trofičnosti, ki kaže na obremenitev s hranili, se je 

v obdobju NUV III v primerjavi s predhodnim ob-
dobjem izboljšalo na 23 (16,7 %) vodnih telesih, 
poslabšalo na 20 (14,5 %) vodnih telesih, enako 
pa je ostalo na 92 (66,7 %) vodnih telesih. Največ 
sprememb obdobnih ocen smo opazili pri ekolo-
škem stanju na podlagi hidromorfološke spreme-
njenosti in splošne degradiranosti. Obdobna oce-
na se je v obdobju NUV III glede na obdobje NUV II 
poslabšala na 47 (34,1 %) vodnih telesih, izboljša-
la na 12 (8,7 %) vodnih telesih in ostala nespre-
menjena na 64 (46,4 %) vodnih telesih. Razlog 
za poslabšanje ocene na podlagi hidromorfolo-
ške spremenjenosti in splošne degradiranosti je 
podrobneje opisan v nadaljevanju.

Slika 6: Spremembe ekološkega stanja vodotokov po skupinah elementov kakovosti med obdobjema 2009–2015 (druga načrta upravljanja 
voda – NUV II) in 2014–2019 (tretja načrta upravljanja voda – NUV III)
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Slika 7: Spremembe ekološkega stanja vodotokov po skupinah obremenitev med obdobjema 2009–2015 (druga načrta upravljanja voda – 
NUV II) in 2014–2019 (tretja načrta upravljanja voda – NUV III)
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Analiza stanja in spremembe v 
vrednotenju ekološkega stanja 
med obdobji

S primerjavo podatkov monitoringa ekološkega 
stanja vodotokov med obdobjema 2009–2015 in 
2014–2019 ugotavljamo, da je ekološko stanje 
vodotokov v zadnjem ocenjevalnem obdobju slab-
še, zanesljivost podanih ocen pa večja. Ekološko 
stanje vodotokov se je v obdobju NUV III poslabša-
lo na 40 (29,0 %) vodnih telesih, izboljšalo na 10 
(7,2 %) vodnih telesih in ostalo nespremenjeno na 
85 (61,6 %) vodnih telesih (slika 8). Pri spremem-
bah so upoštevane vse spremembe končne ocene 
ekološkega stanja za enega ali več razredov ka-
kovosti, ne glede na to, ali gre za spremembo v 
doseganju ciljev vodne direktive (spremembe čez 
mejo dobro/zmerno) ali ne. V obdobju 2014–2019 
so bila ocenjena vsa vodna telesa, tudi tri vodna 
telesa, ki v obdobju 2009–2015 niso bila ocenjena.

Razlog za ugotovljeno slabše ekološko stanje vo-
dotokov v obdobju NUV III so deloma nove meto-
dologije za ocenjevanje ekološkega stanja vodo-
tokov, deloma pa je le-to posledica dejanskega 
poslabšanja ekološkega stanja vodotokov. Od leta 
2016 naprej sta v uporabi metodologija za vred-
notenje ekološkega stanja vodotokov na podlagi 
rib v vseh alpskih vodotokih in v panonskih vodo-
tokih ter metodologija za vrednotenje ekološkega 
stanja vodotokov na podlagi bentoških nevreten-
čarjev v nekaterih dinarskih vodotokih.

Nove metodologije vrednotenja ekološkega stanja 
na podlagi rib so največkrat razlog za poslabša-
nje ekološkega stanja v primerjavi s preteklim 
obdobjem, saj je na 24 vodnih telesih vodotokov 
do poslabšanja stanja prišlo zaradi prve ocene 
ekološkega stanja na podlagi rib. Do poslabšanja 
stanja je prišlo tudi na enem vodnem telesu, kjer 
smo podali prvo oceno za hidromorfološko spre-
menjenost na podlagi bentoških nevretenčarjev. V 

teh primerih ne moremo zaključiti, da se je sta-
nje vodnega telesa dejansko poslabšalo, lahko pa 
sklepamo, da obdobna ocena za NUV III bolj realno 
odraža ekološko stanje vodnega telesa.

Dejansko poslabšanje ekološkega stanja lahko 
potrdimo na 15 vodnih telesih vodotokov, kjer je 
obdobna ocena ekološkega stanja za NUV III, ki je 
bila pridobljena na podlagi enakih metodologij kot 
v predhodnem obdobju, od obdobnih ocen predho-
dnega obdobja slabša za en razred. Na vodotokih, 
kjer je prišlo do poslabšanja ekološkega stanja, 
pri vrednotenju pa so bile v obdobju NUV III in v 
predhodnem obdobju uporabljene enake metodo-
logije, so v večini primerov razlog za poslabšanje 
ekološkega stanja bentoški nevretenčarji in oce-
na za hidromorfološko spremenjenost in splošno 
degradiranost.

Tako ugotavljamo, da sta elementa kakovosti, ki 
najpogosteje določita zmerno ali slabše ekološko 
stanje, bentoški nevretenčarji in ribe, ki odraža-
ta hidromorfološko spremenjenost in splošno 
degradiranost. Hkrati je to tudi obremenitev, ki 
se je od preteklega obdobja ocenjevanja najbolj 
povečala. Ocene ekološkega stanja na podlagi rib 
odražajo splošno degradiranost vodnega in obvo-
dnega prostora, najbolj pa so povezane s parame-
tri pokrovnosti tal in hidromorfološkimi parame-
tri, npr. z deleži naravnih in kmetijskih površin v 
neposrednem prispevnem območju, hidromor-
fološkim razredom spremenjenosti, razdaljo do 
pregrade dolvodno, številom malih hidroelektrarn 
v neposrednem prispevnem območju in drugimi 
parametri obremenitev.

Na podobne vplive se odzivajo tudi združbe ben-
toških nevretenčarjev, razen tega pa se, skupaj 
z biološkim podelementom kakovosti fitobentos, 
odzivajo še na obremenitve voda z organskimi 
snovmi. Biološki element kakovosti fitobentos in 
makrofiti se odziva na obremenitve voda s hranili. 
Na podlagi rezultatov, dobljenih na podlagi biolo-
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ških elementov kakovosti, skupaj z rezultati, dob-
ljenimi na podlagi fizikalno-kemijskih parametrov, 
s katerimi smo ocenili količino hranil in organskih 
snovi v vodotokih, ugotavljamo, da sta saprobnost 
in trofičnost še vedno velik problem slovenskih 
vodotokov.

Zaključek

Na podlagi Zakona o vodah in Zakona o vars-
tvu okolja, v katera so prenesena določila vod-
ne direktive, vlada vsakih 6 let sprejme načrta 
upravljanja voda na vodnih območjih Donave in 
Jadranskega morja. Eno od pomembnih poglavij 
načrtov upravljanja voda je ocena stanja voda. V 
skladu s cilji vodne direktive in slovenske zakono-
daje se stanje voda ne bi smelo slabšati.

Ocena ekološkega stanja vodotokov za tretja na-
črta upravljanja voda kaže, da je dobro ali boljše 
ekološko stanje ugotovljeno za 48,6 % vodnih te-
les vodotokov, kar je za 12,3 % manj v primerjavi z 
oceno za druga načrta upravljanja voda.

Z oceno ekološkega stanja vrednotimo obreme-
nitve vodotokov s hranili in organsko snovjo ter 
hidromorfološke spremembe in splošno degradi-
ranost vodotokov in zaledja ter njihove vplive na 
združbe vodnih organizmov. Vplivi obremenitev 
se odrazijo v spremenjeni vrstni sestavi in številč-
nosti organizmov, spremenjenem razmerju med 
na motnje tolerantnimi in občutljivi vrstami, pri ri-
bah pa tudi v spremenjeni starostni strukturi ribje 
združbe v primerjavi z naravnim stanjem. Obre-
menjevanje in spremembe v ekosistemu lahko 
privedejo do okrnjenega delovanja vodnega eko-
sistema, kar ovrednotimo kot zmerno ali slabše 
ekološko stanje.

Obremenitev z organskimi snovmi in s hranili se 
je v obdobju tretjih načrtov upravljanja voda v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem zmanjšala, kar 
se odraža v izboljšanem ekološkem stanju vo-
dotokov na podlagi obeh navedenih obremenitev. 
Obratno pa velja za obremenitev hidromorfološka 
spremenjenost in splošna degradiranost, ocena 
ekološkega stanja na podlagi te obremenitve se je 
namreč v zadnjem obdobju poslabšala, kar nam 
kažejo tudi spremembe v združbi rib in bentoških 
nevretenčarjev.

Za obdobje NUV III so ocene ekološkega stanja na 
podlagi biološkega elementa kakovosti ribe prvič 
podane za 56 vodnih teles vodotokov, na podlagi 
biološkega elementa bentoški nevretenčarji pa 
so ocene prvič podane za 10 vodnih teles vodo-
tokov. Z metodologijo za vrednotenje ekološke-
ga stanja vodotokov na podlagi rib (vrednotenje 

splošne degradiranosti) še ni možno vrednotiti 
vseh vodnih teles površinskih voda, natančneje, 
ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib še ni 
možno vrednotiti na 78 vodnih telesih vodotokov, 
ker ustrezna metodologija za ribje tipe, v katera 
sodijo ta vodna telesa, še ni razvita. Z metodolo-
gijo vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na 
podlagi bentoških nevretenčarjev (vrednotenje hi-
dromorfološke spremenjenosti in splošne degra-
diranosti) še ni možno vrednotiti 3 vodnih teles di-
narskih vodotokov s presihajočim značajem. Ker 
gre za elementa kakovosti (ribe in bentoški nevre-
tenčarji), ki najpogosteje določita zmerno ali slab-
še ekološko stanje voda, je pričakovati, da bodo 
z nadaljevanjem razvoja metodologij vrednotenja 
ekološkega stanja nekateri vodotoki v prihodnje 
razvrščeni v slabše ekološko stanje, kot sedaj.

Viri:

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike.

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za ob-
dobje 2016–2021.

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega 
morja za obdobje 2016-2021.

Osnutek načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave 
za obdobje 2022-2027.

Osnutek načrta upravljanja voda na vodnem območju Ja-
dranskega morja za obdobje 2022-2027.

Zakon o varstvu okolja. Ur. l. RS št. 44/22.
Zakon o vodah. 2002. Ur. l. 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.
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OCENA KEMIJSKEGA STANJA POVRŠINSKIH 
VODA ZA NAČRT UPRAVLJANJA VODA  
2022-2027
mag. Irena Cvitanič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.,  
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. inž. kem.,  
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

mag. Mateja Poje, univ. dipl. inž. kem., Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Edita Sodja, inž. kem. tehnol., Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Povzetek 

Kemijsko onesnaževanje površinskih voda ogro-
ža vodno okolje z vplivi, kot so akutna in kronična 
strupenost za vodne organizme, kopičenje nevar-
nih snovi v ekosistemih ter izguba habitatov in bi-
otske raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje ljudi. 
Direktiva o vodah določa strategijo za prepreče-
vanje onesnaževanja voda. Del te strategije je tudi 
opredelitev t.i. prednostnih snovi na nivoju Evrop-
ske unije, to so snovi, ki pomenijo znatno tvega-
nje za vodno okolje. Trenutno je na evropskem 
nivoju določenih 45 prednostnih snovi, za katere 
so določeni enotni okoljski standardi kakovosti. 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 (npr. kadmij, živo 
srebro, endosulfan, nonilfenol,...). Države člani-
ce moramo z ukrepi zagotoviti, da se postopno 
zmanjša onesnaževanje s prednostnimi snovmi in 

da se ustavi ali postopno odpravi emisije, odvaja-
nje in uhajanje prednostnih nevarnih snovi. 

Kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda se 
ugotavlja na osnovi rezultatov analiz prednostnih 
snovi v vodi in v organizmih. Okoljski standardi 
kakovosti prednostnih snovi so določeni na nivo-
ju Evropske unije, določa jih Direktiva 2008/105/
ES o okoljskih standardih kakovosti na področju 
vodne politike, ki je bila dopolnjena z Direktivo 
2013/39/EU. Glede na rezultate analiz teh snovi v 
vodi in organizmih je kemijsko stanje lahko dobro 
ali slabo.

Ocena kemijskega stanja vodnih teles površinskih 
voda za obdobje od 2014 do 2019 predstavlja del 
ocene stanja voda za Načrt upravljanja voda za 
obdobje 2022-2027. Ta ocena predstavlja izhodi-
šče za pripravo ukrepov, na osnovi katerih bodo 
vodna telesa površinskih voda dosegla dobro ke-
mijsko stanje.
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Uvod

Prispevek obravnava oceno kemijskega stanja po-
vršinskih voda v Sloveniji kot je bila pripravljeno 
za potrebe Načrta upravljanja voda 2022-2027. 
Prikazani so programi monitoringa, kriteriji za 
določanje kemijskega stanja površinskih voda in 
ocene kemijskega stanja površinski voda. 

Monitoring kemijskega stanja 
površinskih voda

Pojem površinske vode označuje vode, ki se naha-
jajo ali tečejo na površju zemlje, kot so npr. reke, 
potoki, kanali, jezera in morje. Za posamezno vod-
no telo, ki predstavlja osnovno enoto upravljanja 
voda, je po zahtevah Direktive o vodah potrebno 
spremljati in ocenjevati kemijsko stanje. Skladno 
s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles 
površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05, 26/06, 32/11 
in 8/18) je določenih 155 vodnih teles površinskih 
voda. Vodna telesa so določena ob upoštevanju 
naravnih značilnosti voda, pripadajočih ekosiste-
mov in vplivov človeka. 

Programi spremljanja kemijskega stanja povr-
šinskih voda so bili pripravljeni na podlagi zah-
tev Direktive o vodah, Direktive 2008/105/ES o 
okoljskih standardih kakovosti na področju vod-
ne politike, spremenjene z Direktivo 2013/39/EU 
ter smernic in navodil, sprejetih v okviru imple-
mentacije vodne direktive. Vsebinsko so programi 
zasnovani na osnovi ocene doseganja okoljskih 
ciljev, rezultatov monitoringov kakovosti površin-
skih voda iz preteklih let in podatkov o emisijah 
snovi in rabi zemlje.

Način in obseg izvajanja monitoringa površinskih 
voda ureja Pravilnik o monitoringu stanja površin-
skih voda (Ur. l. RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16). 

Potek monitoringa kemijskega stanja 
v površinskih vodah

Monitoring prednostnih in prednostnih nevarnih 
snovi v površinskih vodah je praviloma potekal 
na enem merilnem mestu na posameznem vod-
nem telesu, za spremljanje stanja v organizmih so 
na morju določena še 4 dodatna merilna mesta. 
V primeru, da se stanje na vodnem telesu po od-
sekih razlikuje ali da so določene dodatne zahteve 

Slika 1: Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega stanja površinskih voda v Sloveniji (Vir: ARSO, GURS)
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zaradi območij s posebnimi zahtevami ali v skladu 
z bilateralnimi sporazumi in mednarodnimi kon-
vencijami, je na enem vodnem telesu določenih 
več merilnih mest. 

Na celotnem območju Slovenije je na površinskih 
vodah potekal monitoring na 169 merilnih mestih. 
Na 31 merilnih mestih je potekal nadzorni moni-
toring, na 153 merilnih mestih operativni monito-
ring, od tega pa je 15 merilnih mest, na katerih 
se je izvajal tako nadzorni kot obratovalni moni-
toring.

Mreža merilnih mest za nadzorni in operativni mo-
nitoring površinskih voda je prikazana na sliki 1.

Kriteriji za ocenjevanje kemij-
skega stanja površinskih voda

Kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda se 
ugotavlja na podlagi rezultatov kemijskih analiz v 
vodi in v organizmih (bioti), ki se pridobijo z mo-
nitoringom stanja površinskih voda. Kriterije za 
oceno kemijskega stanja površinskih voda določa 
Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 
št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16). Okoljski standardi 
kakovosti so določeni kot letna povprečna vred-
nost parametra kemijskega stanja v vodi (v na-
daljnjem besedilu: LP-OSK), ki zagotavlja varstvo 
pred dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaževalu, 
in kot največja dovoljena koncentracija parametra 
kemijskega stanja v vodi (v nadaljnjem besedilu: 

NDK-OSK), ki preprečuje posledice kratkotrajnih 
onesnaženj.

Zaradi kopičenja nekaterih onesnaževal v pre-
hranjevalni verigi, varstva pred posrednimi učinki 
nevarnih snovi in sekundarnim zastrupljanjem ni 
mogoče zagotoviti zgolj z meritvami v vodi. Zato 
so za enajst snovi določeni tudi okoljski standardi 
kakovosti za organizme (v nadaljnjem besedilu: 
OSK organizmi). Gre za snovi, za katere je ugoto-
vljeno, da se v organizmih (bioti) kopičijo. Za ve-
čino snovi so določeni OSK organizmi za ribe, za 
fluoranten in policiklične aromatske ogljikovodike 
(PAH-e) pa se OSK za organizme nanaša na rake 
in mehkužce. 

Za vrednotenje kemijskega stanja celinskih voda 
(reke in jezera) glede na vsebnost kadmija in žive-
ga srebra v vodi so bile upoštevane koncentracije 
naravnega ozadja. 

Za vrednotenje kemijskega stanja celinskih voda 
glede na vsebnost niklja in svinca v vodi je bila 
po potrebi upoštevana tudi biorazpoložljivost in 
sicer v skladu z dokumentom Strokovne podlage 
za upoštevanje in vrednotenje biorazpoložljivosti 
kovin v vodi.

Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode 
se ugotavlja na posameznem merilnem mestu. 
Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko 
stanje, če (slika 2):

– letna povprečna vrednost parametra kemijske-
ga stanja, izračunana kot aritmetična srednja 

Slika 2: Shema vrednotenja kemijskega stanja površinskih voda (Vir: ARSO)
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vrednost koncentracij, izmerjenih v različnih ča-
sovnih obdobjih leta v vodi, za nobenega od pa-
rametrov kemijskega stanja ni večja od LP-OSK,

– največja izmerjena vrednost parametra kemij-
skega stanja za nobenega od parametrov kemij-
skega stanja v vodi ni večja od NDK-OSK in

– vrednost parametra kemijskega stanja v orga-
nizmih za nobenega od parametrov kemijskega 
stanja ni večja od OSK organizmi. 

Raven zaupanja ocene kemijskega 
stanja 

Pri ocenah kemijskega stanja površinskih voda je 
podana tudi t. i. raven zaupanja ocene kemijskega 
stanja vodnih teles površinskih voda. Z ravnijo za-
upanja glede na celovito poznavanje problematike 
opredelimo verjetnost, da je ocena dejansko taka, 
kot jo izkazujejo podatki monitoringa. Opredelje-
na je s tristopenjsko lestvico: visoka, srednja ali 
nizka.

Kriteriji za raven zaupanja ocene kemijskega sta-
nja so razvidni iz tabele 1. V primeru dobrega ke-
mijskega stanja se raven zaupanja za posamezno 
vodno telo nanaša na najnižjo raven zaupanja za 
posamezen parameter, v primeru slabega kemij-
skega stanja pa na tisti parameter, zaradi katerega 
je vodno telo v slabem kemijskem stanju oziroma, 
če je takih parametrov več, se od teh parametrov 
upošteva najvišja raven zaupanja.

V primeru, da so emisije onesnaževal v vode za 
posamezno vodno telo evidentirane, v okviru mo-
nitoringa pa o vsebnosti teh snovi nimamo podat-
kov v bioti, se ocena stanja za Hg in BDE v bioti 
iz drugih vodnih teles lahko ekstrapolira tudi na 

vodna telesa, kjer ni podatkov monitoringa. V tem 
primeru so ta vodna telesa ocenjena z nizko rav-
nijo zaupanja.

Visoka raven zaupanja pomeni, da je ocena stanja 
zelo zanesljiva. Srednja in nizka raven zaupanja 
pa pomenita srednjo oziroma nizko stopnjo zane-
sljivosti.

Ocena kemijskega stanja 
površinskih voda

V oceni kemijskega stanja površinskih voda so 
upoštevani podatki za obdobje od leta 2014 do 
2019. V oceni so zajeti vsi rezultati analiz parame-
trov, ki imajo mejo določljivosti (LOQ) manjšo ali 
enako okoljskim standardom kakovosti za dobro 
kemijsko stanje. Ocena kemijskega stanja za ma-
triks voda je podana na podlagi izvedenih analiz 
parametrov kemijskega stanja v vodi. Za matriks 
biota je ocena kemijskega stanja podana na pod-
lagi izvedenih analiz v bioti, pri čemer je bila za 
parametra živo srebro (Hg) in bromirane difeni-
letre (BDE) izvedena ekstrapolacija slabega ke-
mijskega stanja tudi na vodna telesa površinskih 
voda, kjer monitoring ni potekal, saj gre za sploš-
no prisotni onesnaževali, ki sta v bioti prekomerno 
prisotni tako v Sloveniji kot tudi drugje po Evropi. 
Za skupno oceno kemijskega stanja sta oceni za 
matriks voda in biota združeni v eno oceno. 

V tabelah je poleg ocene kemijskega stanja poda-
na tudi raven zaupanja, to je zanesljivost ocene 
kemijskega stanja, in razlog za slabo kemijsko 
stanje. 

Tabela 1: Kriteriji za raven zaupanja ocene kemijskega stanja površinskih voda

Raven zaupanja ocene 
kemijskega stanja

OPIS

VISOKA • Ni evidentiranih izpustov prednostnih in prednostnih nevarnih snovi ali posebnih onesnaževal 
• Združevanje vodnih teles v skupine v skladu z Vodno direktivo kaže verodostojne rezultate

Veljavna sta oba kriterija:
• Pogostost vzorčenja je v skladu z Vodno direktivo 
• LOQ <= LP-OSK

SREDNJA Veljaven je eden ali več od naslednjih kriterijev: 
• Pogostost vzorčenja ni v skladu z Vodno direktivo  
• LP-OSK ali NDK-OSK se nahaja v območju merilne negotovosti letne povprečne vrednosti parametra 

ali največje izmerjene vrednosti parametra

NIZKA Veljaven je eden ali več od naslednjih kriterijev: 
• Na razpolago ni podatkov monitoringa, emisije v vode pa so evidentirane
• Analiza pritiskov kaže, da dobro stanje ne more biti doseženo zaradi emisij 

Legenda: 
LOQ meja določljivosti analitske metode
LP-OSK okoljski standard kakovosti za letno povprečno vrednost parametra
NDK-OSK  okoljski standard kakovosti za največjo izmerjeno vrednost parametra
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V nadaljevanju je kemijsko stanje površinskih 
voda prikazano kot:

• Ocena kemijskega stanja vodnih teles površin-
skih voda za matriks voda za obdobje 2014–
2019

• Ocena kemijskega stanja vodnih teles površin-
skih voda za matriks biota za obdobje 2014–
2019

• Ocena kemijskega stanja vodnih teles površin-
skih voda za matriks voda in biota skupaj brez 
živega srebra in bromiranih difeniletrov v orga-
nizmih za obdobje 2014–2019

Ocena kemijskega stanja vodnih teles 
površinskih voda za matriks voda za 
obdobje 2014–2019

Dobro kemijsko stanje v vodi je ugotovljeno za 
153 (98,7 %) vodnih teles površinskih voda, za dve 
vodni telesi (1,3 %) je ugotovljeno slabo kemijsko 
stanje (slika 3, slika 4). Slabo kemijsko stanje v 
matriksu voda je ocenjeno na Meži zaradi prese-
ganja okoljskega standarda kakovosti za kadmij 
in svinec. Zaradi ugotovljenih previsokih vsebno-
sti kovin v Meži se od maja 2018 dalje izvaja prei-
skovalni monitoring na obsežnejši mreži merilnih 

mest na Meži in njenih pritokih. Slabo kemijsko 
stanje je bilo določeno tudi v Iščici na merilnem 
mestu Ižanska cesta zaradi preseganj vsebnosti 
niklja v vodi. Zato je bil vzpostavljen preiskovalni 
monitoring na Iščici in na pritoku Podvin. Izsledki 
so pokazali, da so razlog za slabo kemijsko stanje 
industrijske odpadne vode, ki se stekajo v potok 
Podvin. 

Slika 3: Ocena kemijskega stanja voda za matriks voda v obdobju od 2014 do 2019 (Vir: ARSO)

Slika 4: Razvrstitev vodnih teles površinskih voda v razrede kemij-
skega stanja za celotno Slovenijo glede na prednostne snovi v vodi 
(Vir: ARSO)
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Ocena kemijskega stanja vodnih teles 
površinskih voda za matriks biota za 
obdobje 2014–2019

Ocena kemijskega stanja površinskih voda za 
matriks biota kaže, da sta najbolj problematični 
snovi, ki povzročata slabo kemijsko stanje v vseh 
vodnih telesih površinskih voda v bioti, živo sreb-
ro in bromirani difeniletri (BDE). To sta snovi, ki 
sodita med splošno prisotni onesnaževali (PBT) 

in se akumulirata v organizmih. Prenašata se na 
velike razdalje, ter se kopičita v organizmih in sta 
v njih prisotna kljub prepovedi rabe v Evropski 
uniji. Podobno stanje se kaže v vseh evropskih dr-
žavah, ki so že izvedle analize teh snovi v ribah. 
V Sloveniji smo monitoring v bioti izvajali na 60 
vodnih telesih površinskih voda, tako na meddr-
žavnih profilih, na območjih brez vpliva človeko-
vega delovanja kot tudi na onesnaženih območjih. 
Na vseh merilnih mestih, kjer so se izvedle ana-
lize živega srebra in bromiranih difeniletrov, so 
bila ugotovljena preseganja okoljskih standardov 
kakovosti za organizme. Zaradi tega smo se odlo-
čili za ekstrapolacije ocene stanja za parametra 
živo srebro in bromirane difeniletre na vsa vodna 
telesa površinskih voda. Slabo kemijsko stanje v 
bioti je tako določeno za vsa vodna telesa površin-
skih voda v Sloveniji (slika 5). Za ocene izvedene z 
ekstrapolacijo je raven zaupanja nizka. Kemijsko 
stanje vodnih teles površinskih voda v bioti je pri-
kazano na sliki 6. 

Živo srebro je zelo obstojno in ostane v okolju še 
mnogo let po tem, ko je bilo emitirano. Ko se emi-
tira v zrak, se lahko prenaša na velike razdalje, 
kar pomeni, da imajo emisije živega srebra glo-
balni vpliv. Evropa je v zadnjih desetletjih naredi-
la pomemben korak pri omejevanju emisij živega 
srebra. Največji uporabnik živega srebra je Azija, 

Slika 5: Razvrstitev vodnih teles površinskih voda v razrede kemij-
skega stanja za celotno Slovenijo glede na prednostne snovi v bioti 
(Vir: ARSO)

Slika 6: Ocena kemijskega stanja voda za matriks biota v obdobju od 2014 do 2019 (Vir: ARSO)
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Evropski delež znaša le 5 % svetovne rabe. Tako 
v Sloveniji kakor tudi v ostalih evropskih državah 
je živo srebro v organizmih prisotno v koncentra-
cijah, ki presegajo mejno vrednost za površinske 
vode (20 µg/kg). Okoljski standard za živo srebro 
v organizmih je določen na podlagi testov toksič-
nosti na organizmih, živečih v vodah. To pomeni, 
da se ne nanaša na ljudi. Za varovanje človekovega 
zdravja je veljavna Uredba Komisije 1881/2006 o 
določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal 
v živilih, v kateri pa mejna vrednost za živo srebro 
v ribah znaša 0,5 mg/kg, za nekatere vrste pa celo 

1 mg/kg. Vsebnost živega srebra v ribah v vodo-
tokih, jezerih in morju v letih od 2016 do 2019 je 
prikazana na sliki 7.

Bromirani difeniletri (BDE) so se v preteklosti 
uporabljali kot zaviralci gorenja v široki paleti 
izdelkov: v plastiki, pohištvu, električni opremi, 
elektronskih napravah, tapetništvu, tekstilni indu-
striji in drugih gospodinjskih izdelkih. BDE lahko 
uhajajo iz proizvodov že med njihovo proizvodnjo, 
med uporabo in tudi ko jih zavržemo. Tako preha-
jajo v okolje, kjer so obstojni, se bioakumulirajo ter 

Slika 8: Koncentracije bromiranih difeniletrov (µg/kg) v ribah v vodotokih, jezerih in morju v letih od 2016 do 2019 (Vir: ARSO)

Slika 7: Koncentracije živega srebra (µg/kg) v ribah v vodotokih, jezerih in morju v letih od 2016 do 2019 (Vir: ARSO)
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prenašajo po prehranski verigi. Uporaba tehnič-
nih mešanic BDE je v Evropski uniji prepovedana. 
Sproščanje teh snovi v okolje pa povzročajo že ob-
stoječi proizvodi, odlagališča, sežigalnice. V svetu 
so BDE detektirali v zraku, površinskih vodah, se-
dimentih, ribah in morskih živalih. Izmerjene kon-
centracije v vodotokih Slovenije v preteklih letih se 
nahajajo v območju od 0,023 µg/kg v Soči Spodnja 
Trenta v letu 2016, do 4,29 µg/kg v Savi nad NEK 
Krško v letu 2018. Okoljski standard kakovosti za 
BDE ščiti zdravje človeka in znaša 0,0085 µg/kg.  
Načeloma so nižje vsebnosti BDE izmerjene v 
manj onesnaženih površinskih vodah, kjer ni in-
dustrije ali večjih aglomeracij, višje koncentracije 
pa so prisotne v površinskih vodah, ki so pod vpli-
vom večjih aglomeracij. Koncentracije bromiranih 
difeniletrov v ribah v vodotokih, jezerih in morju v 
letih od 2016 do 2019 so prikazane na sliki 8. 

Od ostalih snovi, ki imajo določen OSK za organiz-
me, je presežena še vsebnost dioksinov in dioksi-
nom podobnih snovi v bioti v vodnih telesih Krupa 
in Lahinja. Razlog za preseganje standarda kako-
vosti za dioksine in dioksinom podobne spojine 
v Krupi in Lahinji so visoke vsebnosti dioksinom 
podobnih PCB-jev. V skupini dioksinov in dioksi-
nom podobnih spojin se namreč analizira tudi 12 
dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB), 
ki kažejo podobne toksikološke značilnosti kot di-
oksini in jih označujemo kot »dioksinom podobni 

PCB«. PCB-ji so se v preteklosti uporabljali v indu-
striji, zaradi stabilnosti in težje razgradljivosti pa 
so v okolju še vedno prisotni. Vsebnosti dibenzo-
dioksinov in polikloriranih dibenzofuranov so bile 
na obeh vodnih telesih praktično vse pod mejo 
določljivosti.

Ocena kemijskega stanja vodnih te-
les površinskih voda za matriks voda 
in biota skupaj brez živega srebra in 
bromiranih difeniletrov v organizmih 
za obdobje 2014–2019

V tabeli 2 so prikazane prednostne snovi, ki so v 
Sloveniji razlog za nedoseganje dobrega kemij-
skega stanja za matriks voda in biota skupaj, pri 
čemer sta izvzeti snovi živo srebro in bromirani 
difeniletri v organizmih.

Primerjava ocen kemijskega sta-
nja površinskih voda za matriks 
voda

Za Načrt upravljanja voda 2009-2015 je bilo sla-
bo kemijsko stanje za matriks voda določeno na 
vodnem telesu Sava Vrhovo – Boštanj zaradi pre-
seganja standarda kakovosti za živo srebro in na 
vodnem telesu Krka Soteska – Otočec zaradi pre-
visoke vsebnosti tributilkositrovih spojin. S tribu-
tilkositrovimi spojinami (TBT) je bilo prekomerno 
obremenjeno tudi slovensko morje. TBT so se v 
preteklosti uporabljali v premazih za ladje, od leta 
2003 dalje pa je uporaba v Evropi prepovedana. 
Prekomerna onesnaženost slovenskega morja s 
TBT je bila lahko posledica čezmejnega onesna-
ževanja in torej rabe teh snovi v drugih državah, 
ki ležijo ob Jadranskem morju ali pa prekomerne 
rabe teh snovi v preteklosti. TBT-ji so namreč sla-
bo razgradljivi in obstojni predvsem v sedimentih 
in živih organizmih, za kar pa še ni določenih mej-
nih vrednosti na nivoju Evrope. V monitoring smo 
jih vključili leta 2007. V slovenskem morju zazna-
mo višje koncentracije TBT-ja predvsem v sedi-
mentih v marinah, zato premeščanje sedimenta 

Šifra VT Ime VT Vodotok Matriks Prednostna snov, ki je razlog za slabo kemijsko stanje

SI32VT30 VT Meža Črna na Koroškem 
– Dravograd

MEŽA voda kadmij, svinec

SI1476VT VT Iščica IŠČICA voda nikelj

SI216VT VT Lahinja LAHINJA biota dioksini in dioksinom podobne spojine

SI21602VT VT Krupa KRUPA biota dioksini in dioksinom podobne spojine

Tabela 2: Prednostne snovi, ki so v Sloveniji razlog za nedoseganje dobrega kemijskega stanja vodnih teles (z izjemo Hg in BDE)

Slika 9: Razvrstitev vodnih teles površinskih voda v razrede kemij-
skega stanja za celotno Slovenijo glede na prednostne snovi v vodi 
in bioti, brez Hg in BDE (Vir: ARSO)
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in posegi na morskem dnu lahko predstavljajo 
grožnjo za morsko okolje tudi v bodoče.Okoljski 
standard kakovosti za tributilkositrove spojine je 
zaradi toksičnosti teh spojin izredno strog (0,2 
ng/L) in v Sloveniji velja od leta 2009. 

Ocena kemijskega stanja vodnih teles površinskih 
voda za Načrt upravljanja voda 2015-2021, za ma-
triks voda, se je v primerjavi z Načrtom upravlja-
nja voda 2009-2015 izboljšala. Problem so osta-
li TBT v morju, saj so imela za Načrt upravljanja 
voda 2015-2021 vsa vodna telesa morja še vedno 
slabo kemijsko stanje. Vodnima telesoma Sava 
Vrhovo – Boštanj in Krka Soteska – Otočec pa se 
je stanje izboljšalo v dobro. 

Za Načrt upravljanja voda 2022-2027 se je kemij-
sko stanje za matriks voda v primerjavi s pred-
hodnim načrtom, izboljšalo na vseh petih vodnih 
telesih morja, ki so imela slabo kemijsko stanje 
zaradi preseganja standarda kakovosti za TBT. V 
slovenskem morju je bila še v letu 2014 letna pov-
prečja koncentracija TBT-ja v vodi na večini vodnih 
teles 2-krat višja od LP-OSK, občasno so bila iz-
merjena tudi preseganja NDK-OSK. V letu 2017 so 
koncentracije tributilkositrovih spojin v vodi moč-
no upadle. Letno povprečje 2017 nikjer ni prese-
galo LP-OSK in tako je bilo v letu 2017 za celotno 
slovensko morje določeno dobro kemijsko stanje. 
Dobro stanje za morje glede vsebnosti TBT je bilo 
potrjeno tudi v letu 2020. 

Kemijsko stanje za Načrt upravljanja voda 2022-
2027 pa se je poslabšalo v vodnem telesu Meža 
Črna na Koroškem – Dravograd zaradi preseženih 
vsebnosti kadmija in svinca ter v vodnem telesu 
Iščica zaradi preseganja vsebnosti niklja.
 
Primerjava razvrstitve vodnih teles površinskih 
voda v razrede kemijskega stanja za matriks voda 
za Načrt upravljanja voda 2009-2015, 2015-2021 
in 2022-2027 za Slovenijo je prikazano na sliki 10. 

Primerjava ocen kemijskega sta-
nja površinskih voda za matriks 
biota

Ocena kemijskega stanja površinskih voda na pod-
lagi vsebnosti nevarnih snovi v bioti je bila prvič 
izdelana za Načrt upravljanja voda 2015-2021 
in sicer na podlagi analiz treh parametrov: živo 
srebro, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien. 
Za Načrt upravljanja voda 2022-2027 pa je bila 
lista nevarnih snovi, ki jih je potrebno vključiti v 
oceno kemijskega stanja v bioti, razširjena na 11 
snovi. Ocena kemijskega stanja za bioto je bila 
tako izdelana na podlagi vsebnosti bromiranih 
difeniletrov, fluorantena, heksaklorobenzena, he-
ksaklorobutadiena, živega srebra, benzo(a)pirena, 
dikofola, perfluorooktansulfonske kisline, dioksi-
nov in dioksinom podobnih spojin, heksabromo-
ciklododekana, heptaklora in heptaklor epoksida.
Končna ocena za bioto je bila v obeh načrtih prak-
tično enaka. V Načrtu upravljanja voda 2015-2021 
so imela praktično vsa vodna telesa površinskih 
voda slabo kemijsko stanje zaradi živega srebra, 
v Načrtu upravljanja voda 2022-2027 pa zaradi ži-
vega srebra in bromiranih difeniletrov.

Zaključek

Evropska politika se zaveda, da je človekov 
obstoj odvisen od kakovosti in zadostne količine 
vode. Zato je sprejela kar nekaj direktiv, s kate-
rimi je skušala vodne vire zaščititi. Leta 2000 je 
stopila v veljavo Direktiva o vodah, ki vzpostav-
lja celovit sistem upravljanja voda po povodjih, 
vzpostavlja mehanizme za preprečevanje na-
daljnjega poslabševanja stanja vodnega okolja, 
zagotavlja trajnostno rabo vode ter postavlja ja-
sen cilj – dobro stanje vseh voda do leta 2015. Za 
površinske vode to pomeni doseganje dobrega 

Slika 10: Primerjava razvrstitve vodnih teles površinskih voda v 
razrede kemijskega stanja za matriks voda za Slovenijo za Načrte 
upravljanja voda 2009-2015, 2015-2021 in 2022-2027 (Vir: ARSO)

Slika 11: Primerjava razvrstitve vodnih teles površinskih voda v 
razrede kemijskega stanja za matriks biota za Slovenijo za Načrte 
upravljanja voda 2015-2021 in 2022-2027 (Vir: ARSO)
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kemijskega stanja in dobrega ekološkega stanja. 

Kemično onesnaževanje ogroža vodno okolje za-
radi toksičnosti, kopičenja onesnaževal v ekosi-
stemih, posledično tudi zaradi izgube habitatov 
in biotske raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje 
ljudi. 

Obremenjenost slovenskih površinskih vod s pre-
dnostnimi in prednostno nevarnimi snovmi v ma-
triksu voda je majhna. Slabo kemijsko stanje za 
matriks voda je določeno le za 1,3, % vseh vodnih 
teles površinskih voda in je posledica znanih indu-
strijskih onesnaževalcev. Veliko večja je obreme-
njenost površinskih voda s prednostnimi snovmi 
v matriksu biota. Za vsa vodna telesa površinskih 
voda je določeno slabo kemijsko stanje zaradi 
preseganj okoljskih standardov za živo srebro in 
bromirane difeniletre. Gre za dve zelo obstojni 
onesnaževali, ki ostaneta v okolju še mnogo let 
potem, ko sta bili sproščeni v okolje. Prenašata se 
tudi na velike razdalje, kar pomeni, da imajo njune 
emisije globalni vpliv. Evropa je v zadnjih dese-
tletjih naredila pomembne korake pri omejevanju 
proizvodnje in emisij živega srebra in bromiranih 
difeniletrov. Vendar gre za globalni onesnaževali 
in ukrepi na nivoju evropske unije in posameznih 
držav ne bodo zadoščali. Koncentracije teh dveh 
onesnaževal v bioti se bodo le počasi zmanjševa-
le.

Viri

- ARSO, 2022, Ocena kemijskega stanja voda v Sloveniji za 
Načrt upravljanja voda 2022-2027

- Zakon o vodah, (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15)

- Zakon o varstvu okolja, (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 
39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17, 21/18  in 84/18 )

- Nacionalni program varstva okolja (NPVO), (Uradni list 
RS,, št. 83/99 in 41/04)

- Uredba o stanju površinskih voda, (Uradni list RS, št. 
14/09, 98/10, 96/13, 24/16)

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, (Uradni 
list RS, št. 10/09, 81/11, 73/16)

- Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih 
voda, (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 32/11, 8/18)

- Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skup-
nosti na področju vodne politike

- Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kako-
vosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši 
razveljaviti direktiv 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/
EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 
2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

- Direktiva 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 12. avgusta 2013 o spremembi Direktiv 2000/60/ES 
in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na podro-
čju vodne politike
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MIKROBIOLOŠKA KAKOVOST SLOVENSKIH 
REK NA ODSEKIH, NAMENJENIH KOPANJU

mag. Mateja Poje, univ. dipl. kem., Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Melita Velikonja Martinčič, mag. prof. kem., Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Povzetek

Mikrobiološka kakovost rek se v okviru državnega 
monitoringa spremlja na lokacijah, namenjenih 
kopanju. Teh je na slovenskih rekah Soča, Idrij-
ca, Nadiža, Kolpa in Krka skupaj 19. Pozornost je 
namenjena predvsem bakterijam, Escherichia coli 
(E. coli) in intestinalni enterokoki, ki so pokazatelj 
fekalnega onesnaženja, v zaledju kopalnih voda 
slabše kakovosti pa se občasno spremljajo tudi 
drugi mikroorganizmi. Ti so v vodi prisotni zaradi 
izpustov komunalnih čistilnih naprav, neurejene 
kanalizacije, spiranja obrežnih gnojenih površin 
ob močnem dežju, zaradi iztrebkov živali in ne-
nazadnje zaradi kopalcev. Sodobne molekularne 
tehnike trenutno omogočajo identifikacijo njiho-
vega izvora z uporabo označevalcev specifičnih 
bakterij, ki naseljujejo prebavila ali sečila človeka, 
prežvekovalcev, prašičev in ptičev. V prispevku je 
prikazan način spremljanja mikrobiološke kako-
vosti vode slovenskih rek na odsekih kopalnih 
voda ter njihova ocena stanja.

Uvod

Površinske vode so vir hrane že od prazgodovine 
in so pomemben vir pitne vode. Predstavljajo re-
kreacijske površine, ki nudijo možnosti za razvoj 
turizma, pomembno vlogo imajo tudi pri pridobi-
vanju električne energije in napajanju podtalnice. 
Zaradi naraščajočega povpraševanja po zadostni 
količini kakovostne vode za vrsto različnih name-
nov je bila na nivoju Evropske skupnosti že leta 
2000 sprejeta Vodna direktiva, ki si prizadeva 
zaščititi in izboljšati kakovost vode ter narekuje 
tudi njeno spremljanje oz. ocenjevanje kemijske-
ga in ekološkega stanja, na območjih s posebnimi 
zahtevami, kot so kopalne vode, pa postavlja še 
dodatne zahteve.

Kopanje je pomembna oblika rekreacije in pope-
stritev turistične ponudbe. Ob pojavu pandemije 
korona virusa so se, zaradi omejitve prehajanja 
državnih mej, ob poletni vročini številna mesta ob 
rekah in jezerih spremenila v priložnostna kopa-
lišča. Kopanje pa ni varno povsod. Izbira lokaci-
je mora biti premišljena, saj ne gre podcenjevati 
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moči vode, ključnega pomena za zdravo kopanje 
pa je tudi ustrezna kakovost vode. Prav v kopal-
nih vodah je pozornost namenjena predvsem mi-
krobiološki kakovosti vode, način spremljanja in 
ukrepanja pa določa Kopalna direktiva 2006/7/ES 
oz. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda.

Viri mikrobnega onesnaženja 
kopalnih voda

V naravnih vodah najdemo številna živa bitja, ka-
terim je voda naravno bivalno okolje in običajno 
ne predstavljajo neposrednega zdravstvenega 
tveganja za kopalce. Človek pa z dejavnostmi v po-
vršinske vode vnaša številne odplake, med njimi 
tudi fekalije preko komunalnih izpustov, iztokov 
in s spiranjem kmetijskih površin, v vodo pa jih 
vnašajo tudi kopalci in živali. Dokler je teh odplak 
malo, jih vodni organizmi (mikroorganizmi, alge...) 
spremenijo in presnovijo ter porabijo kot hranilo. 
Tako se po določenem času voda sama očisti na 
osnovi samočistilne sposobnosti vode. Problem 
pa se pojavi, ko se odpadnim vodam iz čistilnih 
naprav pridružijo še odpadne vode iz obratov in 
naprav za izvajanje dejavnosti, kot je intenzivna 
reja živali (farme), proizvodnja in predelava živil 

ali iz delujočih, opuščenih ali nelegalnih odlaga-
lišč odpadkov, saj vsaka voda lahko brez posledic 
sprejme le omejeno količino odpadnih voda. Med 
razpršenimi viri mikrobiološkega onesnaženja so 
tudi kmetijske površine, ki lahko predstavljajo vir 
onesnaževanja z organskim onesnaženjem, hra-
nili in tudi z mikrobiološkim onesnaženjem. 

Sodobne molekularne metode, ki so se po svetu 
razvite šele v zadnjih letih, pa omogočajo identi-
fikacijo izvora kontaminacije z mikrobi (microbi-
al source tracking). Metode temeljijo na opaženih 
razlikah v populacijah mikrobov, ki naseljujejo 
prebavila posameznih živih bitij. Razvili so teste, s 
katerimi se lahko v vodi dokaže specifične bakte-
rije ali viruse (označevalce), ki naseljujejo preba-
vila ali sečila npr. človeka, prežvekovalcev, ptičev, 
goveda, prašičev, s pomočjo katerih lahko ugoto-
vimo prevladujoč vir mikrobne kontaminacije za 
lažje načrtovanje ukrepov.

Prav s fekalijami prekomerno onesnažene vode 
prestavljajo tveganje za zdravje kopalcev, saj ne-
kateri prisotni patogeni lahko povzročajo različ-
ne bolezni in infekcije, kot so trebušna obolenja, 
kožne infekcije, vnetja dihalnih poti, očesnih slu-
znic in ušes. Kvantitativen pokazatelj fekalnega 
onesnaženja voda so indikatorske bakterije (npr. 
Escherichia coli (E. coli), intestinalni enterokoki), 

Slika 1: Komunalne čistilne naprave na površinskih vodah, kjer so določene kopalne vode in njihova stopnja čiščenja
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katerih izvor je v človeških in/ali živalskih iztreb-
kih. Prav ti dve bakteriji se kot pokazatelja more-
bitnega fekalnega onesnaženja spremljata na 19 
lokacijah, ki so na rekah Soča, Idrijca, Nadiža, Kol-
pa in Krka namenjene kopanju.

Najpomembnejši točkovni vir mikrobiološkega 
onesnaževanja predstavljajo izpusti komunalne 
odpadne vode predvsem zaradi količine odpadne 
vode. Ob dežju se ta pogostokrat meša tudi s pa-
davinsko vodo, kar zaradi količine v zaledju kopal-
nih voda pogosto povzroči prelivanja, ki se iztek-
ajo v vodotok oz. kopalno vodo. Za zagotavljanja 
ustrezne mikrobiološke kakovosti reke oz. ustre-
zne kakovosti kopalnih voda je tako ključnega po-
mena ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Osnovni ukrepi za preprečevanje 
onesnaževanja iz točkovnih virov onesnaževanja 
s komunalnimi odpadnimi vodami so predpisi, ki 
urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav. 

Glede na postavljene zahteve velja, da se mora 
komunalna odpadna voda z območij poselitve 
večje kot 2000 populacijskih enot, kjer se komu-
nalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, 
pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode 
na prispevnem območju kopalnih voda očistiti 
do tretje stopnje čiščenja. V primeru odvajanja v 
vplivno območje z območij poselitve večje kot 500 
populacijskih enot velja zahteva za dodatno obde-

lavo vode do stopnje, ko mikrobiološki parametri 
ne presegajo zakonsko določenih mejnih vred-
nosti. Izvedbeni akt za izvajanje teh določil je Ope-
rativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda, kjer so za posamezna območja 
poselitve v odvisnosti od velikosti čistilne naprave 
določeni podrobnejši pogoji, ki zasledujejo cilje in 
zahteve predpisov za odvajanje komunalne od-
padne vode. Ti zagotovo pripomorejo k boljšemu 
stanju in nenamernemu iztekanju fekalij v okolje, 
ki je izrazitejše predvsem ob močnih nalivih ter na 
območjih, kjer se fekalna voda meša s padavin-
sko.

Na sliki 1 so prikazane kopalne vode na rekah 
in komunalne čistilne naprave, ki odpadne vode 
odvajajo neposredno v reko. Iz slike je razvidno, 
da imajo od čistilnih naprav, ki ležijo gorvodno od 
kopalnih voda, terciarno obdelavo komunalni čis-
tilni napravi Kobarid in Volče na Soči ter na Idrijci 
Spodnja Idrija in Idrija. Izpust komunalne čistilne 
naprave na Krki v Žužemberki, ki ima tudi terci-
arno obdelavo, je pod območjem, namenjenem 
kopanju. Ker komunalne čistilne naprave Volče na 
Soči, Griblje in Podzemelj na Kolpi odvajajo vodo 
neposredno v vplivnem območju kopalnih voda, 
zakonodaja zahteva izvajanje dodatne obdelave 
vode (sterilizacije) v času kopalne sezone in do-
seganje kakovosti vode, kot le-ta velja za kopalne 
vode. Zaradi manjše velikosti ta zahteva ne velja 
za komunalno čistilno napravo Krasinec.

Slika 2: Vzorčenje vode za mikrobiološke analize in izvajanje terenskih meritev
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Spremljanje mikrobiološkega stanja 
rek na kopalnih vodah

Vsaka kopalna voda (slika 1) ima za spremljaje 
kakovost vode določeno vsaj eno merilno mesto, 
ki je določeno tam kjer je največ kopalcev oz. tam, 
kjer je možnost onesnaženja največja. Mikrobio-
loška kakovost vode se na teh mestih spremlja 
v času kopalne sezone, ki traja od 15.6. do 31.8., 
analizira pa se tudi vzorec vode, odvzet pred za-
četkom sezone. Vzorčenja so večinoma opravlje-
na na predviden dan po predhodno pripravljenem 
terminskem planu oziroma ne kasneje kot v štirih 
dneh po predvidenem datumu. Ob vzorčenju vode 
so izvedene meritve temperature zraka, tempera-
ture vode, pH vrednosti ter električne prevodnosti 
(slika 2). Prosojnost je izmerjena s Secchijevo 
ploščo, opravljen pa je tudi terenski organolep-
tični pregled na prisotnost vidnih nečistoč, povr-
šinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov ter 
ocenjena sprememba barve vode in pojav more-
bitnega cvetenja. Za mikrobiološko analizo je voda 
na vseh merilnih mestih odvzeta 30 centimetrov 
pod vodno gladino. Vzorčne steklenice za mikro-
biološke parametre, katerih volumen je najmanj 
250 ml, so predhodno sterilizirane, izdelane pa iz 
polietilena oz. polipropilena (slika 2). Da se pre-
preči naključno onesnaženje vzorca, so vzorci 
odvzeti z aseptično tehniko. Na terenu je izpolnjen 
terenski zapisnik, vzorci vode pa so ob ustreznem 
transportu v najkrajšem možnem času dostavlje-

ni v mikrobiološke laboratorije Nacionalnega la-
boratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Tu 
se opravijo analize na prisotnost dveh pokazate-
ljev fekalnega onesnaženja v vodi, to sta bakteriji 
Escherichia coli (E. coli) in intestinalni enterokoki, 
s standardizirano in akreditirano metodo. Vzorče-
nja vode in analize na Soči, Idrijci in Nadiži opravi 
lokacija NLZOH Nova Gorica, na Krki in Kolpi pa 
NLZOH Novo mesto.

Ocena stanja

Vrednosti indikatorskih bakterij v 
rekah na kopalnih vodah

Kot zahteva zakonodaja, se v kopalnih vodah 
spremlja prisotnost indikatorskih bakterij fekalne-
ga onesnaženja. Na grafih na sliki 3 so prikazane 
povprečne vrednosti obeh bakterij v rekah Idrijca, 
Soča, Nadiža, Kolpa in Krka na osnovi podatkov 
zadnjih 5 let. Iz njih je razvidno, da so bile povpreč-
ne vrednosti obeh bakterij v letih 2017 in 2018 naj-
višje v Idrijci, v letu 2020 pa v reki Kolpi. Povprečne 
vrednosti E. coli, ki so pokazatelji svežega fekalne-
ga onesnaženja, so višje v vseh rekah v primerjavi 
z intestinalnimi enterokoki in med rekami tudi bolj 
spremenljive. To kaže na to, da so le-te podvržene 
vnosu fekalij ob prelivanju in spiranju le-teh v za-

Slika 3: Povprečne vrednosti E. coli in intestninalnih enterokokov v rekah na kopalnih vodah

Slika 4: Povprečne maksimalne vrednosti E. coli in intestninalnih enterokokov v rekah na kopalnih vodah
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ledju kopalnih voda, predvsem zaradi neurejenega 
oz. v večini mešanega kanalizacijskega sistema in 
spiranja zaledja ob dežju. Večjo spremenljivost E. 
coli med rekami potrjujejo tudi grafi na sliki 4, ki 
prikazujejo povprečne maksimalne vrednosti iz-
merjene bakterij v zadnjih petih kopalnih sezonah. 
Pri interpretaciji teh podatkov je potrebno pouda-
riti, da so na grafih prikazane povprečne vrednosti 
obeh bakterij, ki se na Idrijci in Nadiži spremljajo le 
na enem mestu, na Krki na dveh, na Soči na petih 
in na Kolpi na 10 mestih. Kakovost vode je mes-
toma na reki lahko zelo različna in je odraz ureje-
nosti zaledja kopalne vode, oceno le tega podaja 
vrednotenje stanja po posamezni kopalni vodi, kar 
je prikazano v nadaljevanju.

Vrednotenje mikrobiološkega stanja 
kopalnih voda po zahtevah kopalne 
direktive
Stanje kopalnih voda po zahtevah Kopalne direk-
tive se ocenjuje po poenoteni metodologiji v vseh 
državah Evropske skupnosti enako in sicer te-
melji na mikrobiološki kakovosti vode. Na osnovi 
niza podatkov v tekoči kopalni sezoni in v prete-
klih treh kopalnih sezonah se ob koncu sezone 
kopalna voda razvrsti v enega od štirih razredov 
kakovosti (odlična, dobra, zadostna in slaba). Za 
posamezne razrede kakovosti so določene najviš-
je dopustne vrednosti za obe indikatorski bakteriji 
z izračunom 95 oziroma 90 percentila. Za kopalno 
vodo, razvrščeno kot slabo, je treba s programom 
ukrepov zagotoviti zadostno kakovost vode najka-
sneje v petih letih, v nasprotnem primeru se ko-
palna voda ne sme več uporabljati oziroma se jo 
odstrani iz seznama kopalnih voda.

Mejne vrednosti posameznega parametra za raz-
vrščanje kopalnih voda po kakovosti, vključno z 
metodo statističnega izračuna so prikazane v ta-
beli 1. 

V tabeli 2 je prikazanih zadnjih 5 razvrstitev ko-
palnih voda glede na mikrobiološko kakovost 
vode na rekah Soča, Idrijca, Nadiža, Kolpa in Krka. 
Primerjava z grafi povprečnih vrednosti obeh 
bakterij je možna le za reke, kjer je merilno mesto 

le eno. Tako je tudi iz tabele razvidno, da je bilo 
stanje Idrijce pred leti zadostno in se zadnja leta 
izboljšuje v dobro stanje, medtem ko vsebnost 
bakterij v Krki ustreza zadostnemu oz. dobremu 
stanju. Stanje Soče se zadnja leta izboljšuje, saj so 
zadnji dve leti vse kopalne vode odlične kakovosti, 
za razred odlično/dobro je bakterij tudi v Nadiži.

Stanje reke Kolpe je mestoma zelo različno, saj 
se giblje vse od odličnega stanja vrsto let v Ad-
lešičih, Vinici in Podbrežju, do slabega ob zadnji 
razvrstitvi v Primostku. Prav v slednji kopalni vodi 
se nakazuje trend slabšanja kakovosti vode, saj je 
ocena zadostno pogostejša v zadnjih ocenjeval-
nih obdobjih, na osnovi podatkov monitoringa v 
obdobju 2018-2021 pa kakovost vode ne dosega 
več predpisanih standardov kakovosti in je raz-
vrščena v kategorijo slabe kakovosti. V celotnem 
obdobju spremljanja (2009-2021) je zaznati tudi 
izrazitejši trend naraščanja prisotnosti intestinal-
nih enterokokov (slika 5).

Zaradi spiranja površin v zaledju kopalne vode 
ter mešanja meteornih in fekalnih vod ob večjih 
nalivih je kakovost vode te kopalne vode občasno 
slabša po obilnem dežju. Na slikah 6 in 7 je prika-
zana mikrobiološka kakovost vode v Primostku v 
letih 2020 in 2021 v odvisnosti od količine pada-
vin. Le v dveh primerih lahko povišanje pripišemo 
spiranju in spremenjenemu hidrološkemu stanju 
zaradi večjih padavinah, razlog za slabo stanje pa 
je potrebno iskati tudi drugje. Za dodatno razjasni-
tev vira mikrobne kontaminacije je bila v kopalni 
sezoni 2021 izvedena tudi analiza vode z na novo 
vpeljano metodo identifikacija izvora kontamina-
cije z mikrobi. Ob uporabi označevalcev človeka, 
prežvekovalcev, govedi, prašičev in ptic je poka-
zala, da je bil vzorec fekalno onesnažen ter da je 
kontaminacijo v največji meri prispeval človek.

Zaradi nestabilnega stanja je tako kopanje v tej 
kopalni vodi v letu 2022 odsvetovano, v zaledju in 
na samem območju za kopanje pa poteka že od 
spomladi raziskovalni monitoring, ki se bo nada-
ljeval tudi tekom kopalne sezone. Izvaja pa se tudi 
Program ukrepov upravljanja zaradi nedoseganja 
standardov kakovosti kopalne vode Kolpa Primo-
stek, ki vključuje številen ukrepe s postavljenimi 

Parameter Enota
Odlična kakovost Dobra kakovost Zadostna kakovost Slaba kakovost

Celinske vode Celinske vode Celinske vode Celinske vode

Intestinalni enterokoki cfu/100 ml ≤200* ≤400* ≤330** ≥330**

Escherichia coli cfu/100 ml ≤500* ≤1.000* ≤900** ≥900**

* izračun 95-ega percentila
**  izračun 90-ega percentila

Tabela 1: Mejne vrednosti mikrobioloških parametrov za razvrščanje kopalnih voda po kakovosti 
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Kopalna voda Merilno mesto
Razvrstitev kopalne vode

2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021

Kopalno območje Kolpa, Prelesje – Kot Prelesje - jez dobra odlična dobra odlična odlična

Kopalno območje Kolpa, Sodevci jez dobra dobra dobra dobra dobra

Kopalno območje Kolpa, Radenci jez dobra odlična odlična dobra odlična 

Kopalno območje Kolpa, Damelj pri starem mlinu dobra dobra dobra odlična dobra 

Kopalno območje Kolpa, Učakovci – Vinica
Vinica - Avtokamp 

Katra
dobra odlična odlična odlična odlična

Kopalno območje Kolpa, Adlešiči Šotorišče Jankovič odlična odlična odlična odlična odlična

Kopalno območje Kolpa, Pobrežje - 
Fučkovci

Pobrežje-jez odlična odlična odlična odlična odlična

Kopalno območje Kolpa, Dragoši – Griblje Griblje - rečni odbijač dobra dobra zadostna dobra dobra

Kopalno območje Kolpa, Primostek Primostek-stopnice zadostna dobra zadostna zadostna slaba 

Kopalno območje Kolpa, Podzemelj Podzemelj-plaža dobra odlična dobra odlična odlična

Kopalno območje Krka Žužemberk Kopališče Loka odlična odlična dobra zadostna zadostna

Kopalno območje Krka Straža jez dobra odlična odlična dobra dobra

Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju pod žel. viaduktom dobra zadostna zadostna dobra dobra

Kopalno območje Nadiža
Podbela - Kamp 

Nadiža
odlična odlična odlična odlična dobra 

Kopalno območje Soča pri Čezsoči pri mostu odlična odlična odlična odlična odlična

Kopalno območje Soča pri Tolminu I pri mostu odlična odlična odlična odlična odlična

Kopalno območje Soča pri Tolminu II sotočje s Tolminko dobra dobra dobra odlična odlična

Kopalno območje Soča v Kanalu Avtokamp Korada dobra dobra odlična odlična odlična

Kopalno območje Soča pri Solkanu stari jez dobra odlična odlična odlična odlična

Tabela 2: Razvrstitev kopalnih voda glede na mikrobiološko kakovost vode na rekah Soča, Idrijca, Nadiža, Kolpa in Krka

Slika 5: Rezultati mikrobioloških analiz vode v celotnem obdobju spremljanja na kopalni vodi Kolpa, Primostek
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roki izvedbe - vzpostavitev komunalne infrastruk-
ture v aglomeraciji Primostek, dokončanje ko-
munalne opremljenosti aglomeracije Podzemelj-
-Zemelj, inšpekcijski nadzor na odvajanjem in 
čiščenjem odpadnih komunalnih voda v razpršeni 
poselitvi, preveritev nelegalnih izpustov odpadnih 
voda ter preveritev nelegalnih priključkov na ko-
munalno infrastrukturo na prispevnem in vpliv-
nem območju kopalne vode.

Zaključek

Kot drugod po svetu, se tudi v slovenske reke ste-
kajo številne odpadne vode. Mikrobiološko one-
snaženje rek povzročajo med drugim tudi izpusti 
iz komunalnih čistilnih naprav. Za nekatere čistil-
ne naprave, ki odvajajo prečiščene odpadne vode 
v prispevne površine kopalnih voda, so v času 
kopalne sezone predpisane še dodatne zahteve 
čiščenja z namenom, da se dosega ustrezna ka-
kovost vode. 

Slika 6: Mikrobiološka kakovost vode v Primostku v letu 2020 v povezavi z izmerjenimi količinami padavin na najbližji meteorološki postaji

Slika 7: Mikrobiološka kakovost vode v Primostku v letu 2021 v povezavi z izmerjenimi količinami padavin na najbližji meteorološki postaji
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V okviru državnega monitoringa stanja površin-
skih voda se spremlja mikrobiološka kakovost 
rek na 19 odsekih, namenjenih kopanju, ki ležijo 
na Soči, Idrijci, Nadiži, Kolpi in Krki. Na večini teh 
odsekov, z izjemo odseka na Kolpi v Primostku, 
stanje ustreza zahtevam kopalne direktive, ki 
postavlja standarde kakovosti z namenom ščititi 
zdravje ljudi. Na Kolpi v Primostku je zadnje leto 
stanje slabo, izvaja pa se že raziskovalni monito-
ring in ukrepi za izboljšanje stanja.

Viri

1. Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/7/ES z 
dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih 
voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS

2. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list 
RS, št. 25/08)

3. Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21)

4. Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)

5. Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/14, 98/15 in 75/22)

6. Kakovost kopalnih voda v Sloveniji v letu 2021 (https://
www.gov.si/teme/kopalne-vode/)

7. Program ukrepov upravljanja kakovosti kopalne vode za 
kopalno območje Kolpa Primostek (https://www.gov.si/
teme/kopalne-vode/)
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VSEBNOST ONESNAŽEVAL V SEDIMENTIH 
POVRŠINSKIH VODA V SLOVENIJI

Melita Velikonja Martinčič, mag. prof. kem.,  
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. kem.,  
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Povzetek

Sedimenti so pomemben del vodnih ekosiste-
mov, saj predstavljajo habitat številnim rastlinam 
in živalim. Veliko onesnaževal, odvedenih v vod-
no okolje, se zaradi njihovih lastnosti akumulira 
v sedimentih. Tudi če se odvajanje onesnaževal 
v površinske vode odpravi, zgodovinsko onesna-
ženje akumulirano v sedimentih ostaja prisotno. 
Seznam snovi, ki jih je potrebno spremljati v sedi-
mentih, je enoten za vse države članice Evropske 
skupnosti in vključuje 20 prednostnih in predno-
stnih nevarnih snovi. Spremljati jih je potrebno 
vsaka tri leta. Vendar pa za vsebnost nevarnih 
snovi v sedimentih niti na nacionalnem, niti na 
evropskem nivoju ni predpisanih mejnih vrednos-
ti, pač pa je potrebno spremljati le analizo trendov 
povečevanja oziroma zmanjševanja koncentracij 
onesnaževal v sedimentih. Nekatere snovi (težke 
kovine) so bile v program monitoringa sedimentov 
v Sloveniji vključene že v preteklosti, novodobna 
onesnaževala pa so v program monitoringa vklju-
čene šele od leta 2016 dalje, ko je bila v nacional-
ni pravni red prenesena sprememba Direktive o 

okoljskih standardih kakovosti. V prispevku je pri-
kazan način spremljanja in vsebnost onesnaževal 
v sedimentih slovenskih površinskih voda. 

Uvod

Agencija RS za okolje (ARSO) izvaja imisijski mo-
nitoring kakovosti površinskih voda na podlagi 
Zakona o vodah, Zakona o varstvu okolja in podza-
konskih aktov, ki v slovenski pravni red prenašajo 
zahteve evropskih direktiv s področja površinskih 
voda. 

Izvajanje monitoringa

Monitoring se izvaja na podlagi Uredbe o stanju 
površinskih voda (Uradni list RS št. 14/09, 98/10, 
96/13 in 24/16), v nadaljevanju Uredba in Pravilni-
ka o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni 
list RS št. 10/09, 81/11 in 73/16), v nadaljevanju 
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Pravilnik. Uredba določa merila za ugotavljanje 
stanja površinskih voda, okoljske standarde kako-
vosti za ugotavljanje kemijskega stanja ter merila 
in okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje 
ekološkega stanja površinskih voda. Pravilnik pa 
določa način in obseg izvajanja monitoringa sta-
nja površinskih voda, pogoje za izvajalce monito-
ringa ter način in obliko poročanja.

V 9.a členu Uredba predpisuje, da je potrebno za 
vodna telesa površinskih voda zagotoviti dolgo-
ročno analizo trendov koncentracij parametrov 
kemijskega stanja, ki so nagnjene h kopičenju v 
sedimentu oziroma organizmih. Na seznamu sno-
vi za spremljanje dolgoročnih trendov (le to se na-
naša na dolgoročne spremembe naravnih razmer 
kot tudi na dolgoročne spremembe, nastale zaradi 
široko razširjenih človekovih dejavnosti) je skupaj 
20 prednostnih in prednostnih nevarnih snovi: 
antracen, bromirani difeniletri, kadmij in njegove 
spojine, kloroalkani C10-C13, di(2-etilheksil)ftalat 
(DEHP), fluoranten, heksaklorobenzen, heksaklo-
robutadien, heksaklorocikloheksan, svinec in nje-
gove spojine, živo srebro in njegove spojine, pen-
taklorobenzen, poliaromatski ogljikovodiki (PAH), 
tributilkositrove spojine, dikofol, perfluorooktan 
sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), kvino-
ksifen, dioksini in dioksinom podobne spojine, 
heksabromociklododekani (HBCDD), heptaklor in 
heptaklor epoksid.

Vzorčenje sedimentov

Vzorce sedimentov za spremljanje dolgoročnih 
trendov v površinskih vodah se vzorči v skladu z 
določili mednarodnih standardov:
- SIST ISO 5667 – 12: 2018 Kakovost vode - Vzor-

čenje - 12. del: Navodilo za vzorčenje sedimen-
tov z dna rek, jezer in izlivnih območij rek, 

- SIST ISO 5667 – 15: 2010 Kakovost vode - Vzor-
čenje - 15. del: Navodilo za konzerviranje in rav-
nanje z blatom in vzorci sedimenta, 

- SIST EN ISO 5667 – 19: 2004 Kakovost vode 
- Vzorčenje - 19. del: Navodilo za vzorčenje 
morskih sedimentov.

Za analizo sedimenta na vsebnost različnih one-
snaževal se zajame zgornja 2 cm sedimenta. Za-
tem se vzorec sedimenta mokro seje skozi sita z 
velikostjo odprtin 200 µm in nato 63 µm. Za kemij-
sko analizo sedimenta se uporablja granulacijska 
frakcija z velikostjo delcev manjših od 63 µm.

Pri vzorčenju sedimenta v vodotokih je zelo po-
membno, da se sediment vzorči po daljšem ob-
dobju stabilnih razmer, to pomeni, da zadnje 3 
tedne pred vzorčenjem ni obilnih padavin in s tem 
visokih pretokov rek, ki lahko odnesejo sediment.

Za analize vzorcev se uporabljajo standardizirane 
analizne metode, ki so validirane in dokumentira-
ne v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025: 
2017.

Ocena stanja

Vrednotenje rezultatov analiz sedi-
mentov površinskih voda glede na 
Uredbo o stanju površinskih voda 

Sedimenti površinskih voda se vrednotijo glede 
na Uredbo o stanju površinskih voda, pri čemer 
so upoštevani rezultati monitoringa, pridobljeni v 
obdobju od leta 2016 do leta 2021.

Po zahtevah Uredbe je potrebno za dvajset snovi 
zagotoviti dolgoročno analizo trendov njihove pri-
sotnosti v sedimentu in/ali živih organizmih. Ana-
lize nekaterih od teh snovi, v rekah predvsem tež-
kih kovin, v morju pa tudi policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov (PAH) in tributilkositrovih spojin 
(TBT), se v sedimentu opravlja že vrsto let, osta-
le snovi pa so v monitoring sedimentov vključene 
šele od leta 2013. 

Uredba zahteva, da sledimo trendom, ker pa ima-
mo za določene parametre premalo podatkov, so 
se za vodotoke, jezera in morje primerjale kvanti-
ficirane vsebnosti za posamezen parameter.

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)

Vsebnosti PAH-ov v sedimentih površinskih voda 
se gibljejo od 0 (oziroma pod mejo določljivosti) 
pa do 0,423 mg/kg suhe teže, vendar v nobenem 
vzorcu ne presegajo mejne vrednosti iz Uredbe o 
mejnih (MV), opozorilnih (OV) in kritičnih imisijskih 
vrednostih (KV) nevarnih snovi v tleh, ki znaša 1 
mg/kg (graf 1). Na rekah so najvišje vsebnosti 
PAH-ov izmerjene v reki Muri. Med jezeri in zadr-
ževalniki so najvišje vsebnosti PAH-ov izmerje-
ne v sedimentu Bohinjskega in Blejskega jezera, 
predvsem v letu 2016, nižje so bile koncentracije 
PAH-ov v sedimentu analiziranem v letu 2018. V 
morju so najvišje vrednosti PAH-ov določene na 
mestu DB2 in v portoroški marini. PAH-i med dru-
gim nastajajo pri nepopolnem izgorevanju organ-
skih snovi v pečeh, zato v zimskem času lahko 
predstavljajo problem tudi individualna domača 
kurišča. Drugi viri PAH-ov so tudi izpušni plini 
vozil in industrijska onesnaženja. S transportom 
zračne mase se te snovi z vetrom prenašajo in z 
dežjem spirajo v okolje ter posledično akumulira-
jo v sedimentu kot tudi v organizmih. 
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Bromirani difeniletri (BDE)

Po največji vsebnosti bromiranih difeniletrov v 
sedimentu izstopa reka Ljubljanica, na merilnem 
mestu Zalog, analiziranem v letu 2016. Sledijo ji 
reka Reka Cerkvenikov mlin, in Kolpa Radoviči, z 
rezultati iz leta 2019. V nižjih koncentracijah pa se 
vsebnosti BDE-jev pojavljajo še v nekaterih dru-
gih vodotokih in tudi v skoraj vseh jezerih in za-
drževalnikih ter občasno tudi na morju. Bromirani 
difeniletri oziroma bromirani zaviralci gorenja so 
bromove organske spojine, ki so se uporabljale v 
proizvodih z namenom preprečitve ali upočasnitve 
vžiga vnetljivih snovi v primeru požara. Pogosto 
so se kot zaviralci gorenja uporabljali v elektroni-
ki, avtomobilih, pohištvu in gradbenih materialih.

Kloroalkani C10-C13

V sedimentih vodotokov so najvišje vsebnosti klo-
roalkanov izmerjene na merilnem mestu Sava 
Prebačevo, v Kamniški Bistrici Beričevo ter Lju-
bljanici Zalog in sicer vsi v letu 2016 (graf 2). Med 
jezeri in zadrževalniki so najvišje vsebnosti klo-
roalkanov izmerjene v sedimentu Klivnika v letu 
2018. Na morju je najvišja vrednost izmerjena na 
mestu F v letu 2016, a je znatno nižja kot najvišje 
vrednosti v drugih površinskih vodah. Kloroalka-
ni C10-C13 so kratko-verižni klorirani parafini, ki 
se uporabljajo za hladilne tekočine in maziva pri 
oblikovanju in rezanju kovin. Uporabljajo se tudi 
kot plastifikatorji in zaviralci gorenja pri proizvo-
dnji gume, lepil, tesnilnih mas in plastike.

Dioksini in dioksinom podobne spojine

Najvišja vsebnost dioksinov in dioksinom podob-
nih spojin se pojavi v sedimentu Krupe Klošter, ki 
je bil analiziran leta 2019. Sledita ji rezultata za 
Kolpo Radoviči in Lahinjo Geršiči, prav tako ana-
lizirana v letu 2019. Razlog za visoke vsebnosti 
dioksinov in dioksinom podobnih spojin v Krupi, 
Lahinji in Kolpi so visoke vsebnosti dioksinom po-
dobnih polikloriranih bifenilov (PCB). V skupini di-
oksinov in dioksinom podobnih spojin se namreč 
analizira tudi 12 dioksinom podobnih PCB-jev, ki 
kažejo podobne toksikološke značilnosti kot dio-
ksini in jih označujemo kot »dioksinom podobni 
PCB«. PCB-ji so se v preteklosti uporabljali v in-
dustriji, zaradi stabilnosti in težje razgradljivosti 
pa so v okolju še vedno prisotni. Med jezeri in za-
drževalniki je najvišja vsebnost dioksinov in dio-
ksinom podobnih spojin izmerjena v sedimentu 
Velenjskega jezera v letu 2018, kar je glede na 
bližino termoelektrarne v Šoštanju (TEŠ) priča-
kovano. Dioksini in dioksinom podobne spojine v 
sedimentu so prisotne tudi v vseh ostalih jezerih 
in zadrževalnikih, vendar so koncentracije niž-
je. Vrednosti dioksinov v sedimentu morja so na 
nivoju vrednosti v ostalih površinskih vodah. Di-
oksini nastajajo pri termičnih procesih organskih 
snovi (npr. v elektrarnah, v različnih proizvodnih 
procesih, pri sežigih odpadkov, gozdov…).

Vsebnosti nekaterih prednostnih in prednostnih 
nevarnih snovi in sicer heksaklorobenzena, he-
ksaklorobutadiena, vsota heksaklorociklohe-

Graf 1: Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v sedimentu površinskih voda v letih 2016-2021
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Graf 2: Vsebnost kloroalkanov v sedimentu površinskih voda v letih 2016-2021

Graf 3: Vsebnost kadmija v sedimentu vodotokov v letih 2000-2021

ksanov (HCH), pentaklorobenzena, dikofola, kvi-
noksifena, heptaklora in heptaklor epoksida v 
sedimentih slovenskih površinskih voda so nizke 
oziroma so bile kvantifikacije komaj zaznavne ali 
v območju LOQ.

Analiza trendov za kovine v sedimentu, pri čemer 
so upoštevani rezultati monitoringa, pridobljeni v 
obdobju od leta 2000 do leta 2021 je pokazala:
- Izrazitih trendov naraščanja in padanja vsebno-

sti težkih kovin v sedimentih ne opažamo.
- Primerjava onesnaženosti sedimentov med po-

vodji kaže razlike v vsebnostih posameznih tež-
kih kovin. 

- Največ kadmija in svinca je prisotnega v sedi-
mentih reke Meže in Drave (graf 3), enako velja 
tudi za cink, vendar cink ne spada med predno-
stne nevarne snovi. 

- Največja vsebnost živega srebra je v sedimentu 
rek Idrijce in Soče (graf 4). 
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Vrednotenje rezultatov analiz sedi-
mentov površinskih voda glede na 
Uredbo o mejnih, opozorilnih in kri-
tičnih imisijskih vrednostih nevarnih 
snovi v tleh

Ker za sedimente površinskih voda niti na naci-
onalnem niti na evropskem nivoju ni predpisa-
nih mejnih vrednosti, smo jih vrednotili glede na 
Uredbo o mejnih (MV), opozorilnih (OV) in kritičnih 
imisijskih vrednostih (KV) nevarnih snovi v tleh 
(Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04), pri čemer so 
upoštevani rezultati monitoringa, pridobljeni v ob-
dobju od leta 2016 do leta 2021.

Mejna imisijska vrednost je gostota posamezne 
nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obreme-
nitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere 
za rastline in živali in pri kateri se ne poslabšu-
je kakovost podtalnice ter rodovitnost tal. Pri tej 
vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali 
okolje še sprejemljivi. Drugače povedano predsta-
vlja mejna imisijska vrednost neke nevarne snovi 
v tleh maksimalno dopustno vsebnost nevarne 
snovi, ki še ne predstavlja tveganja za rastline, po-
sredno pa tudi ne tveganja za živali, ljudi in okolje. 
Opozorilna imisijska vrednost je gostota posame-
zne nevarne snovi v tleh, ki pomeni pri določenih 
vrstah rabe tal verjetnost škodljivih učinkov ali 
vplivov na zdravje človeka ali na okolje. Kritična 
imisijska vrednost je gostota posamezne nevarne 
snovi v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali 
vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso 
primerna za pridelavo rastlin, namenjenih pre-
hrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtrira-
nje vode.

V vrednotenje sedimentov vodotokov in morja so 
vzeti vsi rezultati analiz, za katere obstajajo ana-
lize in za katere so hkrati v Uredbi o mejnih (MV), 
opozorilnih (OV) in kritičnih imisijskih vrednostih 
(KV) nevarnih snovi v tleh predpisane mejne vred-
nosti. To so mineralna olja, težke kovine, vsota in-
sekticidov na bazi kloriranih ogljikovodikov (DDT, 
DDD, DDE, drini, heksaklorocikloheksani), vsota 
polikloriranih bifenilov (PCB) in vsota policikličnih 
aromatskih ogljikovodikov (PAH).

S težkimi kovinami so najbolj obremenjeni sedi-
menti v rekah Dravi in Meži. Sediment Drave je že 
na vstopu v državo, pred pritokom Meže, to je na 
merilnem mestu Tribej, zelo onesnažen s kadmi-
jem, svincem in cinkom (slika 1, slika 2, slika 3). Za 
cink je presežena kritična, za kadmij in svinec pa 
opozorilna vrednost Uredbe o mejnih (MV), opo-
zorilnih (OV) in kritičnih imisijskih vrednostih (KV) 
nevarnih snovi v tleh. Na tem merilnem mestu so 
vsebnosti težkih kovin v sedimentu Drave najvišje, 
potem pa se po toku Drave navzdol znižujejo. Po 
toku Drave navzdol narašča vsebnost niklja, ki ga 
v Dravo prinese Meža. Sediment Meže na meril-
nem mestu pred izlivom v Dravo je namreč kri-
tično obremenjen s kadmijem, svincem in cinkom. 
Nikelj in krom pa v sedimentu Meže pred izlivom v 
Dravo presegata opozorilno vrednost. 

Vrednotili smo tudi vse rezultate analiz parame-
trov nevarnih snovi v sedimentu jezer in zadrže-
valnikov. V Bohinjskem jezeru je bila v letu 2021 
presežena opozorilna vrednost za kadmij.

Izmed težkih kovin kritično vsebnost Uredbe o 
mejnih (MV), opozorilnih (OV) in kritičnih imisijskih 
vrednostih (KV) nevarnih snovi v tleh presega še 

Graf 4: Vsebnost živega srebra v sedimentu vodotokov v letih 2000-2021
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Slika 1: Vrednosti kadmija v sedimentu površinskih voda (2016 – 2021)
Legenda: zelena (rezultat<MV), rumena (MV<rezultat<OV), rdeča (OV<rezultat<KV), vijola (rezultat>KV)

Slika 2: Vrednosti svinca v sedimentu površinskih voda (2016 – 2021)
Legenda: zelena (rezultat<MV), rumena (MV<rezultat<OV), rdeča (OV<rezultat<KV), vijola (rezultat>KV)
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Slika 3: Vrednosti cinka v sedimentu površinskih voda (2016 – 2021)
Legenda: zelena (rezultat<MV), rumena (MV<rezultat<OV), rdeča (OV<rezultat<KV), vijola (rezultat>KV)

Slika 4: Vrednosti živega srebra v sedimentu površinskih voda (2016 – 2021)
Legenda: zelena (rezultat<MV), rumena (MV<rezultat<OV), rdeča (OV<rezultat<KV), vijola (rezultat>KV)
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živo srebro v Idrijci v Hotešku (slika 4). V Soči v 
Solkanu pa vsebnost živega srebra presega opo-
zorilno vrednost. V sedimentu morja so vsebnosti 
živega srebra pod mejno vrednostjo na vseh obal-
nih merilnih mestih, na zunanjih postajah CZ (sre-
dina Tržaškega zaliva) pa je vsebnost nad mejno, 
vendar pod opozorilno vrednostjo. Višje vrednosti 
na tej lokaciji gre lahko pripisati predvsem vplivu 
reke Soče oziroma rudnika živega srebra v Idriji. 
Mejna vrednost za živo srebro je presežena tudi v 
Šmartinskem jezeru.

Opozorilna vrednost za nikelj je presežena v Dra-
gonji v Planjavah, v Vipavi Miren in v Reki Cerkve-
nikov mlin ter v večini merilnih mest v slovenskem 
morju (slika 5). Iz literature je razvidno, da so po-
višane vsebnosti niklja na Primorskem naravnega 
izvora, saj imajo flišne kamnine visoko vsebnost 
niklja (Zupan, 2008; Bidovec in Šajn, 1998). 

Opozorilna vrednost za nikelj je presežena tudi 
v sedimentih Klivnika, Mole ter Vogrščka 2, mej-
na vrednost pa v sedimentih Bohinjskega jezera, 
Perniškega jezera 2 in Šmartinskega jezera. 

Zaključek

Številna onesnaževala, ki se odvajajo v površin-
ske vode, so slabo topna v vodi in se zato vežejo 
v sedimente. Kakovost sedimentov lahko razkriva 
človeško aktivnost iz preteklosti, lahko pa je tudi 
posledica sedanjih aktivnosti, ko so glavni viri 
onesnaženja izpusti industrijskih in komunalnih 
odpadnih voda, odlagališča, kmetijstvo, na morju 
pa tudi pomorski in navtični promet, pristanišča 
in marine. 

Za sedimente površinskih voda niti na nacional-
nem niti na evropskem nivoju ni predpisanih mej-
nih vrednosti in torej niso vključeni v oceno kemij-
skega stanja površinskih voda. Zagotavljati pa je 
potrebno dolgoročno analizo trendov koncentracij 
dvajsetih nevarnih snovi v sedimentih, med kate-
rimi so težke kovine in organska onesnaževala. 

Izrazitih trendov naraščanja ali padanja vsebno-
sti onesnaževal v sedimentih površinskih voda 
ne opažamo, rezultati precej nihajo, kar pripisu-
jemo nehomogenosti sedimenta. Ponekod so se-
dimenti površinskih voda prekomerno onesna-
ženi s težkimi kovinami. Tako sta na primer reki 
Drava in Meža prekomerno onesnaženi s kadmi-

Slika 5: Vrednosti niklja v sedimentu površinskih voda (2016 – 2021)
Legenda: zelena (rezultat<MV), rumena (MV<rezultat<OV), rdeča (OV<rezultat<KV), vijola (rezultat>KV)
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jem, svincem in cinkom, Meža pa tudi z nikljem 
in kromom. V sedimentu Idrijce in Soče so visoke 
koncentracije živega srebra. Znan je tudi primer 
onesnaženosti Krupe s PCB-ji. Zaradi premešča-
nja sedimentov so povišane vsebnosti PCB-jev v 
sedimentu zaznane ne samo v Krupi, pač pa tudi v 
Lahinji in Kolpi dolvodno od izliva Lahinje. Z osta-
limi organskimi onesnaževali so sedimenti povr-
šinskih voda manj obremenjeni. 
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PREISKOVALNI MONITORING KAKOVOSTI 
MEŽE IN NJENIH PRITOKOV

Brigita Jesenovec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.,  
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. kem.,  
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Povzetek

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nada-
ljevanju: ARSO) je v obdobju od maja 2018 do de-
cembra 2020 izvedla preiskovalni monitoring ka-
kovosti Meže in nekaterih njenih pritokov zaradi 
ugotovljenega slabega kemijskega stanja Meže 
na merilnem mestu Podklanc v preteklih letih. V 
okviru državnega monitoringa je bilo namreč na 
omenjenem merilnem mestu ugotovljeno prese-
ganje vsebnosti svinca in kadmija v vodi. V po-
virnem delu, v Topli, Meža v preteklih letih ni bila 
prekomerno onesnažena in je uvrščena v dobro 
kemijsko stanje.

Merilna mesta so bila v okviru preiskovalnega 
monitoringa v Meži izbrana na vplivnem obmo-
čju podjetij, ki v Mežo z industrijskimi odpadnimi 
vodami odvajajo težke kovine, kot tudi na pritokih 
Meže, ki odvodnjavajo večja odlagališča rudarsko-
-predelovalnih odpadkov, ter v Meži za dotokom 
teh pritokov.

Analiza vzorcev vode je pokazala, da ima Meža od 
Črne do sotočja z Mislinjo slabo kemijsko stanje 
zaradi presežene vsebnosti svinca, od Žerjava do 
sotočja z Mislinjo pa tudi zaradi kadmija. S svin-
cem in kadmijem, dodatno še s cinkom, so zaradi 
spiranja težkih kovin z odlagališč siromašne rude 
močno obremenjeni tudi nekateri pritoki Meže, ki 
vplivajo na kakovost Meže.

Uvod

Prispevek obravnava oceno stanja Meže in nje-
nih pritokov na podlagi rezultatov analiz težkih 
kovin v okviru preiskovalnega monitoringa, ki ga 
je ARSO izvajala v obdobju od maja 2018 do de-
cembra 2020. Prikazana je mreža merilnih mest 
preiskovalnega monitoringa, opisana je izvedba 
vzorčenj in kemijskih analiz ter hidrološke razme-
re, ki pomembno vplivajo na kakovost vodotokov.
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Program preiskovalnega monito-
ringa

Merilna mesta

Kakovost vode glede vsebnosti težkih kovin v Meži 
in njenih pritokih je ARSO ugotavljala na 20 meril-
nih mestih (slika 1). Merilna mesta so bila v okvi-
ru preiskovalnega monitoringa v Meži izbrana na 
vplivnem območju podjetij, ki v Mežo z industrij-
skimi odpadnimi vodami odvajajo težke kovine, 
kot tudi na pritokih Meže, ki odvodnjavajo večja 
odlagališča rudarsko-predelovalnih odpadkov, ter 
v Meži za dotokom teh pritokov.

V preiskovalni monitoring so bila nekatera meril-
na mesta vključena postopoma, na nekaterih pa je 
bil monitoring zaključen predčasno.

Izvedba vzorčenj in kemijskih analiz

Vzorčenje vode v okviru preiskovalnega moni-
toringa se je pričelo v zgornjem, povirnem delu 
Meže, v Topli, in se je nadaljevalo po toku navzdol, 
do merilnega mesta v Podklancu. V istem dnevu je 
bilo izvedeno tudi vzorčenje na pritokih Meže. 

Vzorci vode so bili zajeti in hranjeni v skladu z do-
ločili mednarodnih standardov:

• SIST ISO 5667-6: 2015 Kakovost vode – Vzorče-
nje – 6. del: Navodilo za vzorčenje rek in potokov

• SIST EN ISO 5667-3: 2013 Kakovost vode - Vzor-
čenje - 3. del: Shranjevanje in ravnanje z vzorci 
vode

Ob vsakem vzorčenju so bila zabeležena opažanja 
na terenu: vreme pred vzorčenjem, vreme v času 
vzorčenja, organoleptična določitev barve vzorca 
vode definirana kot »vidna barva« in »intenziteta 
vidne barve« po avstrijskem standardu ÖNORM M 
6620 ter opis opažanj na terenu s parametri videz, 
vidne odplake, vonj in intenziteta vonja.

V vzorcih vode so bili analizirani naslednji ele-
menti: bor, arzen, antimon, kobalt, molibden, se-
len, baker, cink, kadmij, krom, nikelj, svinec, žele-
zo, aluminij, barij, berilij, kositer, mangan, srebro, 
titan, vanadij, cezij, stroncij, rubidij, galij in talij. 

V vzorcih vode so bili analizirani tudi fizikalno- 
kemijski parametri: Ca, Mg, Na, K, m-alkaliteta, 
trdote (skupna in karbonatna), DOC in pH, ki jih je 
potrebno spremljati zaradi upoštevanja in vred-
notenja biorazpoložljivosti svinca in niklja v vodi. 

Slika 1: Mreža merilnih mest preiskovalnega monitoringa Meže in njenih pritokov
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Vzorčenja vode in kemijske analize fizikalno-ke-
mijskih parametrov (Ca, Mg, Na, K, m-alkaliteta, 
trdote vode (skupna in karbonatna), DOC in pH) je 
izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano v Mariboru (NLZOH MB), ki ima javno poob-
lastilo za izvajanje državnega monitoringa kako-
vosti voda. 

Kemijske analize vzorcev na vsebnost kovin v 
vodi je izvedel kemijsko analitski laboratorij ARSO 
(KAL ARSO). 

Oba izvajalca imata akreditacijsko listino presku-
ševalnega laboratorija v skladu s standardom 
SIST EN ISO/IEC 17025.

Hidrološke razmere

Hidrološke razmere v času vzorčenj

Vzorčenja Meže in njenih pritokov so bila izve-
dena v mesečnih intervalih. V večini primerov so 
potekala v času stabilnih hidroloških razmer. To 
pomeni, da je bil pretok Meže v času vzorčenja 
manjši od srednjih obdobnih pretokov (sQs). 

Za namen načrtovanja in izvedbe mesečnih vzor-
čenj smo v obdobju pred vzorčenjem in v času 
vzorčenja pretok Meže spremljali na hidrološki 
postaji v Črni (slika 2). Dolvodno od Črne je v Meži 
še hidrološka postaja v Otiškem vrhu, katere pre-
tok pa ni relevanten, saj postaja spremlja pretok 
Meže po dotoku Mislinje. 

Na pritokih Meže se meritve pretokov niso izvaja-
le, ker tam ni hidroloških postaj. Za mesta vzor-
čenja na pritokih Meže so bili pretoki ocenjeni na 
podlagi srednjih dnevnih pretokov Meže na vodo-
merni postaji v Črni in ob upoštevanju razmerja 
površine vodozbirnih zaledij. 

Odvzem vode iz Meže za malo hidroe-
lektrarno (MHE)

Na vodomerni postaji v Črni srednji pretok Meže 
za obdobje 1970 - 2018 znaša 2,11 m3/s. Približ-
no 150 metrov dolvodno od omenjene hidrološke 
postaje priteče v Mežo Javorski potok, s sred-
njim obdobnim pretokom (obdobje 1981 - 2010)  
0,9 m3/s. To pomeni, da sQs Meže po sotočju z Ja-
vorskim potokom znaša približno 3 m3/s. Vendar 
se že po 100 metrih dolvodno od sotočja Meže in 
Javorskega potoka količina vode v strugi Meže 
znatno zmanjša. Tam namreč stoji mala hidroe-
lektrarna PE I (v nadaljevanju: MHE), ki odvzema 

mesto 
odvzema 
vode za 
MHE

Slika 3: Lokacija MHE v Črni; vir: Atlas okolja Slika 4: MHE v Črni; vir: ARSO

Slika 2: Hidrološka postaja v Črni; vir: ARSO



81

Preiskovalni monitoring kakovosti Meže in njenih pritokov

81

vodo iz Meže za proizvodnjo električne energije 
(slika 3, slika 4). Upravljavec MHE je Elektrarne 
RM d.o.o., ki ji je bilo v letu 2016 izdano vodno 
dovoljenje za neposredno rabo vode iz vodotoka 
Meža z odvzemom v količini največ 4 m3/s za pro-
izvodnjo električne energije. Pri tem mora stranka 
za mestom odvzema vode v skladu z vodnim do-
voljenjem zagotavljati ekološko sprejemljiv pre-
tok (Qes), ki znaša 0,3 m3/s. To pomeni, da stranka 
ne sme odvzemati vode za proizvodnjo električne 
energije v MHE iz vodotoka, ko je tik za mestom 
odvzema pretok v njem manjši od Qes.

Zaradi rabe vode se torej vodnatost Meže dolvod-
no od MHE močno zmanjša, kar je razvidno tudi 
s slik 5 in 6. Pretok vode je na odseku od mesta 
odvzema MHE do sotočja Meže z Jazbinskim po-
tokom majhen. Ta odsek vključuje tudi vplivno ob-
močje tovarne TAB d.d. v Črni in vplivno območje 
tovarn TAB d.d. in MPI Reciklaža d.o.o. v Žerjavu. 

Količina vode v strugi Meže se nekoliko poveča 
šele po sotočju z Jazbinskim potokom, to je prib-
ližno 250 metrov dolvodno od tovarne TAB d.d. v 
Žerjavu. Vodnatost Meže se dolvodno zaradi prito-
kov, ki jo ti napajajo, še povečuje. K temu dodatno 
pripomore tudi voda, ki jo v strugo Meže v Preva-
ljah (GKY = 493835, GKX = 155545) vrača stranka 
Elektrarne RM d.o.o.

Vrednotenje rezultatov

Rezultate kemijskih analiz smo vrednotili glede 
na okoljske standarde kakovosti, ki so določeni v 
Uredbi o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 
št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16) za prednostne in 
prednostne nevarne snovi ter posebna onesna-
ževala (Priloga 2, Priloga 8 in Priloga 10 Uredbe 
o stanju površinskih voda). Mejne vrednosti oz. 
okoljski standardi kakovosti (OSK) so določe-

ni kot letna povprečna vrednost (LP-OSK) in kot 
največja dovoljena koncentracija (NDK-OSK). Za 
nikelj in svinec je potrebno v skladu z Uredbo pri 
standardu kakovosti za povprečno letno vrednost  
(LP-OSK) upoštevati biorazpoložljive koncentra-
cije, medtem ko se pri standardu kakovosti za 
največjo dovoljeno koncentracijo (NDK-OSK) upo-
števajo izmerjene koncentracije. Način izračuna-
vanja biorazpoložljive koncentracije je določen 
v strokovnih navodilih (Kos, Durjava, M. (2015). 
Strokovne podlage za upoštevanje in vrednotenje 
biorazpoložljivosti kovin v vodi. Poročilo NLZOH, 
Maribor). 

Pri vrednotenju smo upoštevali rezultate do meje 
določljivosti analitske metode (LOQ). 

Rezultati analiz in ocena stanja

Rezultati analiz za oceno kemijskega stanja so 
bili ovrednoteni skupaj, za obdobje preiskovalne-
ga monitoringa od maja 2018 do decembra 2019, 
ter posebej za leto 2020. Pokazali so prekomerno 
onesnaženost Meže s kadmijem in svincem, v letu 
2020 pa tudi z nikljem. Meža je v slabem kemij-
skem stanju zaradi svinca od lokacije pod tovarno 
TAB Črna do Podklanca oziroma v letu 2020 do 
Mežice.

Kadmij je bil v Meži prvič presežen na merilnem 
mestu za tovarno TAB d.d. v Žerjavu in presega 
okoljski standard kakovosti na vseh dolvodnih 
merilnih mestih vse do Podklanca tako v obdobju 
maj 2018 – december 2019, kot tudi v letu 2020. 
Meža je torej zaradi kadmija v slabem kemijskem 
stanju na odseku od merilnega mesta za tovarno 
TAB d.d. v Žerjavu do Podklanca. 
Nikelj je bil v letu 2020 v Meži presežen na meril-
nem mestu pod tovarno TAB Žerjav. Preseženi sta 
obe mejni vrednosti, LP-OSK in NDK-OSK.

Slika 5: Meža v Črni pred odvzemom vode za MHE; vir: ARSO Slika 6: Meža v Črni pred tovarno TAB d.d.; vir: ARSO
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Povirni del Meže je na podlagi rezultatov analiz 
vode uvrščen v dobro kemijsko stanje. 

V Meži je bila povišana tudi vsebnost cinka, ki v 
obdobju maj 2018 – december 2019 ne presega 
mejne vrednosti za letno povprečje, je pa na ne-
katerih merilnih mestih tik pod njo. V letu 2020 pa 
je stanje Meže glede na vsebnost cinka zmerno 
od merilnega mesta za tovarno TAB Žerjav do Me-
žice. Presežen je okoljski standard kakovosti za 
letno povprečno vrednost LP-OSK. Na merilnem 
mestu za tovarno TAB Žerjav sta v letu 2020 pre-
seženi obe mejni vrednosti, tako LP-OSK kot tudi 
NDK-OSK za cink, antimon, baker in kobalt.
 
S kadmijem, svincem in cinkom so prekomerno 
obremenjeni tudi nekateri pritoki Meže, ki od-
vodnjavajo večja odlagališča rudarsko-predelo-
valnih odpadkov. Zelo visoke koncentracije kovin 
so bile določene v Junčarjevem in Jazbinskem 
potoku, poseben primer pa je Helenski potok, v 
katerem so vsebnosti kovin izjemno visoke. Vsi 
našteti pritoki Meže imajo slabo kemijsko stanje 
zaradi kadmija in svinca. V vseh je presežena tudi 
vsebnost cinka, ki spada v oceno ekološkega sta-
nja. Cink je presežen tudi v Hudem grabnu.

Koncentracije kovin v Meži za industrijsko cono 
v Ravnah na Koroškem so primerljive s koncen-
tracijami, ki so bile določene v vzorcih Meže na 
merilnem mestu pred industrijsko cono Ravne. 
Rezultati analiz vzorcev torej kažejo, da se stanje 
Meže na območju Raven na Koroškem zaradi de-
lovanja tamkajšnje industrije ne poslabšuje. 

Ocena kemijskega stanja Meže in njenih pritokov 
je prikazana v tabelah 1 in 2, ekološkega stanja pa 
v tabelah 3 in 4.

Zaključek

Agencija Republike Slovenije za okolje je v obdob-
ju maj 2018 – december 2019 izvedla preiskoval-
ni monitoring kakovosti Meže in nekaterih njenih 
pritokov zaradi ugotovljenega slabega kemijske-
ga stanja Meže na merilnem mestu Podklanc v 
preteklih letih. Monitoring je na nekaterih meril-
nih mestih v Meži nadaljevala tudi v letu 2020. 
Sočasno z vzorčenjem Meže je bilo v letu 2020 
trikrat izvedeno tudi vzorčenje pritoka Meže, Hudi 
graben. 

Rezultati analiz vode so pokazali, da ima Meža od 
lokacije pod tovarno TAB Črna do sotočja z Mislinjo 
slabo kemijsko stanje zaradi presežene vsebnosti 
svinca. Slabo kemijsko stanje zaradi presežene 
vsebnosti svinca imajo tudi pritoki Meže, Helenski 
potok, Mušenik, neimenovani pritok Meže v Muše-
niku, Jazbinski in Junčarjev potok ter Hudi graben.

Meža ima slabo kemijsko stanje tudi zaradi kad-
mija, ki mejno vrednost oz. okoljski standard ka-
kovosti LP-OSK presega od lokacije pod tovarno 
TAB Žerjav do sotočja z Mislinjo. Slabo kemijsko 
stanje zaradi presežene vsebnosti kadmija imajo 
tudi pritoki Helenski, Jazbinski in Junčarjev potok.

Helenski, Jazbinski in Junčarjev potok ter Hudi 
graben so prekomerno obremenjeni tudi s cin-
kom, ki spada v oceno ekološkega stanja. Našteti 
pritoki so zaradi cinka uvrščeni v zmerno ekolo-
ško stanje. V obdobju maj 2018 – december 2019 
cink v Meži ne presega okoljskih standardov kako-
vosti LP-OSK in NDK-OSK, povprečne letne vred-
nosti pa so na nekaterih merilnih mestih nekoliko 
pod LP-OSK. V letu 2020 je Meža zaradi cinka v 
zmernem ekološkem stanju od lokacije pod to-
varno TAB Žerjav do Mežice. Presežen je okoljski 
standard LP-OSK za cink, na merilnem mestu za 
tovarno TAB Žerjav pa tudi NDK-OSK. 

Koncentracije kovin v Meži za industrijsko cono 
v Ravnah na Koroškem so primerljive s koncen-
tracijami, ki so bile določene v vzorcih Meže na 
merilnem mestu pred industrijsko cono Ravne. 
Rezultati analiz vzorcev torej kažejo, da se stanje 
Meže na območju Raven na Koroškem zaradi de-
lovanja tamkajšnje industrije ne poslabšuje. 

Velik vpliv na kakovost Meže ima tudi odvzem 
vode iz Meže v Črni za potrebe male hidroelek-
trarne (MHE). Povprečni pretok Meže v Črni pred 
odvzemom za MHE znaša približno 3 m3/s. Uprav-
ljavec ima dovoljenje za odvzem vode v količini 
največ 4 m3/s, za mestom odvzema pa mora za-
gotavljati ekološko sprejemljiv pretok (Qes), ki 
znaša le 0,3 m3/s. Voda iz MHE se v strugo Meže 
vrne šele v Prevaljah. Pretok Meže je na odseku 
od mesta odvzema MHE do sotočja z Jazbinskim 
potokom majhen. Ta odsek vključuje tudi območje 
tovarne TAB d.d. v Črni in območje tovarn TAB d.d. 
ter MPI Reciklaža d.o.o. v Žerjavu. Zaradi majhne-
ga pretoka Meže imajo dotoki onesnaženih voda 
na tem odseku na kakovost Meže veliko večji vpliv, 
kot bi ga imeli, če vode iz Meže ne bi odvzemali za 
potrebe MHE. Vodnatost Meže se nekoliko poveča 
šele po sotočju z Jazbinskim potokom, to je prib-
ližno 250 metrov dolvodno od tovarne TAB d.d. v 
Žerjavu. Dolvodno se vodnatost Meže še povečuje 
zaradi pritokov, ki jo ti napajajo, hkrati pa zaradi 
onesnaženosti vplivajo na njeno kakovost. 
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Viri
1. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 

57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)
2. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 

št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17, 21/18, 84/18)

3. Uredba o stanju površinskih voda (Ura-
dni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 
24/16)

4. Pravilnik o monitoringu stanja povr-
šinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 
81/11, 73/16)

5. Uredba o emisiji snovi in toplote pri od-
vajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/14, 98/15 in 75/22)

6. M. Kos Durjava, Strokovne podlage za 
upoštevanje in vrednotenje biorazpolo-
žljivosti kovin v vodi, poročilo projekta, 
NLZOH, Maribor 2015-
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STRATEGIJA ODVZEMA NAPLAVIN  
NA POREČJU REKE SAVE

dr. Nataša Smolar-Žvanut, univ. dipl. biol.,  
Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

mag. Mitja Centa, univ. dipl. inž. grad.,  
Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Povzetek

Posegi v vodotoke in priobalna zemljišča lahko 
vodijo v presežek ali primanjkljaj rinjenih plavin, 
poglabljanje struge ali dvig dna, kar ima lahko za 
posledico povečano poplavno ogroženost in pos-
labšanje ekološkega stanja voda. Obenem pa so 
na številnih vodotokih podane pobude za odvzem 
naplavin. V ta namen je za prodonosne vodotoke 
treba poznati prodno bilanco. 

V članku so predstavljene vsebine projekta »Stra-
tegija odvzema naplavin na porečju reke Save« 
(DRSV, 2021), v okviru katerega se bo določilo 
količine transportiranega proda za reko Savo in 
za njene večje prodonosne pritoke. V nalogi se 
bo preverilo, ali so obstoječe lokacije že podelje-
nih koncesij in lokacije novih pobud primerne za 
odvzemanje naplavin za gospodarsko izkorišča-
nje. Identificiralo se bo vsa žarišča naplavin in 
druge potencialne lokacije za odvzem naplavin 
ter pripravilo oceno vpliva odvzema naplavin na 
stanje voda. Za lokacije, za katere se bo v okvi-
ru projekta ugotovilo, da bo odvzem možen, se bo 
določilo količine in pogoje odvzema naplavin.

Uvod

Sedimenti so sestavni del vodnega ekosistema in 
predstavljajo substrat za vodne organizme. Zara-
di regulacij in pregradnih objektov je prišlo v vo-
dotokih do bistvenih sprememb v bilanci plavin in 
naplavin. To neravnovesje lahko vpliva na poveča-
nje poplavne ogroženosti, zmanjšuje možnosti za 
plovbo in proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah 
ter vodi do sprememb v vrstnem sestavu vodnih 
organizmov. 

Odvzem naplavin iz vodotokov lahko vpliva na 
zmanjšanje zalog naplavin dolvodno, kar prive-
de do povečane erozije dna in brežin vodotoka 
ter poglabljanje struge. Ob odvzemu naplavin 
se poveča količina suspendiranega materiala in 
motnost vode, kar lahko vpliva na ostale fizikal-
ne parametre, kot je na primer temperatura vode. 
Prevelik odvzem naplavin lahko povzroči izgubo 
in spreminjanje naravnih habitatov, kar vpliva na 
vrstni sestav in biomaso fitobentosa, vodnih ne-
vretenčarjev, makrofitov ter rib in s tem na pos-
labšanje ekološkega stanja voda. Z namenom 
zmanjšanja negativnih vplivov odvzema naplavin 
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na doseganje ciljev stanja voda je treba izdelati 
strategijo odvzema naplavin, kjer se poda pogoje, 
omejitve in usmeritve za odvzeme naplavin, ki so 
sestavni del programa izvajanja odvzema napla-
vin. 

Med pomembnejšimi temeljnimi ukrepi (MOP, 
2021), ki se nanašajo na varstvo površinskih in 
podzemnih voda se morajo izvajati tudi ukrepi, ki 
se nanašajo na področje hidromorfoloških obre-
menitev voda. V okviru ukrepa »HM1a – Ukrepi, ki 
se navezujejo na doseganje dobrega ekološkega 
potenciala pri proizvodnji električne energije v 
velikih hidroelektrarnah« se zagotovi obratovanje 
pregrade na način, da je omogočen transport ri-
njenih plavin, v kolikor je to glede na značilnosti 
pregrade možno (dviganje in spuščanje zaporni-
ce). Ukrep se izvaja na pregradah na zadrževalni-
kih in na zadnjih hidroelektrarnah v verigi.

Odvzemi naplavin v Sloveniji

Skladno z 72. členom Zakona o vodah (ZV-1) je 
odvzemanje naplavin dovoljeno le v obsegu in na 
način, ki bistveno ne spreminja naravnih proce-

sov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in ob-
vodnih ekosistemov ali ne pospešuje škodljivega 
delovanja voda. Naplavine se lahko odvzemajo 
zaradi urejanja voda:

- v okviru izvajanja javne službe vzdrževanja vod-
nih in priobalnih zemljišč,

- v okviru posebne rabe vodnega ali morskega 
dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih 
zadrževanju naplavin,

- z območij, namenjenih odvzemanju naplavin, v 
okviru posebne rabe s podeljeno koncesijo.

ZV-1 v 72. členu tudi določa, da izvajalec javne 
službe pripravi letni program odvzemanja in upo-
rabe naplavin, ki ga potrdi ministrstvo pristojno 
za vode. Na prodnih zadrževalnikih je treba pred-
nostno in redno zagotovljati odstranjevanje plavja 
in odvzemanje naplavin. Za del naplavin, ki se jih 
uporabi za vgradnjo v vodno infrastrukturo, se ne 
plačuje vodnega povračila. Izvajalec javne službe 
mora del naplavin, ki jih odvzame na podlagi potr-
jenega programa, odstopiti izvajalcu druge držav-
ne ali lokalne javne službe na njegovo zahtevo za 
namen izvajanja njegove javne službe proti plačilu 
stroškov odvzema naplavin. Preostale naplavine 
lahko izvajalec javne službe uporabi za lastne pot-

Slika 1: Območja podeljenih koncesij za rabo vode za odvzem naplavin
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rebe, jih proda ali v skladu s predpisi in na lastne 
stroške poskrbi za njihovo odložitev. Za prodane 
naplavine mora izvajalec javne službe plačati vod-
no povračilo in plačilo za vodno pravico v višini in 
na način, ki velja za plačilo za vodno pravico za 
odvzem naplavin.

Za rabo vode, ki presega meje splošne rabe, in za 
rabo naplavin je treba pridobiti vodno pravico – 
koncesijo. Odvzem naplavin je urejen s koncesij-
sko pogodbo, kjer so podrobneje določene pravice 
in obveznosti med koncedentom in koncesionar-
jem. Količina naplavin za odvzem in čas izvajanja 
koncesije se določijo v aneksu h koncesijski po-
godbi, ki se sklene za obdobje koledarskega leta 
na podlagi načrta izvajanja koncesije za odvzem 
naplavin, ki ga do 31. decembra tekočega leta za 
naslednje leto pripravi ministrstvo pristojno za 
vode. Letni načrt izvajanja koncesije za odvzem 
naplavin za naslednje leto mora biti usklajen z 
naravovarstvenimi smernicami, izdanimi po za-
konu, ki ureja ohranjanje narave, in mnenjem po 
zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo.

V Republiki Sloveniji je odvzem naplavin iz vodo-
tokov opredeljen z Uredbo o koncesijah za rabo 
vode za odvzem naplavin na delih reke Save, 
Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače (Uradni 
list RS, št. 163/21 in 44/22 – ZVO-2), v kateri je 
opredeljenih 16 lokacij, kjer je dovoljen odvzem 
naplavin (Slika 1).

Podatke o odvzetih naplavinah za obdobje 2014-
2018 smo pripravili v sodelovanju z gospodarski-
mi javnimi službami urejanja voda (DRSV, 2020a), 

z upoštevanjem podatkov o vodnih povračilih 
(DRSV, 2020b) in aneksov k obstoječim koncesij-
skim pogodbam za odvzem naplavin (MOP, 2020). 
Na vodnem območju (VO) Jadranskega morja so 
se letne količine odvzema naplavin gibale med 
69.781 m3/leto in 113.308 m3/leto, na VO Donave 
pa med 125.249 m3/leto in 254.558 m3/leto (Slika 
2). Na VO Jadranskega morja se je največ naplavin 
odvzemalo iz reke Soče, Bače in Tolminke, na VO 
Donave pa iz reke Save.

Namen in cilji projekta 
»Strategija odvzemov naplavin 
na porečju reke Save«

Povirje Save je sestavljeno iz Save Dolinke in Save 
Bohinjke s pritoki, ki so hudourniškega značaja. 
Sava Bohinjka teče po dolini Julijskih Alp, njeni 
pritoki in grape prinašajo v strugo Save Bohinj-
ke veliko skalnatega in prodnatega materiala. Na 
celotnem odseku Save Bohinjke se nahaja veliko 
prodišč. Sava Dolinka je izredno prodonosna reka. 
Na levi strani so Karavanke, na desni pa Julijske 
Alpe. Z obeh strani pride v Savo Dolinko po njenih 
pritokih in grapah (Pišnica, Martuljek, Beli potok, 
Belca, Triglavska Bistrica itd.) veliko prodnatega 
materiala. V preteklosti je bilo izvedenih veliko 
prodnih pregrad v sklopu gradnje hidroelektrarn 
ali za zmanjšanje škodljivega delovanja voda. 
Kljub prodnim pregradam na pritokih pride do 
obeh Sav velika količina proda (Anzeljc in Burja, 
1995). Prvi večji prodonosni pritok Save je Tržiška 

Slika 2: Odvzem naplavin na VO Jadranskega morja in VO Donave v obdobju 2014-2018 (MOP, 2020; DRSV, 2020a; DRSV, 2020b)



90

dr. Nataša Smolar-Žvanut, mag. Mitja Centa

90

Bistrica s povprečno letno prodonosnostjo oko-
li 15.200 m3, Kokra zaradi vpliva jezu v Kranju v 
Savo ne prinaša v rinjenih plavin, Kamniška Bi-
strica pa naj bi v Savo prinašala povprečno letno 
15.550 m3 rinjenih plavin. Naravna prodonosnost 
vzdolž reke Save je prekinjena s prodnimi in hi-
droenergetskimi pregradami (Mikoš, 2000).

Mikoš (2000) podaja okvirni pregled prodne bilan-
ce reke Save od Jesenic do Mokric in sicer na pod-
lagi obstoječih terenskih podatkov meritev in raz-
položljiv študij, ki so bile izvedene do leta 2000. 
Pregled prodne bilance je osnovan na številnih 
preteklih študijah, ki so bile izvedene pred tem 
obdobjem (Pintar, 1980). Pintar (1980) je ocenil, 
da je iz hudourniških območij na porečju Save Do-
linke dotekalo približno 160.000 m3 plavin, da je 
transportna zmogljivost reke Save pri Jesenicah 
za rinjene plavine okrog 20.000 m3/leto, kar je v 
skladu z oceno, ki jo je podal Mikoš (2000). 

Za pripravo novih Uredb o koncesijah za odvzem 
naplavin na porečju reke Save je treba pozna-
ti prodonosnost reke Save in njenih pritokov ter 
dinamiko odlaganja naplavin. Zato smo pripravili 
projektno nalogo (DRSV, 2021) in izvedli javno na-
ročilo za izdelavo »Strategije odvzemov naplavin 
na porečju reke Save«. Namen izdelave naloge je 
ugotovitev, ali so lokacije podanih pobud primer-
ne za podelitev koncesije za odvzem naplavin iz 
vodotokov za gospodarsko izkoriščanje iz vidika 
doseganja ciljev iz 2. člena ZV-1 in glede na po-
dana mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS), 
Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in Javnega 
zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP). Prav tako 
je namen naloge preveriti, ali so obstoječe lokaci-
je že podeljenih koncesij primerne za odvzemanje 
naplavin iz vidika ciljev ZV-1 po poteku koncesij-
skih pogodb. Poleg tega se v sklopu naloge iden-
tificira še druge potencialne lokacije za odvzem 
naplavin. Odvzemanje naplavin iz vodotokov mora 
biti sistematično in izvajano na podlagi podeljene 
koncesije in predhodno pripravljenih letnih pro-
gramov odvzema. 

V nalogi je treba na porečju Save preveriti primer-
nost 22 lokacij za odvzem naplavin, na katerih so 
pobude za podelitev koncesije za gospodarsko 
izkoriščanje naplavin in primernost 4 lokacij, na 
katerih so koncesije za gospodarsko izkoriščanje 
naplavin že podeljene. Prav tako je treba preveriti 
nove potencialne lokacije za odvzem naplavin.

Vsebina in rezultati projekta 

Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2022 in 
bo končan v letu 2023. V začetnih fazah izvajanja 
projekta je bil poudarek na pregledu in analizi re-
zultatov izvedenih nacionalnih in mednarodnih 
projektov, člankov in študij, ki naslavljajo tran-
sport plavin in upravljanje s sedimentom z vidika 
urejanja in stanja voda. Prav tako so bili povzeti 
zaključki predhodnih študij prodonosnosti in iz-
delanih poročil za porečje Save oz. za posamezne 
prodonosne pritoke. Opravljena je bila analiza 
vseh odvzemov naplavin ločeno za posamezna 
leta v obdobju 2014-2018. Pri tem se je upošteva-
lo vse odvzeme naplavin, ki se izvajajo:

- skladno s podeljenimi koncesijami za gospodar-
sko izkoriščanje naplavin,

- skladno s podeljenimi koncesijami za rabo rek 
za proizvodnjo električne energije iz hidroelek-
trarn,

- skladno z izvajanjem nalog gospodarske javne 
službe (vzdrževanje, intervencije) za obdobje 
2014-2018.

V prvi polovici leta 2022 so izvajalci projekta za 
določitev zrnavostne sestave rinjenih plavin iz-
vedli vzorčenje na skupno 37 vzorčnih mestih z 
uporabo metode optične analize fotografij, linijske 
in sejalne analize.

Tekom projekta bo izdelana analiza transporta 
plavin za posamezna vodna telesa površinskih 
voda, na katerih so pobude za podelitev koncesije 
za gospodarsko izkoriščanje naplavin in kjer so 
koncesije za gospodarsko izkoriščanje naplavin 
že podeljene, pri čemer se upošteva prodonos-
nost na celotnem porečju. Prav tako bo izdelana 
analiza transporta plavin na vodnih telesih, kjer 
se odvzema naplavine skladno z izvajanjem nalog 
gospodarske javne službe (vzdrževanje, interven-
cije). Pri analizi transporta plavin se upošteva vso 
obstoječo dokumentacijo s področja transporta 
plavin in rezultate že izdelanih hidroloških študij. 
Posebej se bodo upoštevali podatki o obstoječih 
odvzemih naplavin iz prodnega zadrževalnika 
Hrušica. Pri pripravi ocene bodo uporabljene vse 
javno dostopne karte plazljivih in erozijskih obmo-
čij, ki so potencialno vir rinjenih plavin. Modelira-
nje transporta plavin z uporabo ustreznega mate-
matičnega modela, ki poleg hidravličnega modula 
vsebuje tudi modul za simulacijo transporta pla-
vin, se bo izvedlo za odsek od izvira Save Dolin-
ke do vključno prodnega zadrževalnika Hrušica, 
vključno s Pišnico s pritoki, za ostale pritoke pa 
bo podana strokovna (ekspertna) ocena povpreč-
ne količine transportiranega proda.
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Za analizo transporta plavin se bodo uporabili 
podatki LIDAR (kot izhodiščno stanje, primerjava 
med posameznimi leti, vzdolžni profili iz LIDAR), 
primerjave digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) 
med leti ter podatki iz integralne karte poplav za 
občine (profili). Za analizo obstoječega stanja pla-
vin so izvajalci projekta v letu 2022 opravili po-
snetke z uporabo drona. 

Na osnovi strokovne ocene analize transporta 
plavin in na podlagi modela za izračun prodono-
snosti se v nalogi:

- opredeli količine (v m3) in lokacije na celotnem 
porečju Save, kjer se odlagajo naplavine,

- glede na hudourniški značaj Save oceni kakšen 
je lahko razkorak v transportu plavin med hi-
drološko sušnem in hidrološko vodnatem letu (v 
deležu ali %),

- evidentira in prikaže lokacije vzdolž celotnega 
toka Save, kjer je transportna zmogljivost uskla-
jena, torej kateri deli struge so vzorčni (uravno-
vešeni),

- določi „kritična“ območja, kjer se zadržuje pre-
več plavin in je s tem posledično lahko povečana 
poplavna ogroženost,

- določi potencialna „žarišča“, ki bi jih bilo potreb-
no sanirati (iz različnih razlogov: poškodbe stru-
ge ali brežin, poplavna ogroženost, odstranitev 
naplavin).

Za posamezno izbrano lokacijo in nove lokacije 
se bo s strokovno utemeljitvijo opredelilo, ali je 
možen odvzem naplavin glede na količino mate-
riala in glede na cilje ZV-1 (zmanjšanje poplavne 
ogroženosti, vzpostavitev ravnovesja vodotoka 
glede na količino dotoka plavin). V nalogi je treba 
oceniti tudi količino proda, ki se lahko odvzame na 
izbranih lokacijah iz vidika vpliva na zmanjšanje 
poplavne ogroženosti ter zagotavljanja ravnoves-
ja glede na količino dotoka rinjenih plavin. Za vse 
izbrane lokacije se bo podalo predlog, za katero 
vrsto rabe (koncesija za gospodarsko izkorišča-
nje, izvajanje gospodarske javne službe) so naj-
bolj primerne. Opravila se bo tudi analiza in opre-
delitev vplivov in posledic neodvzema naplavin na 
posamezni lokaciji. Za izbrane lokacije bo izde-
lana presoja vplivov odvzema naplavin na stanje 
površinskih voda skladno s Prilogo 3. Splošnih 
smernic s področja upravljanja z vodami.

Na podlagi rezultatov iz ocene vplivov odvzema 
naplavin glede na cilje ZV-1 se bo določilo območje, 
čas, način in pogoje odvzema naplavin. Pri tem je 
treba upoštevati prodonosnost, obstoječe odvze-
me naplavin in pogoje iz mnenj ZZRS, ZRSVN in 
JZTNP. Za lokacije, kjer je bilo vsaj iz enega vidika 
(glede na cilje ZV-1, ZZRS, ZRSVN, JZTNP) podano 

negativno mnenje, se bo podalo negativno mne-
nje na pobudo za odvzem naplavin iz vodotokov za 
gospodarsko izkoriščanje. Na podlagi ocene, ali je 
naplavine potrebno odvzemati iz vidika vzdrževa-
nja struge oz. interventno, bodo podane nadaljnje 
usmeritve za odvzeme naplavin na lokacijah po-
bud. Za vse lokacije, kjer je na podlagi vseh usme-
ritev možen odvzem naplavin, se bo določilo:

- mesta, količine (v m3) in čas odvzema,
- način in pogoje odvzema,
- predlog transportnih poti,
- predlog začasnih lokacij odlagališč naplavin,
- opredelitev načina zagotavljanja ukrepov za 

preprečitev negativnega vpliva na vodni ekosi-
stem, stanje voda in onesnaževanja okolja.

Pri podaji pogojev za odvzem naplavin bodo upo-
števane tudi vse obremenitve (prisotnost tujero-
dnih vrst, podeljene vodne pravice in ostale obre-
menitve).

Na podlagi geodetskih meritev in kontrolnih profi-
lov bo določena količina naplavin (v m3), ki se lah-
ko odvzame skladno z vsemi pogoji in usmeritva-
mi, podane bodo spodnje in zgornje kote, niveleta 
dna ter širina območja odvzema.

Zaključek

V zadnjem desetletju so bile v okviru različnih 
mednarodnih projektov (HyMoCARES, DanubeSe-
diment in SedAlp) izvedene študije, ki so obravna-
vale transport rinjenih in lebdečih plavin na po-
sameznih vodotokih v Sloveniji, vendar pa ni bilo 
izvedenih celovitih študij, ki bi obravnavale celotna 
porečja. Zadnja večja študija (Pintar, 1980), v kate-
ri se je preverilo možne lokacije odvzema napla-
vin na reki Savi, je bila izdelana leta 1980 in to le 
za porečje Save Dolinke, Mikoš (2000) pa je podal 
pregled prodne bilance od Jesenic do Mokric na 
podlagi obstoječih terenskih podatkov meritev in 
razpoložljiv študij do leta 2020. Izveden projekt 
bo tako po več desetletjih pripomogel k boljšemu 
poznavanju stanja rinjenih plavin na porečju reke 
Save. V prihodnosti je treba pristopiti k bolj sis-
tematičnemu delu na področju plavin tudi z izva-
janjem dejanskih meritev transporta rinjenih pla-
vin, ne le na reki Savi in njenih pritokih, temveč na 
vseh večjih prodonosnih vodotokih v Sloveniji. Na 
tak način bi pridobili pomembne podatke o prodo-
nosnosti, ki bi pripomogli k upravljanju voda. 
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Povzetek

V prispevku je predstavljen projekt reševanja pro-
blematike masnih tokov na Brezovškem in Lu-
kenjskem grabnu po ekstremnem dogodku maja 
2018, ko je masni tok zasul in poškodoval spodnjo 
postajo gondolske žičnice Krvavec. Predstavljen 
je celoten postopek od interventne sanacije, geo-
loškega kartiranja z izdelavo zasnove ureditev, do 
končne izdelave DGD/PZI dokumentacije in izved-
be določenih faz gradnje. 

V idejni zasnovi je bila sanacija razdeljena na tri 
faze: regulacija hudournika Reka, gradnja večje 
zaplavne pregrade in ukrepi v težko dostopnem 
zaledju, kjer je bilo ocenjeno, da je potencial mate-
riala velik in da so podobni dogodki v bodoče zelo 
verjetni. Prva faza sanacije je izvedena, pregra-
da je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, 
ukrepi v zaledju pa so predvideni za izvedbo v ob-
dobju maj – september 2022. Poudarek v prispev-
ku bo na tretji fazi, saj gre za inovativen pristop do 
reševanja erozijske problematike pri nas. Predvi-
deni sta dve seriji mrežnih pregrad (Brezovški 12 

pregrad, Lukenjski 4 pregrade). Montaža bo pote-
kala z gozdarskimi žičnicami, ročno, dostava ma-
teriala po potrebi s helikopterjem. Vsa dela bodo 
ustrezno dokumentirana. V proces načrtovanja je 
bila vključena razvojna ekipa mednarodnega pod-
jetja Geobrugg, saj smo vse mreže optimizirali na 
predvidene scenarije (udar masnega toka, preli-
vanje masnega toka v primeru polne pregrade). 
Namen posega je stabilizacija hudourniške stru-
ge in s tem zmanjšanje intenzivnosti globinske in 
bočne erozije. 

Poleg same gradnje zaščitnih ukrepov, je pred-
vidno, da se v okviru tega posega izvajajo tudi 
razvojno raziskovalne naloge. V sodelovanju s 
proizvajalcem mrež Geobrugg in UL FGG bomo 
postavili merilne sisteme, kjer se bodo izvajale 
meritve sil v nosilnih jeklenicah (sistem Geobrugg 
Guard), video snemanje dogodkov, periodično sne-
manje struge za spremljanje procesov. Vgrajene 
bodo tudi AB plošče iz različnih receptur betona 
(klasika, abrazijski betoni), na katerih se bo merila 
dejanska abrazija in bomo dobili zelo pomembne 
podatke o obstojnosti betonov, ki jih trenutno na-
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črtujemo v hudourniških objektih in kakšne izbolj-
šave na tem področju so možne. 

Omenjen projekt poleg celovite obravnave izbra-
nega območja, kar je pri nas redkost, predstavlja 
tudi pomemben razvojni korak naprej pri načr-
tovanju ukrepov na hudournikih in sami uporabi 
ustreznih materialov. 

Uvod

Območje Krvavca, predvsem območje nad nase-
ljem Cerklje na Gorenjskem, je bilo v preteklosti že 
večkrat podvrženo delovanju masnih tokov, ko sta 
predvsem Brezovški in Lukenjski graben povzro-
čala težave s prekomernim transportom plavin. 
V preteklem obdobju so že bili izvedeni nekateri 
ukrepi, ki pa so se med zadnjim dogodkom maja 
2018 izkazali za nezadostne. Tako je bila zgrajena 
manjša pregrada, regulacija potoka Reka dolvod-
no od sotočja Brezovškega in Lukenjskega grab-
na, ureditev struge Brezovškega grabna na vršaju 
(pragovi iz lesenih kašt) in nekateri ukrepi za zaš-
čito vrtin za vodovod. Kot omenjeno, se na vršaju 
(na sotočju) nahaja več vrtin, iz katerih se napaja 
vodovod za pet bližnjih občin. Trenutno je celoten 
vodovod v fazi celovite obnove.

Z dogodkom maja 2018 se je izkazalo, da so za 
zaščito območja pred delovanjem masnih tokov 
potrebna celovita sanacija in gradnja dodatnih 
objektov. Direkcija za vode RS je zato pristopila k 
sanaciji in načrtovanju celovitih ukrepov, ki bodo 
zajemali celotno območje in dolgoročno zagotovili 
varnost naselja Cerklje na Gorenjskem, hkrati pa 
tudi varnost infrastrukture smučišča Krvavec in 
infrastrukture vodovodnega sistema na tem ob-
močju.

Dogodek maja 2018 in prvi inter-
ventni ukrepi

Med intenzivnim padavinskim dogodkom, ki je na 
območju Krvavca nastal v popoldanskem času 
dne 30. 5. 2018, so se na širšem območju spodnje 
postaje kabinske žičnice na Krvavec odložili se-
dimenti večjega hudourniškega dogodka. Na več 
mestih so grušč, skalni bloki ter večja debla in ko-
renine povsem zasuli lokalno cesto Cerklje na Go-
renjskem – Štefanja vas ter okoliško infrastruk-
turo. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za 
okolje (ARSO) je v času padavinskega dogodka na 
merilni postaji Krvavec v pol ure padlo 55 mm pa-
davin. 

Odloženi drobirski material je v glavnem sestavljal 
karbonatni grušč s posameznimi večjimi skalnimi 
bloki. Med gruščem je bila pomešana večja koli-
čina vejevja, drevesnih debel in korenin (slika 1). 
Delež drobnozrnatih sedimentov (peska, melja) je 
bil relativno majhen. Ti so se odložili na nekate-
rih mestih (npr. na terasi pred vstopom v spodnjo 
postajo žičnice) v času upadajočega pretoka (in 
energije vode).

Območje obsežnejše akumulacije materiala izven 
struge potoka Reka se je pričelo približno 130 
m nad postajo žičnice, na ostrem ovinku lokalne 
ceste, kjer potok iz ožje struge priteče na širše 
območje fosilnega vršaja (starejše akumulacijsko 
območje). Od tam dolvodno, proti postaji žičnice, 
se je material odložil preko celotne širine doline 
(~ 30 m) (slika 1 desno). Večje bloke in drevesne 
korenine je deloma zadržal manjši betonski most 
preko Reke, cca. 40 m gorvodno od postaje (sli-
ka 1 levo in desno). Material je popolnoma zasul 
strugo potoka nad postajo, vključno s prepustom 
pod postajo žičnice (slika 1 desno), kar je pov-
zočilo, da je potok Reka spremenil smer toka in 
tekel severno od postaje vzdolž lokalne ceste in 
parkirišča. Tudi dolvodno od postaje žičnice se je 
material odložil na večjem območju, ki je segalo 
vse do prepusta, kjer Reka teče pod lokalno cesto 
na njeno zahodno stran. Na mestu prepusta je bil 

Slika 1: Odložen material na območju spodnje postaje gondole maja 2018.
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preko ceste odložen material v debelini več me-
trov. Od tam dolvodno se je material v manjših ko-
ličinah odlagal še cca. 200 m ob cesti in ob strugi 
potoka. Nekoliko obsežnejša akumulacija je bila 
pri naslednjem prepustu, kjer potok ponovno teče 
na vzhodno stran ceste. 

Glede na površino akumulacije in debelino se-
dimentov je bila po dogodku ocenjena količina 
odloženega drobirskega materiala med 7.000 in 
10.000 m3. 

Po podrobnem terenskem ogledu je bilo ugoto-
vljeno, da je večina materiala pripotovala iz Bre-
zovškega grabna, medtem ko se je material iz Lu-
kenjskega grabna odložil na območju, kjer je nad 
sotočjem z Brezovškim razširitev doline in lokal-
no zmanjšan padec. 

Prvi intervencijski ukrepi Direkcije za vode RS in 
koncesionarja so bili usmerjeni v zagotavljanje 
pretočnosti in odstranjevanje odloženih naplavin, 
nato pa se je pristopilo k izdelavi ustrezne projek-
tne dokumentacije. 

Najprej je bilo izvedeno podrobno geološko kar-
tiranje območja in pripravljena idejna zasnova za 
celotno območje. Več o dokumentaciji in predlaga-
nih rešitvah je podano v nadaljevanju. 

Predlagane rešitve

Geološko kartiranje s poročilom 

Po izvedbi interventnih del na terenu, se je izvedlo 
podrobno geološko kartiranje območja, katerega 
ključni cilj je bil ocena stanja in ocena potenciala za 
morebitno ponovitev dogodka. Ugotovljeno je bilo, 
da v zaledju obeh hudournikov obstaja velik poten-
cial materiala, ki se ob morebitni ponovitvi lahko 
ponovno mobilizira in ogrozi odseke dolvodno. 

Ugotovljeno je bilo, da so brežine v večini poboč-
ni grušč, ki ga je voda med dogodkom maja 2018 
erodirala in je ostal izpostavljen tako na območju 
dna strug kot na brežinah. Brežine hudournikov so 
tudi do 8m visoke stene iz pobočnega grušča, ki se 
stalno proži in spreminja topografijo terena. Poleg 
grušča problem predstavljajo tudi podrta drevesa, 
ki se podirajo v strugo iz vrha nestabilnih brežin.

Izdelana je bila tudi podrobna geološka karta, ki je 
prikazana v nadaljevanju, kjer je razvidno, da ve-
čino zaledja predstavljajo pobočni grušči (rume-
na), stabilna hribina (pretežno dolomit) (rožnata), 
je prisotna le lokalno. Z modro barvo je prikazano 
tudi obsežno območje odlaganja materiala tako na 
sotočju kot v spodnjem delu Lukenjskega grabna. 

Slika 2: Stanje v zaledju Brezovškega grabna julija 2018

Slika 3: Večja debelina nestabilnega pobočnega grušča

Slika 4: Odložen material na Lukenjskem grabnu – prekrito celo 
dolinsko dno
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Slika 8: Obstoječa zaplavna pregrada na sotočju Lukenjskega in 
Brezovškega grabna

Brezovški graben 

Reka

Lukenjski graben

Slika 5: Geološka karta območja (Reka, Brezovški graben, Lukenjski graben)

Zaključek geološkega poročila je bil, da je glede 
na stanje v zaledju pričakovati, da se dogodki s 
podobno ali večjo magnitudo lahko ponovijo. 

Idejna zasnova ukrepov za celotno 
območje

Na podlagi geološkega poročila je bila izdelana 
celovita idejna zasnova, ki je obravnavala celot-
no območje (zaledje, sotočje, skupen hudournik 
Reka). V prvi fazi so bili evidentirani vsi obstoječi 
objekti na tem odseku. Ker je bilo območje proble-
matično že v preteklosti, je bil potok Reka reguli-
ran (od sotočja Lukenjskega in Brezovškega grab-
na dolvodno), na sotočju je bila zgrajena manjša 
zaplavna pregrada, ki se je med dogodkom maja 
2018 izkazala za povsem poddimenzionirano. Na 
Lukenjskem grabnu obstoječih objektov ni bilo, 
na Brezovškem grabnu pa je bil reguliran zadnji 
odsek pred pregrado, za zaščito vrtin za vodovod 
je bila zgrajena lesena stena, gorvodno pa je bilo 
zgrajenih še nekaj pragov in tri mrežne pregrade. 

Regulacija potoka Reka je bila med dogodkom 
poškodovana. Poškodovani so bili obstoječi pra-
govi, odnešena obrežna zavarovanja, pojavili so 
se novi usadi in plazovi na brežinah. 

Pregrada na sotočju je ostala nepoškodovana, 
vendar zaradi svoje majhne kapacitete zadrže-
vanja plavja ni odigrala nobene omembe vredne 
vloge pri zaščiti odseka dolvodno. 

Ureditev Brezovškega grabna nad sotočjem pa je 
bila zelo verjetno že pred dogodkom maja 2018 
precej dotrajana in se je samo dodatno poško-
dovala. Pragovi iz gabionskih mrež in kašt so bili 
močno poškodovani, pragovi gorvodno prav tako. 
Pri mrežnih pregradah pa je prišlo do poglablja-
nja nivelete, zato so pri dveh popustila sidra in sta 
se porušili, ena pa je ostala. Analiza na terenu je 

Slika 6: Poškodovana regulacija potoka Reka

Slika 7: Usad na območju regulacije potoka Reka
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pokazala, da so bila uporabljena samo 4m sidra, 
katerih sama izvedba (vrtanje, kvaliteta zalivanja) 
pa je prav tako vprašljiva. 

Namen idejne zasnove je bila celovita ureditev, ki 
bi v prihodnje preprečila ali vsaj omilila podobne 
dogodke kot je bil maja 2018. Ukrepi so bili razde-
ljeni na sanacijo regulacije potoka Reka, gradnjo 
večje zaplavne pregrade na sotočju Brezovškega 
in Lukenjskega grabna in ukrepe v zaledju s kate-
rimi bi preprečili nadaljnje sproščanje večjih koli-
čin materiala ob intenzivnih dogodkih. 

V fazi idejne zasnove je bila izdelana tudi hidrolo-
ška analiza območja, s katero so bili določeni tudi 
projektni pretoki za načrtovanje Q

10
, Q

100
 in Q

500
.

V nadaljnjih fazah je DRSV pristopila k izdelavi 
izvedbene dokumentacije za posamezne odse-
ke, obdelane v idejni zasnovi, ki pa so podrobneje 
predstavljeni v nadaljevanju. 

Regulacija hudournika Reka dolvodno 
od sotočja Brezovškega in Lukenjske-
ga grabna

Januarja 2019 je bil izdelan PZI za sanacijo re-
gulacije potoka Reka, dolvodno od pregrade, do 
spodnje postaje kabinske žičnice Krvavec. Namen 
sanacije je bila obnova ali popolna rekonstrukci-
ja pragov, zavarovanje brežin in sanacija usadov 
na območju struge. S predlaganimi ukrepi se je 
zagotovila stabilizacija nivelete in brežin na tem 
odseku in s tem preprečena erozija. Vse ureditve 
so bile dimenzionirane na pretoke Q

100
 + ustrezna 

varnostna višina. Pri načrtovanju so bile v čim 
večji meri upoštevane obstoječe ureditve, prav 
tako je bil v ureditve umeščen obstoječ objekt vo-
dovoda, ki je nesrečno umeščen v samo strugo. 

Slika 9: Poškodovani pragovi iz gabionov in kašt. Slika 10: Porušena fleksibilna mrežna pregrada.

Stabilizacija nivelete  
Brezovški graben

Nova zaplavna pregrada

Sanacija regulacije 
potoka Reka

Slika 11: Predvideni ukrepi v idejni zasnovi



100

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, prof. dr. Matjaž Mikoš

100

Gradnja večje zaplavne pregrade na 
sotočju Lukenjskega in Brezovškega 
grabna

Glede na to, da je obstoječa zaplavna pregrada 
povsem poddimanzionirana za dogodke kot je bil 
maja 2018, smo na sotočju Brezovškega in Lu-
kenjskega grabna predvideli novo, večjo pregrado. 
Zasnovana je bila pregrada z režo (ang. Slit dam), 
s kapaciteto zaplavnega prostora 14.000m3, di-
menzionirana na dinamičen udar potencialnega 
masnega toka. Glede na to, da v Sloveniji smernic 
za načrtovanje tovrstnih objektov nimamo, smo 
uporabili Avstrijske smernice in ostalo tujo lite-
raturo s področja urejanja hudournikov. Dodaten 
izziv pri načrtovanju je predstavljala bližina vrtin 
in drenažnega zajetja za vodovod, ki napaja 5 bli-

žnjih občin in je zato vitalnega pomena za oskrbo 
z vodo na tem območju.

Zasnova pregrade je taka, da je osnovna konstruk-
cija AB, sprednja stran obložena s kamenjem v 
betonu. Obstoječa zaplavna pregrada se ohrani in 
bo imela funkcijo zaključnega praga podslapja. Za 
povečanje zaplavnega prostora je predviden izkop 
v zaledju, ki pa je omejen z gladino podtalnice. Za 
potrebe gradnje je predvidena tudi prestavitev vo-
dovoda od vrtin proti objektu dolvodno od pregra-
de. Za potrebe zagotavljanja zaplavnega prostora 
je predvidena tudi regulacija Brezovškega in Lu-
kenjskega grabna na sotočju. 

Pred začetkom izdelave dokumentacije so bile iz-
vedene geološko geomehanske raziskave s kate-
rimi smo določili sestavo tal, lastnosti temeljnih 

Slika 12: Predvideni ukrepi na hudourniku Reka

Slika 13: Geološki profil na lokacije predvidene pregrade 
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tal, nivo podtalnice in ostale vhodne podatke za 
potrebe načrtovanja in dimenzioniranja pregrade. 

Namen zasnove pregrade z režo je, da se s pregra-
do ne prekine povsem transport sedimentov ob 
normalnih padavinskih dogodkih, ob ekstremnih 
dogodkih pa se reža zapolni in se zaplavni prostor 
pregrade zapolni. Reža je bila dimenzionirana upo-
števajoč dva pogoja. Prvi je, da reža prevaja Q20, 
drugi pa izračun širine glede na velikost zrna d

90
. 

Glede na pretekle dogodke in potencial za podob-
ne ali večje dogodke v bodoče, je bila pregrada 
dimenzionirana tudi na dinamični udar masne-Slika 14: 3D model AB konstrukcije pregrade

Slika 15: Preverba globalne stabilnosti nove pregrade

Slika 16: Situacija ureditev na območju nove pregrade 
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ga toka. Izdelan je bil 3D statični model AB kon-
strukcije pregrade, ki je bila skupaj s temeljenjem 
ustrezno dimenzionirana. 

Ukrepi v povirnem delu Brezovškega 
in Lukenjskega grabna 

Zaradi hitrega in nekontroliranega napredovanja 
erozije v povirnem delu obeh hudournikov (Bre-
zovški in Lukenjski graben), je DRSV v začetku 
leta 2021 pristopila tudi k izdelavi izvedbene do-
kumentacije za ureditev zgornjega odseka. Gre 
za zelo težko dostopen teren, kjer se z vsakim 
dnem stanje spremeni (nova porušena drevesa, 
novi usadi z brežin), zato je bil uporabljena reši-
tev s fleksibilnimi pregradami, katere je možno na 
mesto montaže dostaviti z gozdarsko žičnico ali 
helikopterjem. 

Teren je bil podrobno posnet z dronom, da je bil 
izdelan natančen model terena. Na podlagi te-
renskih ogledov in analiz lokacij so bile določene 
lokacije pregrad. 4 na Lukenjskem grabnu in 12 
na Brezovškem grabnu. 

Namen pregrad je stabilizacija nivelete, upočasni-
tev erozijskih procesov zaradi prestrmih brežin 
in nestabilnega grušča. Sistem pregrad v posa-
meznem hudourniku z namenom, da se pregrade 
zapolnijo z naplavinami, se s tem zmanjša padec 
nivelete in stabilizira odsek. Višine pregrad so 
bile zasnove od 3m do 6m. Pregrade se ne bodo 
praznile, saj imajo samo stabilizacijsko funkcijo. 
Kot zaplavka je bil upoštevan 22%. Sama velikost 
zaplavka posamezne pregrade ni ključna, bolj 
je pomembna višina in pozicija glede na ostale 
pregrade. 

Praviloma se pregrade dimenzionira na dva ob-
težna primera. Udar masnega toka (ang. Dyna-
mic impact) in obremenitev polne pregrade, ko se 
masni tok preliva preko preliva (ang. Static load – 
overflow). Običajno je prvi primer kritičen – udar. 
Za dimenzioniranje je bilo uporabljeno orodje 
DebFlow. 

Glede na zasnovo je bilo določeno, da se pregra-
de na vrhu niza in pregrade, kjer je razdalja med 
dvema pregradama večja, dimenzionirajo na udar 
in prelivanje, medtem ko se pregrade v seriji di-
menzionira samo na prelivanje. To ločevanje je 
pomembno predvsem za obdobje od vgradnje do 
polne zapolnjenosti. Ko bodo pregrade zapolnje-
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Slika 17: Karakteristični prerez pregrade
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Slika 18: Serija 12 pregrad na Brezovškem grabnu

Slika 19: Serija 4 pregrad na Lukenjskem grabnu

Slika 20: Vzdolžni prerez Brezovškega grabna in serija 12 pregrad

ne z gruščom, primer udara ne bo več možen. Za 
določanje ključnih parametrov so bili uporabljeni 
različni pristopi (maksimalni pretok, hitrost čela 
toka, magnitude masnih tokov). 

Predlagane so bile tipske pregrade proizvajalca 
Geobrugg, ki ima dva tipa pregrad (UX – za širše 
doline z vmesnimi oporami in VX – za ožje doline 
brez vmesnih opor), ki imajo vse potrebne certi-
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fikate za vgradnjo v hudourniške struge (ETA – 
Evropska tehnična ocena, skladno z Evropskim 
ocenjevalnim dokumentom EAD št. 340020-00-
0106, ki ga je izdala EOTA “Flexible Kits for Reta-
ining Debris Flows and Shallow Landslides / Open 
Hill Debris Flows). 

Zaradi optimizacije posameznih pregrad (izogiba-
nje nepotrebnemu predimenzioniranju določenih 
elementov) je v procesu dimenzioniranja sode-
loval tudi razvojni oddelek proizvajalca, s čimer 
smo za vsako pregrado določili morebitne doda-
tne ojačitve (sidra, nosilne vrvi). 

Končni PZI je predvidel 4 pregrade v zgornjem 
delu Lukenjskega grabna in 12 pregrad na Lu-
kenjskem grabnu. Omenjena serija 12 pregrad je 
druga najdaljša v Evropi in ena daljših na svetu. 

V dokumentaciji je upoštevan tudi otežen dostop 
in bo zato gradnja na Brezovškem grabnu pote-
kala s pomočjo helikopterja - dostava materiala 
na lokacijo. Montaža pa bo potekala v celoti ročno. 
Pri gradnji je cilj, da se pregrade, kjer je to možno, 
že ob izvedbi založi s skalami in gruščem. 

Izvedba ukrepov

Regulacija hudournika Reka dolvodno 
od sotočja Brezovškega in Lukenjske-
ga grabna

Slika 21: Rekonstruirani ustalitveni pragovi

Slika 22: Saniran usad, ustalitveni prag
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V začetku leta 2021 so bila dela na hudourniku 
Reka s strani koncesionarja tudi izvedena.

Gradnja večje zaplavne pregrade na 
sotočju Lukenjskega in Brezovškega 
grabna

Gradnja pregrade je v času pisanja tega prispevka 
v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Ukrepi v povirnem delu Brezovškega 
in Lukenjskega grabna 

Konec leta 2021 je bila med DRSV in koncesio-
narjem podpisana pogodba in spomladi 2022 so 

Slika 23: Ureditve na območju objekta vodovoda

Slika 24: Gradnja pregrade na Lukenjskem grabnu

Slika 25: Gradnja pregrade na Lukenjskem grabnu

stekla prva pripravljalna dela. V času pisanja tega 
prispevka (junij 2022) se izvajajo pregrade na Lu-
kenjskem grabnu. Vgrajena so vsa sidra, izveden 
je bil test z žrtvenim sidrom, ki je pokazal, da so 
predvidene sidrne dolžine 8m zadostne, saj no-
silnost sidra presega s projektom predvidenih in 
zahtevanih 350kN. 



106

viš. pred. dr. Jošt Sodnik, prof. dr. Matjaž Mikoš

106

Raziskovalno delo in meritve

Predlagana ureditvena dela smo kmalu prepoz-
nali kot dobro priložnost za praktično izvedbo 
terenskih raziskav s skupnim razvojem terenske 
opazovalnice drobirskih tokov za boljše razume-
vanje dinamike drobirskih tokov in njihove inte-
rakcije z lovilnimi mrežami. 

Dinamika drobirskih tokov in merilci 
GEOBRUGG Guard

GUARD je majhna vodoodporna naprava (masa 
2,6 kg), ki se preprosto namesti na nosilno vrv 
vsake zaščitne pregrade (Geobrugg, 2022b). Ker 
je opremljena z izbranimi senzorji, ki prek mo-
bilnega omrežja (GSM / UMTS / LTE) desetletja 
prenašajo okoljske in fizikalne podatke, se lahko 
dogodki, povezani s padci skal ali drobirskimi to-
kovi, jasno beležijo. Lokalno izmerjene vremen-
ske podatke (veter, temperatura zraka, padavine 
...) je treba le še povezati z zabeleženimi podatki v 
sistemu GUARD.

V okviru tega projekta bomo na varovalne pregra-
de v Brezovškem grabnu namestili več varoval, da 
bi: i) ocenili korozijo mrež in ii) prepoznali posa-
mezne drobirske tokove (tudi posamezne sunke) z 
merjenjem udarcev na pregrade (pospeški do 200 
g) in sil v vrveh pregrad (do približno 300 kN), ob 
poznavanju orientacije varovala.

Teren okoli varovalne pregrade bomo nadzirali z 
videonadzorom z uporabo npr. preprostih lovskih 
kamer, ki se uporabljajo za fotografiranje divjih 
živali. Takšne kamere se lahko sprožijo zaradi gi-
banja drobirskega toka tik pred trkom v varovalno 
pregrado. Videonadzor bo izboljšal razumevanje 
dinamike drobirskega toka na zadrževalnem ob-
močju nad vsako lovilno mrežasto pregrado.

Načrtujemo več občasnih terenskih meritev za 
oceno količine zadržanih hudourniških naplavin 
po vsakem dogodku (drobirska poplava, drobirski 
tok). V ta namen načrtujemo snemanja z brezpi-
lotnim letalnikom, podprta s stereofotogrametrijo 
in/ali terestričnim laserskim skeniranjem.

Spremljanje abrazije betonov

Trajnost konstrukcij za varstvo pred hudourniki 
je odvisna od lokacije in številnih dejavnikov oko-
lja (kot so temperatura zraka, osončenost, sneg in 
dež, zmrzal in kemično preperevanje, udarci kame-
nja ali drobirskih tokov, itd....), ki so prisotni, ter od 
uporabljenih materialov za njihovo izdelavo (kot so 
trajnost betona, korozija jekla, propadanje lesa, ...). 

V tem projektu nadgrajujemo pozitivne izkušnje v 
zvezi z abrazijsko obstojnostjo betonskih meša-
nic, ki se uporabljajo za hidravlične konstrukcije 
(Kryžanowski in ostali 2009; 2012). Tako je predvi-
dena njihova nadgradnja s preiskavo v zahtevnej-
šem hudourniškem okolju, ki mu vladajo drobirske 
poplave in drobirski tokovi in ne suspendirane 
obremenitve, kot je bilo v preteklosti na spodnji 
Savi. Za takšne preskuse trajnosti betona je tre-
ba natančno poznati mehanske obremenitve, ki 
povzročajo abrazijo. Takšni terenski testi dobro 
ustrezajo laboratorijskemu standardiziranemu 
testu podvodne abrazije betona (ASTM, 2006).

V okviru tega projekta bomo izvedli terenske me-
ritve abrazijske odpornosti betonov, načrtovani 
koraki so naslednji:

- betonske plošče velikosti 50 x 50 cm smo že 
pripravili v laboratoriju z uporabo štirih različ-
nih receptur (po dve plošči za vsako recepturo),

- postavitev betonskih plošč v jekleni ali leseni 
okvir na strugo hudournika v Brezovškem grab-
nu gorvodno od najbolj gorvodno ležeče mrežne 
pregrade,

- sistematične občasne meritve abrazije plošč,
- plošče bodo na koncu poskusa odstranjene in 

stehtane v laboratoriju, da se natančno ugotovi 
sprememba teže zaradi abrazije.

- s pomočjo podatkov o hudourniških naplavinah, 
ki se odlagajo pred mrežno pregrado, bo ocenje-
na dejanska prodonosnost in ta vrednost upora-
bljena za interpretacijo rezultatov stopnje abra-
zije štirih vrst betonskih mešanic.

Zaključek

V prispevku opisan primer je prikaz celovitega 
pristopa k obravnavanju hudourniške problemati-
ke. Pogosto se zanemari ukrepe, ki bi bili potrebno 
v zaledju, kjer problem nastaja (erozija, sprošča-
nje plavin, zemeljski plazovi). V tem primeru pa je 
Direkcija za vode RS problem obravnavala celo-
vito in po izvedbi vseh ukrepov bo prikazano ob-
močje lep primer dobre prakse. Še posebej je ta 
primer zanimiv zato, ker so uporabljeni neklasični 
pristopi (za Slovenijo) za reševanje erozije v nedo-
stopnih območjih. Poleg same zaščite in sanacije 
območja, pa je opisan primer lep prikaz, kako je 
možno na praktičnem primeru izvajati tudi razvoj-
ne naloge od katerih bo napredovala celotna stro-
ka. Z zgoraj opisanimi raziskovalnimi meritvami 
in opazovanji, bo storjen velik korak naprej v ra-
zumevanju problematike transporta plavin na hu-
dournikih kot tudi glede uporabe ustreznih mate-
rialov, predvsem betona. Zaključki raziskav bodo 
uporabni za reševanje podobne problematike in 
predvsem načrtovanje hudourniških objektov pri 
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nas. Zaradi obsega izvedenih del, je predstavljeni 
objekt zanimiv tudi v širši regiji. 
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Povzetek

Z namenom zagotavljanja varnega prevajanja vi-
sokovodnih valov ter transporta sedimentov znot-
raj verige hidroelektrarn na reki Dravi je bila izde-
lana celovita hidravlična študija, v sklopu katere 
je bila izvedena tudi novelacija pretočnih krivulj 
prelivnih objektov. Obstoječe pretočne krivulje na-
mreč temeljijo na več desetletij starih raziskavah 
fizičnih modelov ali poenostavljenih 1D enačbah, 
ki po objektih med seboj niso usklajene. Ker imata 
tako fizični kot tudi numerični model vsak svoje 
prednosti in slabosti, je bil izbran kombiniran pri-
stop. V prvi fazi se je izdelal fizični model objekta 
hidroelektrarne Vuzenica. Na podlagi izvedenih 
serij meritev so bile izdelane nove pretočne kri-
vulje prelivnih polj z zapornicami. Vzporedno se 
je izdelal še 3D numerični model istega objekta 
z orodjem OpenFOAM, s katerim je možno obrav-
navati tok s prosto gladino kot dvofazni tok (voda 
- zrak). Rezultati numeričnega modela so bili veri-
ficirani s pomočjo izvedenih meritev. Ugotovljeno 
je bilo, da je zaradi dobrega sovpadanja numerič-
nega in fizičnega modela možen prenos pristopa 

k izdelavi pretočnih krivulj s pomočjo 3D numerič-
nega modeliranja še na preostale objekte verige 
HE na reki Dravi. S takšnim pristopom je časovna 
in finančna ekonomičnost raziskav optimalna, no-
velirane pretočne krivulje pa dovolj zanesljive, da 
bodo prispevale k natančnejši določitvi pretokov 
reke Drave ter k zagotavljanju varnega prevajanja 
visokovodnih valov znotraj verige hidroelektrarn. 

Uvod

V sklopu celovite študije razmer reke Drave, ka-
tere cilj je preučiti in zagotoviti varno prevajanje 
visokovodnih valov ter transporta sedimentov 
vzdolž verige HE na reki Dravi, so bile novelira-
ne tudi pretočne krivulje posameznih prelivnih 
objektov HE. Za izdelavo le-teh je bil izbran pri-
stop, ki vključuje tako fizično kot tudi 3D numerič-
no modeliranje hidrotehničnih objektov. V prispev-
ku so prikazane nekatere raziskave in ugotovitve 
fizičnega modela HE Vuzenice ter 3D numeričnih 
modelov HE Vuzenica, HE Dravograd in jezu Melje. 
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Namen in cilji

V preteklosti izvedene analize prevajanja visoko-
vodnih valov vzdolž Dravske verige hidroelektrarn 
(HE) so pokazale določena odstopanja med izmer-
jenimi pretoki in volumni poplavnih valov na po-
sameznih hidroelektrarnah. Obstoječe pretočne 
krivulje namreč temeljijo na več desetletij starih 
raziskavah fizičnih modelov ali poenostavljenih 
1D enačbah, ki po objektih med seboj niso dobro 
usklajene. 

V preteklih nekaj letih so bili tudi posodobljeni 
objekti za merjenje zgornje in spodnje vode pri 
prelivnih objektih HE na reki Dravi. Do nedavne-
ga so se meritve namreč opravljale v neposredni 
bližini prelivnih polj, kjer je gladina na lokaciji zg. 
vode lahko pod vplivom depresijske krivulje preli-
va, gladina na lokaciji za meritev spodnje vode pa 
pod vplivom vodnega skoka, mešanja vode in zra-
ka ter izrazitega turbulentnega režima toka vode 
za prelivnimi polji. Nove lokacije merilnih mest 
so odmaknjene od prelivnih objektov, s tem pa bo 
možno zagotoviti ustreznejše in natančnejše me-
ritve zgornje vode, ki so bistvenega pomena za 
določevanje pretoka. Zaradi prestavljenih meril-
nih mest pa so obstoječe pretočne krivulje (poleg 
že omenjenih drugih razlogov) manj natančne, saj 
so le-te vezane na lokacije starih merilnih mest. 
Zato je novelacija pretočnih krivulj pomembna za 
ustrezno prevajanje visokovodnih valov čez celot-
no verigo HE. 

Za izdelavo natančnih pretočnih krivulj je potre-
ben čim bolj natančni hidravlični model. Ker imata 
tako fizični kot tudi numerični model vsak svoje 
prednosti in slabosti, je bil izbran kombiniran pri-
stop. V prvi fazi se je izdelal fizični model objekta 
hidroelektrarne Vuzenica. Na podlagi izvedenih 
serij meritev so nato bile izdelane nove pretočne 
krivulje prelivnih polj z zapornicami. Vzporedno 
se je izdelal še 3D numerični model istega objek-
ta. Rezultati numeričnega modela so bili verifici-
rani s pomočjo izvedenih meritev s fizičnega mo-
dela. Umerjeni koeficienti in parametri ter druge 
ugotovitve pa so nato bile prenesene na 3D nume-
rični model HE Dravograd in 3D numerični model 
jezu Melje. Iz rezultatov vseh treh 3D numeričnih 
modelov so bile izdelane pretočne krivulje preliv-
nih polj in zapornic. Pri tem pa je bila numerična 
negotovost pretočnih krivulj določena na podla-
gi primerjave s pretočnimi krivuljami s fizičnega 
modela HE Vuzenica. Pretočne krivulje preostalih 
prelivnih objektov hidroelektrarn na reki Dravi 
pa so v tej fazi bile verificirane in po potrebi do-
polnjene na podlagi analize volumnov preteklih 
visokovodnih valov Drave in pritokov, pri čemer 
je bil objekt HE Vuzenica izbran kot merodajna 
oporna točka, saj je ocenjeno, da imajo na novo 
izdelane pretočne krivulje zaradi najnovejših raz-

iskav fizičnega in numeričnega modela največjo 
natančnost. 

Slika 1: Shematični prikaz pristopa k novelaciji pretočnih krivulj

Fizično modeliranje

Hidroelektrarna Vuzenica je druga stopnja HE na 
slovenskem odseku reke Drave. Gre za pretočno 
hidroelektrarno stebrnega tipa, kar pomeni, da se 
agregati nahajajo v ločilnih stebrih med prelivnimi 
polji. 

Zapornični del je sestavljen iz tablaste spodnje in 
zgornje zapornice s fiksno ukrivuljeno zaklopko.

Vzpostavitev fizičnega modela

Za izvedbo hidravlične modelne raziskave (Bom-
bač in sod., 2020) je bil na zunanji ploščadi Inšti-
tuta za hidravlične raziskave izdelan prostorski 
model obravnavanega območja v merilu 1:40. Na-
črti pregrade so bili pridobljeni od DEM. Gre za di-
gitalizirane in potrjene originalne načrte prelivnih 
polj, zapornic in turbin iz časa gradnje HE.

Model obsega rečno strugo Drave v dolžini cca 
890 m gorvodno od pregrade ter 640 m dolvodno 
od pregrade. 

Za določitev vpliva usedlih sedimentov na pretoč-
no sposobnost prelivnih polj smo predvideli poleg 
trenutnega in izhodiščnega dna še vmesni varian-
ti z bagranim trenutnim dnom do kote 322 m n.m. 
in do kote 319 m n.m.

Zaradi prevladujočega vpliva težnostnih sil je bila 
pri prenosu modelnih veličin med modelom in 
prototipom upoštevana Froudova modelna podob-
nost. Ker je pri obravnavanem modelu problema-
tika vezana lokalno na objekt in ne na daljši rečni 
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Slika 2: Vzdolžni prerez prelivnega polja HE Vuzenica

Slika 3: Fizični hidravlični model HE Vuzenica v merilu 1:40 na 
zunanji laboratorijski ploščadi Inštituta za hidravlične raziskave – 
pogled iz dolvodne strani

Slika 4: Fizični hidravlični model objekta – pogled iz dolvodne strani

Slika 5: Fizični hidravlični model objekta – pogled iz gorvodne strani
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odsek (gre za t.i. kratki model), je vpliv viskoznih 
sli zanemarljiv.

Za izvedbo modelne raziskave je bila uporabljena 
naslednja merilna oprema: 
- standardni trikotni merski preliv (Thompsonov 

preliv) za merjenje dotoka vode na fizični model 
s točnostjo meritev < 1,5 % od trenutne vred-
nosti, 

- ostna merila v steklenih valjih oz. neposredno 
nad gladino vode na fizičnem modelu za merje-
nje nivoja gladine z resolucijo meritve 0,1 mm, 

- diferencialna tlačna merilna sonda z resoluci-
jo 0,1 mm na novi lokaciji meritev zgornje vode 
DEM za spremljanje hitrih sprememb gladine v 
akumulacijskem bazenu in 

- 2D ADV merilna sonda Sontek za merjenje hitro-
sti

Pretočna sposobnost pri prostem 
prelivu

Z meritvami pretočne sposobnosti prelivnih polj 
pri prostem prelivanju (t.j. stanje, kjer so zapor-
nice popolnoma dvignjene iz vode) in stanju dna 
akumulacije iz časa izgradnje HE Vuzenica se je 
določila nova pretočna krivulja. Na hidravličnem 
modelu je bil raziskan vpliv nesimetričnega obra-
tovanja prelivnih polj na pretočno sposobnost. 
Za ta namen so bile opravljene meritve pretočne 
sposobnosti pri prostem prelivanju za različne 
primere obratovanja prelivnih polj. Ugotovljeno je 
bilo, da se pretočna sposobnost posameznih pre-
livnih polj med seboj bistveno ne razlikuje oziro-
ma so razlike manjše od merilne negotovosti me-
ritev pretoka (< 1.5 %). Pretočna sposobnost pri 
paralelnem obratovanju treh prelivnih polj (N-1) je 
večja za povprečno 3.5 %.

Slika 6: Prosti preliv preko desnega prelivnega polja – obstoječe 
dno

Pretočna sposobnost pri podlivanju 
pod spodnjo zapornico

Raziskave so obsegale območje odprtja spodnjih 
zapornic od popolnoma spuščene lege do dviga 
zapornice za a = 7,0 m ter območje gladin zgor-
nje vode v akumulaciji HE Vuzenica od nominalne 
kote zajezbe 330.36 m n.m. do kote, pri kateri se 
ob danem odprtju zapornice vodni curek odlepi od 
zapornice in preide v prosto prelivanje. Na podlagi 
meritev pretočne sposobnosti skozi leva tri pre-
livna polja (N-1) so bile določene pretočne enačbe 
za podlivanje pod spodnjo zapornico HE Vuzenica 
za obstoječe, izhodiščno in dve vmesni stanji dna 
struge. 

Nove enačbe pretočnih krivulj so bile izdelane 
najprej za primere brez vpliva spodnje vode z 
aproksimacijo polinomske funkcije 3. stopnje v 
kateri nastopata spremenljivki H (tlačna višina 
zgornje vode na temenom preliva, merjena 170m 
gorvodno od pregrade) ter a (vertikalna razdalja 
med ležiščem noža in nožem spodnje zapornice). 

Vpliv spodnje vode se pri izračunu pretoka preko 
prelivnega polja upošteva s vpeljavo koeficienta 
vpliva spodnje vode σ. Le-ta je funkcija koeficienta 
potopljenosti preliva ter odprtja zapornice in re-
lativne višine zgornje vode H. Enačba za σ je bila 
izdelana na podlagi meritev. 

Za projektno stanje dna v akumulaciji (l. 1947), se 
meritve pretočne sposobnosti tako pri prostem 
prelivanju kot tudi podlivanju pod zapornico dokaj 
dobro ujemajo z obstoječimi pretočnimi krivulja-
mi (Slika 7). 

Slika 7: Pretočne krivulje za eno prelivno polje za podlivanje pod 
spodnjo zapornico HE Vuzenica– izhodiščno stanje dna (polne linije), 
stare pretočne krivulje (črtkane linije)

Vpliv odloženih sedimentov v akumulaciji HE Vu-
zenica na zmanjšanje pretočne sposobnosti pri 
podlivanju pod spodnjo zapornico ob nominalni 
koti zajezbe znaša zgolj 0 % do ca. 3 %. Krivulje na 
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sliki 8 predstavljajo izdelane pretočne krivulje za 
obstoječe dno, točke pa meritve za različna stanja 
dna. 

Slika 8: Pretočne krivulje za eno prelivno polje za podlivanje pod 
spodnjo zapornico HE Vuzenica v primeru obstoječega stanja dna 
ter meritve za vsa stanja dna

Pretočna sposobnost pri prelivanju 
preko zaklopke

Meritve so se izvajale ob paralelnem obratovanju 
vseh štirih prelivnih polj. Zasutje akumulacije s 
sedimenti v sedanjem stanju ne vpliva na pretoč-
no sposobnost prelivanja čez zgornje zapornice. 
Na podlagi izvedenih detajlnih meritev je bila do-
ločena splošna pretočna enačba, kjer je koeficient 
preliva funkcija zgornje vode. Enačba za koefici-
ent preliva je izdelana na podlagi meritev. 

Slika 9: Meritve prelivanja čez zgornjo zapornico; paralelno odprte 
vse 4 zapornice

Nova pretočna krivulja bistveno ne odstopa od do-
sedanje. Do majhnega odstopanja pride pri večjih 
prelivnih višinah. 

Slika 10: Pretočna krivulja za prelivanje preko zgornje zapornice HE 
Vuzenica (spuščena 5m pod nominalno gladino zg. vode)

Numerično modeliranje

Za izdelavo 3D numeričnih modelov je bilo upo-
rabljeno programsko orodje OpenFOAM. Gre za 
orodje, s katerim je možno vzpostaviti raznovr-
stne modele, ki lahko simulirajo različne preno-
sne pojave. Program uporablja za diskretizacijo 
parcialnih diferencialnih enačb metodo končnih 
volumnov. Za potrebe modeliranja toka s prosto 
gladino je bil uporabljen solver interFOAM, ki za-
jema enotekočinski dvofazni model s t.i. metodo 
volumskih deležev. 

OpenFOAM razpolaga s precej modeli turbulence, 
tako RAS (Reynoldsova povprečena simulacija) 
kot tudi LES (simulacija velikih vrtincev). Izhodišč-
no smo uporabili standardni k-ԑ model turbulence, 
ki je v splošnem med najbolj pogosto uporabljeni-
mi modeli tudi za tovrstne primere vodnega toka. 
V sklopu modela turbulence so bile obravnavane 
tudi različne stenske funkcije in različni koefici-
enti, katerih vrednost je precej odvisna od vrste in 
strukture stene. Za primerjavo je bil uporabljen še 
standardni k-omega model turbulence. 

HE Vuzenica

Geometrija

3D numerični model obsega odsek Drave dolžine 
ca. 500m. Izdelani so bili modeli za ista stanja dna 
struge kot pri fizičnem modelu.

3D model objekta je bil izdelan na podlagi pro-
jektantskih načrtov iz časa gradnje. V modelu so 
zajete tudi odprtine v turbinskih stebrih (vtok in 
iztok v in iz turbin).
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Robni pogoji

Za potrebe določitve robnih pogojev 3D numerič-
nega modela, predvsem porazdelitve hitrosti na 
zgornjem robnem pogoju, je bil izdelan 2D nume-
rični model daljšega odseka Drave. Za izdelavo 2D 
modela je bilo uporabljeno programsko orodje Te-
lemac2D s k-ε modelom turbulence.

Hrapavost sten je v 3D modelu zajeta v sklopu mo-
dela turbulence s pomočjo t.i. stenskih funkcij v 
katerih nastopa koeficient nadomestne zrnavosti 
ks. Vrednost koeficienta je bila ocenjena s pomoč-
jo strokovne literature, ki med drugim podaja pri-

poročene vrednosti za prod in beton (Chow, 1959). 
Za primerjavo so bili izvedeni tudi izračuni z upo-
rabo stenskih funkcij za popolnoma gladke stene. 

Občutljivost modela in verifikacija

Izdelana je bila analiza občutljivosti rezultatov 
na nekatere vhodne podatke. Obravnavani so bili 
naslednji možni vplivi na rezultate numeričnega 
modela:

- vpliv robnih pogojev,
- vpliv modela turbulence,
- vpliv hrapavosti sten ter

Slika 13: Območje 2D in 3D modela in primer 2D numerične mreže na območju objekta HE

Slika 12: Izdelani 3D model objekta HE Vuzenica – pogled iz gorvod-
ne strani

Slika 11: Izdelani 3D model objekta HE Vuzenica – pogled iz dolvod-
ne strani
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- vpliv merila modela 

Za nekaj izbranih primerov je bilo izdelanih več 
modelov z različnimi robnimi pogoji, modeli tur-
bulence in drugimi vhodnimi parametri. Obrav-
navane so bile naslednje variacije numeričnega 
modela: 

- Izhodiščno: k-ε model turbulence, enakomerna 
porazdelitev vtočnih hitrosti, stenska funkcija za 
hrapave stene, odprtje zapornic a=300cm;

- U_telemac: isto kot izhodiščno, le da so vtočne 
hitrosti povzete iz 2D modela ;

- k-omega: isto kot izhodiščno, le da je uporabljen 
k-ω model turbulence;

- M1:40: isto kot izhodiščno, le da je numerična 
mreža v merilu 1:40;

- M1:40, gladke stene: isto kot M1:40, le da so 
uporabljene stenske funkcije za gladke stene;

- U_telemac, gladke stene: isto kot U_telemac, le 
da so uporabljene stenske funkcije za gladke 
stene.

Pri izdelavi pretočnih krivulj je bistvenega pome-
na natančnost izračunanih pretočnih koeficientov, 
saj je pretok čez prelivna polja od njih linearno 
odvisen. Zveza med pretokom in pretočnim koefi-
cientom je podana v naslednjih enačbah.

Enačba za prosti preliv 

Enačba za podlivanje pod sp. zapornicami: 

kjer so 
 … pretok čez preliv
 … pretočni koeficient

 … koeficient vpliva sp. vode
 … širina preliva
 … višina odprtja zapornice
 … gravitacijski pospešek

 … razdalja med krono preliva in gladino zg. 
vode

Najmanjše odstopanje izračunanih pretočnih ko-
eficientov od izmerjenih je bilo ugotovljeno v pri-
meru U_telemac (t.j. 1.54%). 

Izredno pomembna je tudi ugotovitev, da je vpliv 
modela turbulence in hrapavosti sten relativno 
majhen, saj se vsi primeri med seboj bistveno ne 
razlikujejo. Le-to pomeni, da je model dovolj tog 
na določene vhodne parametre. 

Izdelana je bila tudi primerjava izmerjenih in s 3D 
numeričnim modelom izračunanih hitrostnih pro

Slika 14: Odstopanje pretočnih koeficientov, dobljenih z numeričnim 
modelom od izmerjenih

filov. V ta namen so bile na fizičnem modelu za 
nekaj primerov pretokov Drave in odprtij zapornic 
dodatno izvedene še meritve hitrosti v dveh ver-
tikalnih oseh in eni horizontalni osi ter gladine v 
več točkah tik gorvodno od prelivnih polj. Najbolj-
še sovpadanje je bilo tudi v tem primeru ugoto-
vljeno v primeru U_telemac.

Rezultati

Za potrebe izdelave pretočnih krivulj je bilo izve-
denih 63 izračunov, ki zajemajo prelivanje preko 
zg. zapornice, podlivanje pod sp. zapornico ter 
vpliv sp. vode. Dodatno je bilo izvedenih še 24 iz-
računov z različnimi stanji dna ter 12 verifikacij-
skih primerov. 

Slika 15: Primer rezultata 3D numeričnega modela HE Vuzenica - 
prikaz hitrosti in tokovnic

V nadaljevanju je prikazana primerjava pretočnih 
koeficientov izračunanih s pomočjo 3D numerič-
nega modela in koeficientov dobljenih s pomočjo 
fizičnega modela. 

V primeru upoštevanja samo primerov podliva-
nja pod spodnjimi zapornicami za obstoječe sta-
nje dna znaša koeficient linearne korelacije med 
pretočnimi koeficienti numeričnega in fizičnega 
modela R2=0.95, povprečno odstopanje pa ± 1.4%.
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Slika 16: Linearna korelacija izračunanih (m,OF) in izmerjenih 
pretočnih koeficientov (m,FM) za primere podlivanja pod spodnjimi 
zapornicami za obstoječe stanje dna struge

V primeru upoštevanja vseh rezultatov nume-
ričnega modela, ki zajemajo tako podlivanje pod 
sp. zapornicami, prelivanje preko zg. zapornic ter 
prosti preliv (s popolnoma dvignjenimi zapornica-
mi) za vsa stanja dna znaša koeficient linearne ko-
relacije R2=0.99, povprečno odstopanje pa ±1.3%.

Slika 17: Linearna korelacija izračunanih (m
,OF

) in izmerjenih pretoč-
nih koeficientov (m

,FM
)

 
za vse izračunane primere

HE Dravograd

HE Dravograd ima, podobno kot HE Vuzenica, 
tablaste spodnje zapornice na katerih so name-
ščene še tablaste zgornje zapornice s fiksnim uk-
rivljenim robom.

Numerični model za HE Dravograd je bil izdelan 
po enakem postopku kot za HE Vuzenica. Pri tem 
je bila uporabljena podobno zgoščena numerična 
mreža, enaki model turbulence in stenske funkci-
je ter enaki koeficienti nadomestne zrnavosti ks. 

Slika 18: Numerična mreža 3D numeričnega modela HE Dravograd

Za potrebe izdelave pretočnih krivulj HE Dravog-
rad je bilo izvedenih 44 izračunov za obstoječe 
stanje dna. Dodatno je bilo izvedenih še 12 izraču-
nov za primer različnih stanj dna ter 8 verifikacij-
skih primerov. 

Slika 19: Primer rezultata 3D numeričnega modela HE Dravograd – 
tokovnice in hitrosti

Slika 20: Vzdolžni prerez skozi prelivno polje 3D numeričnega mo-
dela HE Dravograd v primeru visoke spodnje vode – hitrosti

Jez Melje

Jez Melje je del objekta HE Zlatoličje, ki je za raz-
liko od HE Vuzenica in HE Dravograd, derivacij-
skega tipa. Izdelava 3D numeričnega modela jezu 
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Melje je potekala podobno kot izdelava HE Vuzeni-
ca in HE Dravograd. Model zajema tudi začetni del 
derivacijskega kanala. 

Za izdelavo pretočnih krivulj prelivnih polj z za-
pornicami na jezu Melje je bilo izvedenih 114 iz-
računov (podlivanje pod spodnjimi segmentnimi 
zapornicami, prelivanje preko zgornjih zaklopnih 

Slika 21: 3D model jezu Melje in zapornice

zapornic, prosti preliv ter primeri s vplivom sp. 
vode). Dodatno je bilo izvedenih še 5 verifikacij-
skih izračunov in številni izračuni z različnimi sta-
nji dna struge.

Slika 22: Primer rezultata 3D numeričnega modela jezu Melje – 
tokovnice in hitrosti

Zaključek 

Na prostorskem fizičnem modelu HE Vuzenica v 
merilu 1:40 so bile določene pretočne krivulje za 
primere prostega prelivanja, podlivanja pod spo-
dnjo zapornico in prelivanja čez zgornjo zaporni-
co. Obravnavano je bilo obstoječe (iz leta 2020) in 
izhodiščno stanje dna (iz leta 1947) ter dve vmesni 
stanji, ki predstavljata stanji v primeru bagranja 

sedimentov iz akumulacije. Prav tako so bile izve-
dene meritve hitrosti v več vertikalnih profilih ter 
enem horizontalnem profilu za potrebe umerjanja 
3D numeričnega modela. Meritve hitrosti, preto-
kov in gladin so bile uporabljene za umerjanje in 
verifikacijo 3D numeričnega modela HE Vuzeni-
ca, ki je bil izdelan z namenom določitve nume-
rične negotovosti. Ugotovljeno je bilo, da rezultati 
numeričnega modela izredno dobro sovpadajo z 
meritvami s povprečnim odstopanjem koeficien-
tov preliva ±1.3%. Prav tako je bilo ugotovljeno, da 
3D numerični model izkazuje dovolj veliko togost, 
da se ugotovitve in uporabljeni koeficienti lahko 
prenesejo na izdelavo 3D numeričnih modelov 
drugih HE. Tako sta bila izdelana še 3D numerič-
na modela HE Dravograd in jez Melje, iz rezultatov 
pa so bili izdelane novelirane pretočne krivulje za 
omenjena objekta. Pretočne krivulje preostalih 
prelivnih objektov hidroelektrarn na reki Dravi pa 
bodo v tej fazi verificirane in po potrebi dopolnje-
ne na podlagi analize volumnov preteklih visoko-
vodnih valov Drave. 

Z vsemi izvedenimi raziskavami se bo izboljša-
la natančnost pretočnih krivulj s tem pa tudi na-
tančnost določitve pretokov preko posameznih 
pregrad ob pojavu visokovodnih dogodkov, kar je 
za obratovalno osebje HE zelo pomembno. Preve-
ritev obstoječih pretočnih krivulj je bila med dru-
gim potrebna tudi zaradi določenih sprememb ge-
ometrije rečnega dna pred in za pregrado od časa 
izgradnje pregrad do danes, prav tako pa je bila 
potrebna zaradi prestavitve merilnih mest, ki so 
bila v zadnjih nekaj letih prenovljena. Novelacija 
pretočnih krivulj bo tako posledično izboljšala op-
timalno prevajanje visokovodnih valov čez verigo 
HE na reki Dravi. 
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Povzetek

V okviru projekta Natura Mura se oblikuje in izva-
ja ureditve, ki bodo izboljšale stanje ohranjenosti 
treh ciljnih habitatnih tipov in 12 ciljnih vrst obmo-
čij Natura 2000 vzdolž reke Mure. Trenutno stanje 
poplavnega območja in dinamike reke Mure je v 
slabem ohranitvenem stanju. Projekt naslavlja 
ključne grožnje, kot so regulirana rečna struga, 
klimatske spremembe, tujerodne invazivne ra-
stline in bolezni, intenzifikacija rabe poplavnega 
prostora in opuščanje rabe ekstenzivnih travišč. 
Projekt združuje aktivnosti iz področja vodarstva, 
gozdarstva in interpretacije narave. Projektno ob-
močje izvedbe akcij je v celoti na Natura 2000 in 
Biosfernem območju Mura, katero je pod okriljem 
UNESCA. Do sedaj so se projektirale in izvedle ob-
nove mrtvic (Zaton, Podkova), vzpostavitve mreže 
mlak v gozdnem prostoru (20 mlak) ter obnove ro-
kavov Besnica in Lukačeva struga. V drugi polovici 
leta 2022 sledijo še obnove rokavov (Dokležovje 
I, Dokležovje II, Srednja Bistrica, Alter graba) in 
ukrepi za omogočanje kontroliranih širitev struge 
Mure (Petanjci, Mota II, Konjišče, Dokležovje). 

Uvod

Projekt Natura Mura naslavlja ključne izzive ohra-
njanja narave in zagotavljanja ekosistemskih 
storitev na poplavnem območju reke Mure kot 
so spremenjene hidro-morfološke razmere reke 
Mure, klimatske spremembe, intenzifikacija rabe 
poplavnega prostora, pojav tujerodnih invazivnih 
vrst in bolezni, opuščanje rabe ekstenzivnih tra-
višč, nekontroliran obisk in pomankanje ustrezne 
interpretacijske infrastrukture. Projektno ob-
močje je območje Natura 2000 vzdolž celotnega 
slovenskega odseka reke Mure, kar obsega tudi 
mejna odseka z Republiko Avstrijo in Republiko 
Hrvaško. Razprostira se na površini 147,5 km2. 
Ključni sklopi neposrednih projektnih aktivnosti 
so obnova rečne dinamike in vodnih habitatov, 
vzdrževanje in obnova poplavnih gozdov, vzdrže-
vanje in obnova mokrotnih travišč, ukrepi varstva 
pomembnih delov habitatov območja Natura in 
vzpostavitev celovite interpretacije na območju 
Natura 2000 Mura. Operacija je sofinancirana iz 
prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistem-
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skih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in 
zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020. Naložbo sofinancirata Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Ureditve mrtvic, rokavov ter 
mlak v gozdnem prostoru

Namen in cilj

Zaradi preteklih posegov človeka v reko in njen 
poplavni prostor in neustreznega upravljanja je 
večina kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov da-
nes v slabem ohranitvenem stanju. Posledično 

se izgublja naravna pestrost ter številne ekosis-
temske usluge, ki jih reka Mura zagotavlja ljudem. 
Zaustavljanje rečne dinamike predstavlja grožnjo 
izginjanja obrečnih habitatov. Prav tako pa zaradi 
utrjenosti in poglabljanja struge reke Mure upada 
nivo podtalnice in s tem število ter pestrost ha-
bitatov. V bližnji prihodnosti je na območju reke 
Mure nujno potrebno izvesti dejavnosti revitaliza-
cije reke in obrečnih habitatov. Le tako se ohrani 
ali izboljša stanje rečnega ekosistema in ohrani 
obseg ekosistemskih storitev tudi za naše zanam-
ce. Glavni cilj predstavljenih ureditev je ohranitev 
in obnova naravnih vrednot, zagotovitev in ohra-
nitev dobrega ekološkega stanja voda, povečanje 
zadrževalne sposobnosti in pretočnosti visokih 
voda, zaustavitev poglabljanja rečnega dna in 
upadanja podtalnice. Lokacije ureditev so prika-
zane na naslednjih situacijah v 5 odsekih (mejna 
Mura, Radgona-Hrastje Mota, Vučja vas-Krapje, 
Krapje-Gibina, Benica).

Slika 1: Odsek 1: Mejna Mura
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Slika 2: Odsek 2: Radgona-Hrastje Mota

Slika 3: Odsek 3: Vučja vas-Krapje
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Slika 5: Odsek 5: Benica

Slika 4: Odsek 4: Krapje-Gibina
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Predstavitev ureditev

Vzpostavitev novih vodnih površin – mlake

Izbranih je bilo 20 lokacij mlak vse od Konjišča 
do Mote v bolj ali manj neposredni bližini Mure. 
Velika večina vseh mlak je lociranih na območju 
obstoječih depresij na zemljiščih v javni lasti. Mla-
ke za vse lokacije so se izvedle na podoben način. 
Najprej se je izvedel posek in odstranitev zarasti 
na površini cca. 200 m2. Strojni izkop kotanje se 
je izvedel na površini cca. 100 m2, vsaj do globi-

ne podtalnice. Naklon brežin znaša med 1:1,5 in 
1:2,5. Mlake se postopoma polnijo s podtalnico, 
gladine podtalne vode pa korelirajo z gladino vode 
v reki Muri. Zato se je za projektni nivo podtalnice 
privzela gladina Mure ob srednjem letnem preto-
ku nizke vode (MJNQ), ki na tem območju znaša 
58  m3/s. Kote dna so tako načrtovane glede na 
gladino Mure pri nizkih pretokih. Pri projektiranju 
se je poizkušala posnemati oblika naravnih de-
presij na terenu. Tlorisni potek mlak je sonaraven 
in sicer v okrogli naravni ali ledvičasti obliki. 

Slika 6: Izvedena mlaka v Moti. Vir: Pomgrad VGP, 2022

2.3.2 Obnova mrtvice Zaton

Izginjanje mrtvic in drugih manjših stoječih voda, 
kot posledica zaustavljene naravne rečne dinami-
ke, predstavlja grožnjo izginjanja obrečnih habi-
tatov. Prav tako pa zaradi utrjenosti struge reke 
Mure na večini njenega toka nove mrtvice že de-
setletja ne nastajajo več. Eden ključnih habitatov 
te vrste, kjer je bila v preteklosti prisotna velika 
populacija, je mrtvica Zaton, ki danes ne predsta-
vlja več stalno omočene vodne površine. Naravo-
varstveno prestavlja najpomembnejšo mrtvico 

reke Mure v njenem zgornjem toku v Sloveniji. 

Območje mrtvice je bilo močno zaraščeno z lese-
nimi vrstami. Zaradi zaraščenosti in upada pod-
talnice je mrtvica v veliki meri okopnela. Voda se 
je pojavila le ob višjih pretokih in gladinah reke 
Mure, ki narekuje nivo podtalnice.

Povprečna širina izkopa je 20 m, z blažjimi nak-
loni brežin med 1:3 in 1:6, ki se prilagajajo glede 
na obstoječ teren, potrebno globino in sonaraven 
potek mrtvice. Kota dna mrtvice je projektirana 
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pod koto podtalnice pri nizkih vodostajih Mure. 
Mrtvica se bo postopoma polnila s podtalnico. Ker 
gladine podtalne vode korelirajo z gladino vode v 
reki Muri, smo za projektni nivo podtalnice privze-
li gladine Mure ob srednjem letnem pretoku nizke 
vode (MJNQ). Privzeli smo gladine na lokaciji pred 
mostom Radenci-Petanjci. Dno je projektirano na 

koto od 196,00 m.n.v. do 196,30 m.n.v.. Izračuna-
na načrtovana količina izkopanega materiala je 
16.000 m3. 

Pri projektiranju smo poizkušali posnemati oblike 
naravnih depresij na terenu. Tlorisen potek mrtvi-
ce je sonaraven in nepravilnih oblik. 

Slika 7: Mrtvica Zaton pred in po izvedenih delih. Vir: Pomgrad VGP, 2022
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Obnova mrtvice Podkova

Zaradi upadanja nivoja podtalnice ter povečane-
ga vnosa hranil prihaja do osuševanja in kopne-
nja tudi na že vsaj 160 let stari mrtvici Podkova. Z 
osuševanjem izginja tudi ključni habitat, na kate-
rega so med drugimi vezane tudi ličinke dristavič-

nega spreletavca. Za ohranjanje habitatov je nuj-
no ohranjanje ključnih mrtvic, med katere spada 
tudi mrtvica Podkova. Ker dovolj obsežna obnova 
hidro-morfoloških procesov meandriranja reke 
Mure v urbaniziranem prostoru ni več mogoča, 
je edini način za ohranitev ključnih mrtvic njiho-
va obnova – podaljšanje življenjske dobe. Obmo-

Slika 9: Mrtvica Podkova po izvedenih delih. Vir: Pomgrad VGP, 2022

Slika 8: Mrtvica Podkova pred izvedenimi deli. Vir: Pomgrad VGP, 2022
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čje mrtvice se nahaja v bližini manjšega naselja 
Benica, v katastrski občini Petišovci. Območje je 
obdano s kmetijskimi obdelovalnimi površinami 
in travnatimi površinami. Poleg Mure na jugu, teče 
500 m od najbolj severnega dela mrtvice tudi vo-
dotok Ledava. 

Povprečna širina izkopa je 20 m, z blažjimi nak-
loni brežin. Nakloni brežin se spreminjajo glede 
na sam obstoječ teren, globino in sonaraven po-
tek mrtvice. Nakloni brežin so med 1:3 in 1:6. Kota 
dna je projektirana pod koto izračunane gladine 
podtalnice, ki je na 153,5 m.n.v. Za zagotovitev 
pričakovanega izkopa (10.000 m3), smo morali v 
nekaterih profilih projektirati dno na več kot 1,5 m 
pod nivojem izračunane podtalnice. Izkopi so tako 
v nekaterih profilih, kjer je največ sedimenta, glo-
boki tudi do 3 m. 

Obnova rokava Lukačeva struga

Ena izmed naravovarstvenih težav na obravnava-
nem območju reke Mure je izginjanje poplavnih 
gozdov kot obrečnega habitata. Ogroženost 
obrečnih gozdov je posledica predvsem izginjanja 
stranskih rokavov Mure, ki s svojo funkcijo napa-
janja omogočajo obstanek in razvoj omenjenega 
obrečnega habitata. Glavni razlog izginjanja ro-
kavov je načrtno zaprtje le teh ter naravna zap-
roditev. Prav tako zaradi poglabljanje struge reke 

Mure močno upada nivo podtalne vode, ki nareku-
je nivo gladine vode v rokavih.

Glavni namen projekta in aktivnosti obnove roka-
va Lukačeva struga je izboljšanje napajanja ro-
kava ter s tem izboljšanje napajanja poplavnega 
gozda z vodo iz reke Mure. Z izboljšanjem hidrav-
ličnih in hidroloških razmer v rokavu smo izbolj-
šali razmere za ohranitev obrečnega habitata HT 
91F0 (hrastovi-jesenovo-brestovi gozdovi).

Trasa celotnega rokava Lukačeva struga pote-
ka po obrečnem gozdnem območju in se po cca 
1,5 km priključi nazaj v Muro. Obravnavano obmo-
čje je vtok v rokav, v dolžini 100 m. 

Obstoječi vtok v rokav Lukačeva struga je bil v 
preteklosti reguliran z betonsko zapornico, ki je 
služila za regulacijo pretoka v rokavu, saj se je 
znotraj rokava nahajal mlin. Skozi čas se je delo-
vanje mlina opustilo in opuščena betonska zapor-
nica ni opravljala nobene funkcije. 

Na samem vtoku v rokav je bila vidna močna zap-
lavljenost s prodom in drugimi sedimenti, ki se je 
v začetnem delu rokava nakopičila v zadnjih dese-
tletjih. Voda v Lukačevo strugo je tako tekla samo 
ob visokih vodah Mure. Cilj je bila odstranitev tega 
usedlega materiala in s tem poglobitev vtočnega 
dela rokava.

Slika 10: Zapornica in Lukačeva struga. Vir: Pomgrad VGP, 2022
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Slika 11: Ureditev rokava Lukačeva struga. Vir: Pomgrad VGP, 2022

Slika 12: Izvedena dela na rokavu Lukačeva struga. Vir: Pomgrad VGP, 2022
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Izveden je bil izkop in poglobitev rokava v dolžini 
90 m. Načrtovana niveleta rokava ima blag padec 
proti notranjosti rokava 0,2% in se v najbolj notra-
njem profilu približa in naveže na obstoječ teren. 
Za zagotovitev potrebne nivelete, je na nekaterih 
odsekih izkop v globini večji od 1 m. 

Izkop je v osnovi trapezne oblike, pri čemer pa ši-
rina dna in nakloni brežin variirajo glede na mož-
nosti in samo situacijo na terenu. 

Sonaravna ureditev rokava Besnica

Trasa celotnega rokava Besnice poteka po obreč-
nem gozdnem območju in se po 2,7 km priključi 
nazaj v Muro. Obravnavano območje je vtok v ro-
kav, v dolžini 130 m. 

Prejšnji vtok v rokav Besnica je bil speljan pod 
skoraj pravim kotom glede na strugo reke Mure. 
Takšen vtok je hidravlično najmanj ugoden in 
zmanjšuje potencial polnjenja rokava. Poleg tega 
je Mura na takšnem vtoku odlagala več materiala 
–proda, s čimer se je zviševala kota vtoka v rokav 
in zmanjševalo napajanje rokava.

Izkopan je bil nov vtok v rokav v dolžini 50 m. Po 
50 m se naveže na obstoječo traso rokava. Vtok je 
na koti 184,60 m.n.v., kar je 30 cm pod vzpostav-

ljeno gladino pri 100 m3/s Mure. S tem je omogo-
čeno napajanje rokava v večjem delu leta. Niveleta 
načrtovanega rokava ima blag padec proti notran-
josti rokava cca 0,07 %

Kot vtoka je 130 stopinj glede na tok reke Mure. S 
takim natokom omogočimo ugodnejše razmere z 
manj hidravličnimi izgubami, predvsem pa manj 
erozijskega delovanja na brežine na vtoku ob vi-
sokih vodah. 

Izkop na vtoku je trapezne oblike, z dnom širine 
2,5 m in naklonom brežin 1:1,7. V najširšem delu 
je širina celotnega izkopa tudi več kot 12 m. V na-
daljevanju, ko se vtok naveže na obstoječ rokav, se 
naklon brežin prilagaja obstoječemu terenu. Koli-
čina izkopanega materiala na celot-nem odseku 
ureditve rokava je 1300 m3. 

Na novem vtoku se je na izpostavljeni brežini iz-
vedlo manjše zavarovanje z vtisnjenimi kamni v 
brežino izkopa. Zavarovanje s kamni se je izvedlo 
v dolžini vsaj 5 m in višini cca 1,5 m nad peto iz-
kopa. Uporabili so se manjši kamni premera do 30 
cm. Za bolj sonaraven izgled in še dodatno stabi-
lizacijo brežine so se uporabili tudi vrbovi popleti. 
Na ostalih lokacijah, izpostavljenih eroziji, se je iz-
vedlo zavarovanje z vtisnjenimi panji/štori v bre-
žino izkopa.

Slika 13: Rokav Besnica pred izvedbo. Vir: Pomgrad VGP, 2022



127

Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov na projektnem območju NATURA 2000, vzdolž celotnega slovenskega odseka reke Mure

127

Slika 14: Rokav Besnica z sonaravno utrjenimi brežinami.  
Vir: Pomgrad VGP, 2022

Slika 13/1: Rokav Besnica po sonaravni izvedbi del. Vir: Pomgrad VGP, 2022
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Slika 16: Območje rokava Alter Graba pred izvedenimi deli. Vir: Pomgrad VGP, 2022

Slika 15: Načrtovane aktivnosti na območju Alter Grabe.

Obnova rokava Alter Graba (projektiranje)

Lokacija predstavlja edino območje, kjer je na od-
seku Mure od Ceršaka do Trat možno izvesti večje 
renaturacijske posege. Načrtovana je obnova oz. 
izkop novega rokava in navezava na obstoječ rokav. 

Za odsek Alter Grabe je bil v programskem okolju 
HEC-HMS narejen »full« 2D hidravlični model. Z 

modelom smo poizkušali prikazati vzpostavljene 
hidravlične, dinamične razmere na obravnavanem 
območju pred in po izvedbi ureditev. Hidravlični 
model je bil izdelan na podlagi pridobljenega 
DMT-ja in izvedenega geodetskega posnetka 
(marec 2022). Vhodni podatek v hidravlični model 
so predstavljali različni karakteristični pretoki 
Mure.
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Maksimalen pretok v načrtovanem rokavu je ome-
jen na 2 m3/s pri 60 m3/s Mure. Na podlagi tega 
pogoja je bil načrtovan tudi sam vtok v rokav. 

Izkazalo se je, da po izvedbi in po poglobitvi ob-
stoječega rokava Mura v večji meri polni območje 
mokrišča. Povečajo se hidro-dinamični procesi 
znotraj območja in s tem možnosti za nastanek 
oz. ohranitev ključnih habitatov.

Izzivi v času projektiranja in 
gradnje objektov
Med projektiranjem in izvajanjem ureditev so bila 
potrebna precejšnja usklajevanja med več mne-
njedajalci. Zaradi časovnih omejitev za posege v 
naravo v vodnem in obrežnem okolju je bil velik 
izziv pravočasno izvesti vsa dela. Prav tako je bil 
izziv prilagoditev vremenskim razmeram in zago-
tovitev kadra in opreme za izvedbo del. 

Zaključek

Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja 
izjemno naravno in kulturno dediščino Pomurja, 
Slovenije in sveta. Reka, poplavni gozdovi, rečni 
rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so ži-
vljenjski prostor številnih redkih in ogroženih ra-
stlinskih in živalskih vrst ter zagotavljajo številne 
dobrine lokalnim prebivalcem. V projektu Natura 
Mura z ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 
prispevamo k dobrobiti narave in ljudi.

Viri

Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na obmo-
čju Natura 2000 Mura, projekt: coop MDD, DTP1 259 2.3, 
Zavod RS za varstvo narave, 2019

PZI, IZVEDBA UKREPOV ZA OBNOVO MOKROTNIH HABITATOV 
OB MURI - NATURA MURA, Vzpostavitev novih vodnih po-
vršin – mlake, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., no-
vember 2021

PZI, IZVEDBA UKREPOV ZA OBNOVO MOKROTNIH HABITA-
TOV OB MURI - NATURA MURA, Obnova mrtvice Podkova, 
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., december 2021

PZI, IZVEDBA UKREPOV ZA OBNOVO MOKROTNIH HABITATOV 
OB MURI - NATURA MURA, Obnova mrtvice Zaton, Vodno-
gospodarski biro Maribor d.o.o., november 2021

PZI, IZVEDBA UKREPOV ZA OBNOVO MOKROTNIH HABITATOV 
OB MURI - NATURA MURA, Obnova rokava Lukačeva stru-
ga, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., februar 2022

PZI, IZVEDBA UKREPOV ZA OBNOVO MOKROTNIH HABITA-
TOV OB MURI - NATURA MURA, Obnova rokava Besnica II, 
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., januar 2022

Slika 17: Situacija znotraj obravnavanega območja, po izvedbi rokava.
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PILOTNI PROJEKT RAVNANJA Z NANOSI  
NA ZALIVU OREHOVO

Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i., Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 
Brežice

Povzetek

Pilotni projekt ravnanja z nanosi (sedimenti) na 
pretočni akumulaciji HE Boštanj na spodnji Savi je 
obsegal premik nanosov iz zaliva Orehovo delo-
ma na kopno, deloma v strugo. Tako odvzem kot 
odlaganje se je izvedlo z različnimi pristopi za 
testiranje različnih tehnologij. V zalivu potekajo 
aktivnosti lokalne skupnosti (rekreacija), hkrati 
pa se v njemu nahaja tudi območje trstičevja, ki 
je značilen habitat in smo ga želeli ohraniti. Po-
leg poplavne varnosti in proizvodnje električne 
energije je bilo omenjeno ključno pri odločanju, 
kaj želimo s projektom doseči, in pri ocenjevanju 
primernosti posameznega pristopa. Uporabljene 
tehnologije so v prvi, izvedbeni fazi projekta po-
kazale, da se lahko tudi drobnozrnat material iz 
reke uspešno uporabi za izvajanje vodnogospo-
darskih ureditev, kar bistveno zniža ceno urejanja 
(manj izpostavljenih) brežin. V drugi fazi projek-
ta, ki bo trajala do leta 2023, pa bomo analizirali 
obnašanje materiala skozi čas, preverili kemijsko 
sestavo, kar bo podlaga za proučitev možne upo-
rabe materiala, in spremljali zaraščanje za oceno, 

v kolikšni meri je potrebno vplivati na razrast in v 
kolikšni meri se lahko tovrstne škrbine v naravi 
prepustijo naravni sukcesiji.

Uvod

Že iz naslova projekta izhajajo štiri področja: Pi-
lotni projekt, ravnanje, nanosi (sedimenti), pre-
točna akumulacija HE Boštanj. Projekt je bil prvi 
konkreten pristop premikanja materiala v in iz 
struge spodnje Save, od kar so zgrajene pretočne 
akumulacije. Uporabila se je sicer znana tehno-
logija, vendar na drugačen način. Izraz ravnanje 
simbolizira vse aktivnosti, vezane na upravljanje 
z reko. Termin nanosi predstavlja vzporednico 
drugih besedam in besednim zvezam, ki se upo-
rabljajo za material v strugi. Terminološka ne-e-
notnost na tem področju je še ena izmed tem, ki 
so obravnavane v prispevku.
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Opis stanja

Začeli bomo z opisom četrtega področja tematike 
tega prispevka, pretočno akumulacijo HE Boštanj. 

Jezovna zgradba HE Boštanj formira zajezbo na 
reki Savi od HE Vrhovo do mesta Sevnica dolži-
ne cca 10km. Zajezba je praktično v celoti znotraj 
nekdanje rečne struge, zato se voda ne zaustavi 
toliko, da bi jo kategorizirali med mirne oz. stoječe 
vode, in predstavlja pretočno akumulacijo. Aku-
mulacija je le v zadnjih 3 km globlja (in tudi malo 
širša), kot je bila globoka (oz. široka) struga reke 
Save v zatečenem stanju. Pri tem velja opomniti, 
da je imela struga v zatečenem stanju zelo utrje-
ne brežine, ki so trapezoidno korito fiksirale, zato 
dodatnih utrditev v času gradnje pretočne aku-
mulacije ni bilo potrebno izvesti, tako da je rečno 
korito ostalo enako. V spodnjem delu akumulacije, 
kjer globina zajezbe naraste na 7,5m, voda sega 
izven nekdanjega korita, zato so tu zgrajeni na-
sipi dolžine cca 1km. Zaradi naštetega je presek 
povprečnega pretočnega profila akumulacije večji 
od preseka povprečnega pretočnega profila reke 
Save v zatečenem stanju, kar pomeni, da je hitrost 
toka v povprečju nižja, reka pa odlaga več mate-
riala, kot ga odnese. Pri pretoku nad 500 m3/s se 
odprejo prelivna polja (zapornice) hidroelektrar-

ne. Tok se prevesi v pretočni režim, ki je praktično 
enak toku v zatečenemu stanju: v korenu zajezbe 
se voda dvigne, v spodnjem delu akumulacije pa 
se z naraščanjem pretoka gladina niža. Gledano 
vzdolžni profil akumulacije vodna gladina, ki je 
ob srednjih pretokih skoraj vodoravna, preide v 
padec, vzporeden z dnom struge. S prehodom v 
pretočni režim se pretok in hitrost vode povečata, 
s čimer reka preneha izključno odlagati material 
in ga začne tudi odnašati.

Slika 2: Osnovni podatki o HE Boštanj in pripadajoči pretočni aku-
mulaciji (vir: spletna stran HESS, d.o.o.)

Zaliv Orehovo leži 1,3km nad HE na levem bregu 
pri naselju Orehovo. Ker gre za spodnji del aku-
mulacije, je, kot je bilo opisano, tu voda globlja, 

Slika 1: Pretočna akumulacija HE Boštanj
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zaradi tega upočasnjena in reka odlaga več mate-
riala. Zaliv leži na konveksni strani levega zavoja 
struge, kar pomeni, da tu reka odlaga še več ma-
teriala. Če pogledamo prečni prerez struge (slika 
5) zaliv leži v zgornjem delu, saj je voda v zalivu 
globoka od 0,5 do 1,5m. To pomeni, da ob poveča-
nih pretokih, ko se gladina vode v tem delu aku-
mulacije spusti, voda nima moči oz. hitrosti, da bi 
se sprožili procesi erozije, zato nanosov iz zaliva 
voda ne odnaša. Na sliki 3 je prikazano območje 
zaliva Orehovo z bistvenimi sestavinami, ki so bile 
robni pogoj pri načrtovanju del.

Slika 3: Zaliv Orehovo; Viden je odložen material in plitvejša voda v 
zalivu (Vir: spletna stran google maps)

Terminološka zagata

Vodarska stroka že dolgo uporablja izraz plavine 
za material, ki ga prenaša reka. In sicer poznamo:

- Rinjene plavine (se premikaju po dnu oz. blizu 
dna z rinjenjem, poskakovanjem itd.)

- lebdeče plavine (lebdijo v toku vode – pogosto 
jih imenujemo tudi suspendirane snovi, lastnost 
vode, ki prenaša lebdeče plavine pa opisujemo z 
izrazom kalnost)

- plavajoče plavine (material lažji od vode, ki pla-
va na površini)

Pri tem se plavine aktivirajo – vstopijo v tok, ko se 
njegova energija poveča (povedano drugače, voda 
material z erozijo odnese) in odložijo – z zmanj-
šanjem vodne energije se lebdeči delci odložijo, 
rinjeni delci pa se umirijo.

Zakon o vodah (ZV-1) je ločil material glede na 
vrsto oz. stanje:

- »Plavine so trdni mineralni delci, ki jih morje ali 
celinske tekoče vode plavijo iz izvorov plavin kot 
rinjene plavine po dnu strug vodotokov ali kot 
lebdeče plavine z vodnim tokom.

- Naplavine so trajne ali začasno odložene rečne, 
hudourniške ali morske plavine (mivka, pesek, 
prod), ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem 
zemljišču.

- Plavje so organski in drugi plavajoči predmeti 
(debla, vejevje, listje, odpadki in podobno).«

Pogovorno se je zelo uveljavil izraz sedimenti, ki 
je tujka, prenesena iz angleškega jezika. Ta izraz 
je zasedel vrzel v strokovnem opisovanju mate-
riala, ki se nahaja na dnu vodnih teles, pri čemer 
nas način, kako je material tja prispel (rinjenje, 
lebdenje…) ne zanima. Po eni strani je izraz podre-
den izrazu naplavina (ZV-1), saj naplavina opisuje 
ves material, ki ga reka odloži in je zato malce 
nedorečen (v katerem trenutku v času naplavina 
na priobalnem zemljišču postane del kopnega in 
preneha biti naplavina?). Po drugi strani je sedi-
ment podreden izrazu plavina, saj plavina zajema 
tudi odnos med vodo in materialom, medtem ko 
sediment opisuje izključno material v vodi.

Dober primer kombinirane rabe omenjenih izra-
zov je Terminološki slovar, ki ga je pripravil Inšti-
tut za vode Republike Slovenije.

Ker gre za tujko, se je oblikoval poskus uveljavi-
tve slovenskega izraza, in sicer nanos. S pripravo 
Protokola o ravnanju z nanosom, ki ga je pripravi-
la Savska komisija, in so ga ratificirale vse države 
partnerke, so se namreč izdelali prevodi v vse je-
zike podpisnic. Slovenija je Protokol o ravnanju z 
nanosom ratificirala v uradnem listu št. 42/2017, 
s čimer je izraz nanos postal uraden, ni pa se uve-
ljavil v praksi, kljub temu da je jasno zapisan tudi 
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (https://
fran.si/iskanje?View=1&Query=nanos). Tudi dr-
žavni organi, npr. MOP, še vedno uporabljalo izraz 
sediment, kar zasledimo v osnutku NUV III in na 
pripadajočih javnih razgrnitvah.

Kot upravljalci posameznih elementov rečnega 
sistema spodnje Save apeliramo na poenotenje 
izrazoslovja. Pomembno je, da stroka zasede eno-
tno stališče in opredeli, kateri izraz je s strokov-
nega vidika najprimernejši.
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Slika 4: Zaliv Orehovo po zaključenih delih; vidno je območje trsti-
čevja. V ozadju kašte in z ograjo ograjena laguna (Vir: osebni arhiv)

Pristopi k ravnanju z nanosi

Zgodovina ravnanja z nanosi

V drugem poglavju so bili opisani razlogi za od-
laganje in akumuliranje nanosov, kar je naraven 
proces. Na rečni tok je človek bistveno vplival 
zaradi plovnosti, poplavne varnosti, izkoriščanja 
vodne moči, v rekreacijske in turistične namene 
ter iz drugih razlogov. Po ocenah ima 98 % vo-
dotokov na Danskem in 96 % v nižinski Angliji 
spremenjen režim ali tok (Ogrin, D. (et al.): Dile-
me v načrtovanju za varstvo narave: primer reke 

Mure; 1996). V Sloveniji je stanje sicer boljše, ne 
spremeni pa dejstva, da je naravnih vodotokov 
zelo malo in da je zelo veliko vodotokov, zaščite-
nih kot naravna vrednota, spremenjenih. Vse to 
je rezultat antropocentričnega pristopa k rekam 
v zgodovini, kjer se je določene vidike iz spektra 
vseh človekovih aktivnosti postavilo v prvi plan 
pri upravljanju z rekami. Pridobivala so se nova 
zemljišča za obdelavo, pred erozijo so se varovale 
infrastruktura in stavbe, ščitilo se je pred popla-
vami in vzpostavljala gospodarska uporaba vode 
ter vodne površine. Primer spodnje Save pokaže 
na stoletja trajajoče ukalupljanje reke, katerega 
klimaks se je odvil med leti 1850 in 1950 z gradnjo 
južne avstroogrske železnice (odsek Zidani Most – 
Sisak), z gradnjo cest (ob spodnji Savi je potekala 
že rimska cesta med Celeio (Celje) ni Neviodunum 
(Drnovo pri Krškem, kjer je bilo pomembno pri-
stanišče), s širitvijo mest in razvojem industrije 
(Radeče, Sevnica, Krško), ne gre pa zanemariti 
tudi vpliva širjenja obdelovalnih površin. Našteti 
vplivi na reko so lepo razvidni iz katastra vodno-
gospodarskih ureditev, ki pa ne sega dlje od časov 
nekdanje Jugoslavije.

Našteto je pomembno zaradi razumevanja di-
namike premeščanja plavin, saj so te in druge 
vodnogospodarske ureditve na srednji Savi in na 
Savinji razlog, zakaj je današnja struktura nanosa 
na vstopu v spodnje savsko verigo hidroelektrarn 
drugačna, kot bi jo pričakovali: namesto okvirno 
10-15% grobozrnatega materiala (rinjene plavi-
ne) in 85-90% drobnozrnatega (lebdeče plavine), 
kakršna bi pričakovali, da bo granulometrična 
sestava nanosa glede na hudourniški režim reke 
in dolinsko geomorfologijo struge, vstopi v prvo 
akumulacijo HE Vrhovo zgolj drobnozrnat materi-
al, pa še ta je v veliki meri organskega izvora. Vse 
to vpliva tako na mikromorfologijo dna, na tehno-
logijo za obvladovanje nanosov in seveda na upo-
rabnost nanosov.

Slika 5: Postrojenje za izkop nanosa na Ptujskem jezeru podjetja RGP, d.o.o.; viden je bager za bagranje in sistem za črpanje nanosa po 
plavajočem cevovodu (Vir: osebni arhiv; objavljeno z dovoljenjem RGP, d.o.o.)
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Od sredine 20. stoletja naprej je glavna pozornost 
posvečena vzdrževanju že izvedenih vodnogospo-
darskih ureditev, kar pomeni, da je potrebno tudi 
odstranjevati nanos. DRSV preko vodno gospodar-
skih podjetij slednje izvaja že dolgo, npr. pri Ča-
težu pri Brežicah, s podelitvijo koncesij za izkori-
ščanje energetskega potenciala spodnje Save oz. 
z izgradnjo posamezne HE pa se tovrstne zadol-
žitve prenašajo na HESS, d.o.o.

Tehnologija ravnanja z nanosi

Nanosi se lahko planirano odplavljalo z uporabo 
vodnega toka (izpuščanje-sluicing, splakovanje- 
flushing, splakovanje pod pritiskom-pressure flu-
shing, čiščenje z zasičenim tokom-turbidity cur-
rent venting, razpršeno usedanje-warping) in/
ali dodatnimi ureditvami kot na primer sediment 
bypass. Najbolj vsakdanji in tudi zgodovinsko naj-
bolj uveljavljen pristop pa je izkopavanje; v prete-
klosti s košarami in drugačnimi zajemali, danda-
nes z bagri (hidravlični, žični bagri). Bagranje je 
zelo učinkovit pristop, saj se pri zajemanju nano-
sa odvzame razmeroma malo vode in je material 
hitro po odvzemu primeren za transport. Težava 
je doseg bagrov in transport, kar ustvarja ozka 
grla v procesu oziroma zahteva dodatno opremo, 
kakršna je na primer vidna na sliki 5 in 6.

Slika 6: Hidravlična črpalka v ospredju, namensko plovilo v ozadju 
(Vir: osebni arhiv)

Z razvojem tehnologije se je razvil pristop hidrav-
ličnega črpanja, pri katerem se uporabljajo črpal-
ke za odvzem nanosa, ki se zaradi transporta po 
cevovodu zmeša z vodo. Obstaja več vrst črpalk 
(potopna, sesalna), ki lahko imajo glede na tip 
nanosa vgrajen tudi dodaten sistem za aktivacijo 
materiala (rezkala, brizgala, noži ipd.) in so lah-
ko nameščene na namensko plovilo, na bagersko 
roko, na žično dvigalo, z njimi lahko upravlja pota-
pljač, lahko pa delujejo preko samostojnega pod 
ali nad-vodnega robota.

Slika 7: Prikaz zaliva Orehovo pred premikom nanosa (levo) in po premiku nanosa (desno). Vidno je celotno območje izvajanja del, na levi 
sliki se vidi zgrajena laguna za testiranje enega izmed pristopov odlaganja nanosov.
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V zalivu Orehovo smo uporabili deloma bagranje 
deloma pa hidravlično črpanje s potopno črpalko 
z vgrajenim rezkalom, nameščeno na hidravlično 
roko na namenskem plovilu (slika 5). Za dela smo 
angažirali podjetje RGP, d.o.o.

Hidravlično črpanje ustvari mešanico nanosa in 
vode. Vsebnost suhe snovi je približno 1 delež na 
7 do 10 deležev vode (1:7-1:10). Zato hidravlično 
črpanje zahteva drugo fazo ravnanja z nanosom, 
odcejanje. Znanih je veliko pristopov, od lagunske-
ga usedanja, preko premetavanja in sušenja do 

odcejal v obliki centrifug, hidravličnih preš ali tek-
stilnih mrež (geotube, geotekstil). Pri tem se lahko 
tekoči snovi dodaja flokulant, ki na podlagi fizikal-
ne in/ali kemijske reakcije povzroči združevanje 
delcev v kosme, ki se bistveno hitreje usedejo na 
dno oz. omogočijo hitrejše odcejanje vode zaradi 
več prostora med kosmi.

Na zalivu Orehovo smo testirali odcejanje z geo-
tekstilom in usedanje v laguni brez in z dodanim 
flokulantom.

Končna dispozicija nanosa

Veliko vprašanje vsakogar, ki odstranjuje nanos, 
je, kam z njim. Prva težava je zakonodajna, in si-
cer ZV-1 opredeljuje, da je za kakršen koli odvzem 
materiala iz vodnega telesa potrebno plačati ta-
kso. Logika zakona je, da se material odvzema bo-
disi kot gospodarska dejavnost (npr. izkop gramo-
za iz rek) bodisi da material odvzemajo (v okviru 
upravljanja z vodnim telesom) vodnogospodarska 
podjetja po naročilu DRSV in so opravičena pla-
čila takse. Dandanes smo v situaciji, ko z rekami 
upravljamo tudi drugi deležniki, saj država s po-
delitvijo koncesije prenese tudi del odgovornosti 
za upravljanje z vodnim telesom. Takšen pristop 
je razumen in smiseln, vendar bi bilo koristno, da 
se več pristojnosti omogoči tudi koncesionarjem. 
Nanos, ki ga premikamo v okviru vzdrževanja vo-
dotokov namreč nima ekonomske vrednosti niti 
zaslužka, zato je zaračunavanje takse dodaten 
omejujoč faktor. Rezultat je, da se najpogosteje 
išče način premikanja in odlaganja nanosov znot-
raj vodnega zemljišča, kar pa ni najbolj učinkovit 
pristop, ki pogosto predstavlja večji poseg v oko-
lje, kot bi ga predstavljali drugačni pristopi.

Druga težava je material in njegov potencial: Kot 
je bilo opisano v poglavju Zgodovina ravnanja z 
nanosi, se danes po reki premika po večini drob-
nozrnat material z zelo veliko organskimi prime-
smi. Lastnosti materiala so iz gradbenega vidika 
po večini slabe, potenciala materiala pa sta dva:

- Material predstavlja količino, s katero se lahko 
nasipa npr. škrbina v okolju – težava za takšno 
aktivnost je nedoločljivost, kaj nanosi so in po 
katerem zakonu jih je potrebno obravnavati. 
Najpogosteje upravni organi uberejo pot, da na-
nos klasificirajo na podlagi Uredbe o odpadkih. 
S tem pa nanos postane odpadek in kakršna koli 
uporaba je praktično nemogoča.

- Material je zelo rodoviten – visoka vsebnost 
organskih primesi je potencial, ki je bil temelj 
razvoja starih civilizacij (Mezopotamija, Egipt). 
Material bi se, v kolikor nima nevarnih kemij-
skih primeri, lahko uporabil na njivah in vrtovih, 
kar pa je nemogoče glede na Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ).

Tudi ta dva potenciala tako ostajata neizkoriščena.

Slika 8: Levo: iztok mešanice vode, nanosa in flokulanta v laguno; Desno: iztok čiste vode iz lagune - iztok se je uredil v območje dostopa do 
vode, kjer je utrjena brežina preprečevala erozijo in kjer je manjši zaliv deloval kot sekundarni usedalnik
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Primer:  
Pilotni projekt na zalivu Orehovo

Pilotni projekt na zalivu Orehovo je bil zastavljen 
z naslednjimi cilji:

- preveriti pristope, opisane v poglavju 4.2, in do-
ločiti učinkovitost posameznega pristopa zaradi 
planiranja ravnanja z nanosi v prihodnje in na 
drugih akumulacijah v upravljanju HESS, d.o.o.

- proučiti potencialne možne rabe materiala;
- spremljati lokacijo skozi čas za potrebe planira-

nja na naslednjih podobnih deloviščih.

Za dosego ciljev smo ocenili, da bo hidravlično čr-
panje najbolj primerna tehnologija za premikanje 

materiala iz globlje vode. Ta pristop zahteva tudi 
dodatno tehnologijo za odcejanje, za kar smo te-
stirali naslednje pristope:

• Usedanje v laguni s prelivanjem viška vode
• Usedanje v laguni brez prelivanja (ponikanje)
• Usedanje v laguni z dodajanjem flokulanta (in 

prelivanje viška vode)
• Filtracija skozi geotekstil
• Uporaba geotub (poskus ni uspel zaradi nespre-

jemljivih dobavnih rokov geotub)

Odcejen (dehidriran) material je še vedno popol-
no saturiran. Zanimalo nas je, kako hitro bo po-
tekalo sušenje, zato smo del testnega območja 
pustili nedotaknjen (cca 1m debel sloj blata), del 
pa premetali z bagrom in deloma tudi zmešali z 
zemljino.

Slika 9: Izris treh prečnih profilov in enega vzdolžnega profila zaliva; Levo: na profilih je z modro barvo prikazano dno zaliva pred izvedbo 
del, s sivo barvo pa je prikazano dno po zaključku del. Desno: situativni prikaz posameznega profila (Vir: Arhiv HESS, d.o.o.)
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Slika 11: Prikaz poskusa odcejanja z geotekstilom, vgrajenim v 
kašte; poskus ni uspel, ker se geotekstil zelo hitro zablati in postane 
neprepusten. Voda tako odteka skozi razne špranje, kjer pa ni učin-
ka filtracije (Vir: osebni arhiv)

Potencial uporabe materiala, ko je odvzet iz vode, 
je pogojen s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi. 
Fizikalne omejitve smo poskušali preseči z upora-
bo kašt in geotub, iz katerih smo nameravali obli-
kovati gradbene elemente, ki bi omogočili izvedbo 
nasipov in obrežnih utrditev. Kemijske lastnosti 
bomo v drugi fazi projekta testirali, da nam rezul-
tati pokažejo možnosti uporabe.

Obnašanje odvzetega materiala iz reke je bil ne-
znan aspekt. Strokovni pristop dimenzioniranja 
obvodnih ureditev in nasipa lagune je zahteval 

podatke o materialu, ki jih ni; velja opomniti, da je 
splošnega znanja o nanosih v svetu razmeroma 
malo glede na velikost problematike. Še manj je 
podatkov o nanosih (merilne postaje v Sloveniji na 
reki Savi se skozi čas bolj ukinjajo kot vzpostavlja-
jo). Dodatno pa situacijo zaplete dejstvo, da imajo 
nanosi na vsaki reki in tudi med odseki na isti reki 
različne lastnosti. Za opredelitev lastnosti za kva-
litetne izračune bi torej morali izvesti obsežne la-
boratorijske analize, kar je ekonomsko in časovno 
gledano izreden zalogaj. Ker je pristop z izraču-
ni in dimenzioniranjem praktično nemogoč, smo 
angažirali izkušenega izvajalca, RGP, d.o.o., ki je 
v Sloveniji izvajal največ del, povezanih z nanosi. 
Tudi podjetje RGP se s takšnim projektom še ni 
srečalo, predvsem z vidika majhnih dimenzij. Rav-
no to pa je pomembno pri upravljanju s spodnjo 
Savo, saj bo večina projektov lokalnih; vsesploš-
nega usedanja nanosov znotraj akumulacij na-
mreč ni, material se prekomerno odlaga samo 
lokalno.

Pri zemeljskih delih ob reki in tovrstnih preobli-
kovanjih brežin smo opredelili naslednje možne 
nevarnosti: porušitev (usad, udor, erozija mete-
orne vode in/ali reke) ali razrast tujerodnih ra-
stlinskih vrst. Zato je bila za lokacijo projekta iz-
brana odročna lokacija, kjer morebitna porušitev 
ne more povzročiti večje težave. Zamišljen je bil 
manjši obseg del in zastavljeno aktivno (1x te-
densko) spremljanje naravne sukcesije.

Zaradi naštetih razlogov je ta projekt ravnanja z 
nanosi piloten za Slovenijo, še posebej pa za del 
spodnje Save.

Slika 10: Zahodni del zaliva Orehovo pred (levo) in po (desno) odstranjevanju s hidravličnim črpanjem (Vir: osebni arhiv)
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Zaključek

Izvedbeni del projekta je bil zaključen v začetku 
maja 2022, do leta 2023 pa bo potekala druga faza 
projekta, in sicer opazovanja ter kemijska testira-
nja. Prvi del projekta je bil v vseh pogledih uspe-
šen (razen z vidika testiranja geotub in geoteksti-
la). Pokazal je, da je zastavljen pristop k ravnanju 
z nanosi ekonomičen, učinkovit in sprejemljiv z 
vidika vpliva na naravo (pred samimi deli smo 
zastavili pogoje za delo z vidika vpliva na nara-
vo in vpliva na reko). To bo omogočilo učinkovito 
ukrepanje vzdolž celotnega odseka spodnje Save, 
ki je v upravljanju družbe HESS, v primeru lokal-
ne potrebe po odvzemanju odloženega materiala 
ali v primeru sanacije erozijskih žarišč. Slednja 
bomo lahko sanirali z uporabo materiala iz reke, 
kar je najbolj naraven pristop, cenovno najbolj 
ugoden (ni potrebno dovažati »tujega« materiala) 
in ga je možno tudi naj enostavneje izvajati z vidi-
ka zakonskih omejitev. 

Splošno glede ravnanja z nanosi pa zaključujemo, 
da bi bilo v veliko pomoč, če bi se izrazoslovje po-
enotilo znotraj stroke in v komunikaciji z raznimi 
inštitucijami, nujna pa je tudi zakonodajna spre-
memba, saj dandanes pri upravljanju z rekami 
nastopamo drugi akterji kot nekdaj, hkrati pa se je 
spremenil tudi material v rekah.

Slika 12: Vlit material v prostor za in v kašto po odcejanju. Material 
se je zelo hitro osušil.
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Povzetek

Projekta EIP VODE poteka v okviru ukrepa So-
delovanje iz Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2014-2020. Namen 
projekta je pomagati kmetom pri zmanjševanju 
obremenitev na površinske in podzemne vode v 
kmetijski pridelavi, bodisi da gre za živinorejo ali 
poljedelstvo, zelenjadarstvo, vrtnarstvo, vinogra-
dništvo ali hmeljarstvo. Eden od ciljev projekta je 
na kmetijska gospodarstva uvesti sodobne kme-
tijske prakse, pri katerih kljub izrazito manjšemu 
vplivu na okolje količina in kakovost pridelka nista 
zmanjšana, kmetijskim gospodarstvom pa lahko 
prodaja dodatno obdelanih živinskih gnojil pome-
ni tudi vir dodatnega dohodka. V okviru projekta 
je potekalo delo na demonstracijskih kmetijskih 
površinah na petih partnerskih kmetijskih go-
spodarstvih. Delo je obsegalo obdelavo demon-
stracijskih kmetijskih površin, gnojenje, uporabo 
zaščitnih sredstev, spravilo pridelka, oceno količi-
ne in kakovosti pridelkov ter spremljanje količine 
nitratov v izcednih vodah pod kmetijskimi površi-
nami. Poleg tega je bil sklopu projekta preučevan 

tudi vpliv namakanja na izpiranje nitratov iz tal, 
razviti so bili peleti za gnojenje kmetijskih površin 
iz trdne faze svinjske gnojevke, izdelan pa je bil 
tudi prototip pokrova za lagune živinske gnojevke.

Predstavitev projekta EIP Vode

Glavni cilj projekta »EIP Vode - Zmanjševanje 
obremenitev iz kmetijstva na površinske in pod-
zemne vode« je uvedba okolju oziroma vodam 
prijaznejših kmetijskih praks za pridelavo kme-
tijskih pridelkov, tako na področju živinoreje ka-
kor tudi poljedelske, vrtnarske, vinogradniške ter 
hmeljarske kmetijske proizvodnje. 

V sklopu priprave Načrtov upravljanja z vodami 
Republike Slovenije 2016 – 2021 (MOP, 2016) je 
bilo namreč ugotovljeno, da so tri slovenska vod-
na telesa podzemnih vod še vedno v slabem ke-
mijskem stanju zaradi prekoračenih koncentracij 
nitratov ter pesticida atrazin. Načrt upravljanja z 
vodami ugotavlja, da obstajajo na teh vodnih tele-
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sih pomembni viri dušika iz kmetijske dejavnosti. 
Na področju živinoreje projekt obravnava dodatno 
obdelavo živinskih gnojil, s čimer pridobimo zelo 
kakovostna gnojila, kot npr. organski peleti ali 
kompost, ki imajo bistveno manjši negativni vpliv 
na podzemne in površinske vode. Predelava živin-
skih gnojil lahko tudi tržno zanimiva za večje ži-
vinorejske kmetije. Drugi segment projekta pred-
stavljajo dobre prakse pri uporabi vodi prijaznih 
organskih gnojil v poljedelski, vrtnarski, vinogra-
dniški in hmeljarska kmetijski pridelavi.

V sklopu projekta je še poseben poudarek dan 
razširjanju rezultatov projekta, v prvi vrsti seve-
da izobraževanju nosilcev kmetijskih gospodar-
stev . Cilj projekta je, da se z dobrimi kmetijskimi 
praksami glede varovanja voda seznani čim širša 
populacija slovenskih kmetovalcev, saj bomo le z 
široko uporabo dobrih praks lahko dosegli cilje iz-
boljšanja kakovosti voda, ki jih pred nas postavlja 
evropska Okvirna vodna direktiva ter iz nje izhaja-
joči slovenski Načrt upravljanja z vodami.

V projektu EIP Vode sodeluje 11 partnerev različ-
nih profilov, tako kot je predvideno v zasnovi pro-
jektov Evropskega inovativnega partnerstva (EIP). 
Glavni cilj projektov EIP je namreč prenos znanja 
od raziskovalnih inštitucij preko izobraževalnih 
inštitucij in kmetijske svetovalne službe na nepo-
sredne uporabnike, to je kmetijska gospodarstva. 
Raziskovalne inštitucije: Geološki zavod Slove-
nije (vodilni partner), Kmetijski inštitut Slovenije, 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarništvo Slovenije 
Žalec.

Izobraževalne inštituciji: Grm Novo mesto – Cen-
ter biotehnike in turizma in Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani.
Kmetijska svetovalna služba: Kmetijsko gozdar-
ski zavod Maribor
Kmetijska gospodarstva: Farme Ihan KPM d.o.o., 
Govedorejska kmetija Slemenjak, Miklavž na Dra-
vskem polju, hmeljarska kmetija Rančigaj, Go-
milsko, vinogradniška kmetija Vrabec, Pliskovica 
ter zelenjadarska kmetija Zatler, Kleče pri Ljublja-
ni.

Vsega skupaj je torej v projektu EIP Vode združeno 
11 projektnih partnerjev.

Pomembne aktivnosti in rezultati 
projekta
V nadaljevanju predstavljamo nekaj glavnih aktiv-
nosti in rezultatov projekta.

2.1 Razvoj malih lizimetrov za spre-
mljanje izpiranja dušika iz kmetijskih 
tal v vode
Nadzor izpiranja dušika iz kmetijskih tal v vodo-
nosnik izvajamo s pomočjo malih lizimetrov (Slika 
1). Pod kmetijsko površino izcedne vode ujamemo 
v lizimetrsko posodo in v izcedni vodi izmerimo 
količino nitratov. Tu gre za vode, ki se s površja 
dejansko stekajo v vodonosnik in ga lahko seveda 
tudi onesnažujejo (Mali & Koroša, 2015).

Slika 1: Shematični načrt malega lizimetra
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Ohišje lizimetra je enostaven plastični zaboj ali ve-
dro, v katerega se steka prenikajoča voda. Mrežica 
in filtrirni material preprečujejo prehod drobcev 
kamnin v lovilno posodo lizimetra. Vzorec preni-
kajoče vode črpamo s posebej prirejeno črpalko v 
steklenico za laboratorijsko analizo. V laboratoriju 
v prenikajoči vodi izmerimo količino dušika oziro-
ma nitratov.

Lizimeter vkopljemo tako globoko, da ne ovira ob-
delave tal, vsaj 0,5 m pod površjem. Izkop najlažje 
izvedemo strojno z malim bagerjem. 

V večini lizimetrov opazujemo največjo inten-
zivnost izpiranja hranil iz tal v poletnem in je-
senskem času, najmanjšo pa v zimskem času. Na 
slik je prikazan primer meritev koncentracij nitra-
tov v izcedni vodi lizimetra Z-1 v Klečah (Slika 2).

Izdelava peletov iz trdne faze prašičje 
gnojevke

Prvo fazo izdelave peletov (Slika 3) predstavlja 
separacija prašičje gnojevke, ki je bila izvedena 
s pomočjo vijačnega separatorja na farmi praši-
čev Klinja vas pri Kočevju. S separatorjem ločimo 
gnojevko v tekočo in trdno fazo. Trdna faza je na-
menjena za pripravo peletiranih organskih gnojil, 
tekoča faza pa se odvaja v laguno za gnojevko 
(Poje, 2022a). 

Pred peletiranjem je potrebno opraviti tudi su-
šenje vhodnega materiala. Za dodatno sušenje 
večjih količin separirane gnojevke smo uporabili 
sušilnico kontejnerskega tipa.

Pred peletiranjem je potrebno vhodnemu materi-
alu dodati aditiv za lažjo izdelavo peletov. Pred-
nosti uporabe aditiva se kažejo v obliki povečane 
produktivnosti peletirnega stroja, izboljšani kako-
vosti peletov, daljši življenjski dobi potisnih valjev 
in matrice ter manjši porabi energije. Aditivi za 
pelete pripomorejo tudi pri mazanj delovnih po-
vršin stroja. Opravili smo testiranje uporabnosti 
več vrst aditivov, kot so koruzni škrob, ostanek iz 
stiskanja oljnic za olje (oljna ogrščica in sončnice) 
ter odpadno jedilno olje (Poje, 2022b).

Peletiranje je potekalo na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije v Jablah na peletirnem stroju KKP 100 
Universal moči 9,2 kW, ki je opremljen s horizon-
talno rotacijsko ploščo - matrico za iztiskanje 
peletov premera 6 mm. Material, ki ga zajameta 
potisna valja se postopoma vse bolj komprimira 
in potiska v izvrtine v matrici. Za pravilno peleti-
ranje je potrebno, da je matrica segreta med 80 
do 100°C.

Peleti imajo po prihodu iz peletirnega stroja dokaj 
visoko temperaturo (od 80 do 100°C), zato se mo-
rajo ohladiti. Ohlajene pelete je potrebno preseja-
ti, da odstranimo drobir. Drobni, okrušeni ali nes-
tisnjeni delci gredo lahko ponovno v peletiranje. 
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Slika 2: Nitrati v izcedni vodi lizimetra Z-1 v Klečah
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Slika 3: Izdelava peletov na peletirnem stroju

Slika 4: Nameščeni prototip pokrova na laguni gnojevke farme Klinja vas

Izdelava prototipa prekrova lagune za 
svinjsko gnojevko na Farmi Klinja vas

Prekrovi lagun za živinsko gnojevko imajo več na-
menov:

- zmanjševanje smradu iz gnojevke;
- preprečitev redčenja gnojevke z meteorno vodo;
- preprečevanje uhajanja toplogrednih plinov v 

atmosfero;
- zajem bioplina, ki nastaja v laguni.

Prototip prekrova lagune gnojevke je bil izdelan iz 
posebej močnega gumiranega platna, odpornega 
na UV žarke. Dimenzije prototipa so 6 x 12 m.

Prekrov na površju gnojevke držijo plovci iz UV od-
porne gume. Prekrov ima nameščen tudi sistem 
za odvzem bioplina iz lagune gnojevke. Montaža 
prototipa prekrova za laguno svinjske gnojevke je 
potekala na Demonstracijskem centru za vodi pri-
jazno živinorejo v Klinji vasi ob pomoči sodelavcev 
Farm Ihan (Slika 4). 
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Povzetek

V okviru projekta EIP Digitalizacija namakanja ze-
lenjave (2019-2022) smo razvili informacijski sis-
tem za namakanje zelenjave, ki izračuna količino 
vode, potrebne za namakanje, in čas trajanja na-
makanja na strokovno pravilen način. Namakalni 
nasvet se izračuna na podlagi potrebe rastlin po 
vodi, lastnosti tal, trenutne količine vode v tleh 
in večdnevne vremenske napovedi. Sistem poda 
namakalni nasvet večkrat dnevno in je primeren 
tako za pridelovalce na prostem kot v rastlinja-
kih. Informacijski sistem je v uporabi od leta 2020 
na petih kmetijskih gospodarstvih iz različnih 
slovenskih regij, ki so tudi partnerji v projektu. 
Kmetovalci ugotavljajo, da je potrebno namaka-
ti pogosteje in manj obilno, kot so to sami delali 
prej, po občutku. Povedo tudi, da ob uporabi sis-
tema rastline niso bile v sušnem stresu, niso bile 
uvele in da je bil pridelek obilnejši. V prispevku je 
podrobneje predstavljeno delovanje informacij-
skega sistema, njegova vzpostavitev na terenu ter 
dosedanje izkušnje s sistemom.

Ključne besede: namakanje, digitalizacija nama-
kanja, napoved namakanja, namakalni nasvet, 
vodna bilanca, Sodelovanje, EIP, Digitalizacija na-
makanja zelenjave

Uvod

Suša postaja globalno ena od najhujših naravnih 
nesreč, ki vpliva na socioekonomski razvoj in vpli-
va na prehransko varnost (WMO, 2014). V Sloveniji 
skoraj vsako leto nastopijo različno dolga sušna 
obdobja v vegetacijski sezoni. Zaradi podnebnih 
sprememb prihaja tudi do vedno bolj neugodne 
razporeditve in pomanjkanja padavin. Zaznava-
mo tudi vedno pogostejše vročinske valove, med 
katerimi so kmetijske rastline v sušnem stresu 
(Sušnik in sod., 2017). Tveganje za sušo se po-
večuje po vsej državi. V primeru nastopa suše 
so prizadete predvsem nenamakane površine z 
vrtninami, poljščinami in sadovnjaki, močno pri-
zadeto je tudi travinje, precej manj pa vinogradi. 
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Okvirna ocena škode za leto 2021 je od 20-50 % 
(Majer, 2021).

Namakanje je eden izmed agrotehničnih ukre-
pov, s katerim lahko odpravimo ali vsaj omilimo 
posledice suše v kmetijstvu. V Sloveniji se naha-
ja relativno veliko vodnih virov, ki so primerni za 
namakanje kmetijskih površin. Največja razpolo-
žljivost teh je v dolinah vodotokov, kjer je poleg 
površinskega vodotoka pogosto prisotna tudi lah-
ko dostopna podzemna voda (doline Save, Drave, 
Mure, Krke in Vipave), kar pokriva 9,71 % površine 
Slovenije. Na 69,61 % površine Slovenije so vodni 
viri slabše razpoložljivi, pri čemer gre večinoma 
za kombinacijo podzemne vode in površinskega 
odtoka (Tahir in sod., 2017).

Za kakovosten in obilen pridelek ni dovolj, da z 
namakanjem začnemo, ko rastlina že kaže znake 
pomanjkanja vode, vendar moramo s tem začeti 
prej, ko v tleh ni več na voljo lahko dostopne vode. 
Namakanje v Sloveniji večinoma poteka na pamet, 
brez uporabe informacij o ključnih dejavnikih za 
pravilno namakanje, tako kmetje v Sloveniji pra-
viloma namakajo preveč in začno namakati pre-
pozno. Če je namakalni obrok prevelik, lahko za-
radi prekomerne rabe vode, povzročimo spiranje 
hranil skozi talni profil, slabšo kakovost pridelkov 
in slabše zdravstveno stanje rastlin. S premajhno 
dodano količino vode ta postane rastlinam ne-
dostopna, kar povzroči dehidracijo rastlin ter s 
tem zmanjšano sposobnost izvajanja fotosinteze, 
slabšo rast in razvoj rastlin, ter otežen prevzem 
hranil s tal (Moradi, 2016). S strokovno pravilnim 
namakanjem priskrbimo rastlinam vodo pravo-
časno in v zadostni količini.

Digitalizacija pridelovanja lahko kmetijskim go-
spodarstvom nudi pomoč pri sprejemanju odlo-
čitev, ki posledično vplivajo na kakovost pridelka, 
učinkovitost rabe naravnih virov in ekonomiko go-
spodarstva. Z uporabo digitalizacije se je enostav-
neje držati vodil strokovno pravilnega namakanja 
in s tem poskrbeti za bolj trajnostno rabo vodnih 
virov. Rešitve za izračun namakalnih potreb v Slo-
veniji že obstajajo, a imajo kar nekaj omejitev. Na 
eni strani imamo raziskovalne pilotne projekte, ni 
množična in razširjena raba po koncu projekta. Na 
drugi strani ARSO nudi napoved namakanja za do-
ločene uporabnike, a pri tem ne upošteva sprotnih 
meritev vode v tleh.

Projekt z naslovom Digitalizacija namakanja zele-
njave naslavlja tematiko Razvoj in širitev digitali-
zacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji 
pridelave v 2. točki 5.1. podpoglavja, Javnega raz-
pisa za podukrep 16.2. S projektom se osredoto-
čamo še posebej na učinkovito rabo vode in traj-
nostno rabo tal. Namen projekta je prilagajanje 
kmetijskih gospodarstev na spremenjene tržne in 

okoljske pogoje pridelovanja zelenjave. 

V projektu smo razvili uporabniško osredotočeno 
aplikacijo, prilagojeno za uporabo na računalni-
kih in mobilnih napravah. Ta vsebuje informacij-
ski sistem, ki pridelovalcem zelenjave, na podlagi 
smernic strokovno pravilnega namakanja, svetu-
je primeren čas namakanja in količino potrebne 
vode oz. čas trajanja namakanja. Kmetje lahko 
preko aplikacije tudi spremljajo gibanje količine 
vode v tleh.

Strokovno pravilno namakanje

Namakanje na kmetijskih gospodarstvih večino-
ma poteka brez uporabe medsebojno povezanih 
osnovnih informacij o strokovno pravilnem nama-
kanju. Za učinkovito namakanje moramo poznati 
vodozadrževalne lastnosti tal in trenutno vseb-
nost vode v tleh, v kateri fenološki fazi (fenofazi) je 
rastlina in kakšne bodo vremenske razmere v pri-
hodnjih dneh. Le strokovno pravilno namakanje 
prinese želene učinke namakanja. Hkrati zmanj-
šuje negativne vplive na okolje, kot je prekomerno 
izpiranje snovi v podzemne vode in omogoča viso-
ko produktivno ter ekonomsko učinkovito kmetij-
sko pridelavo. 

Da je namakanje strokovno pravilno je potrebno, 
da upoštevamo naslednje parametre:

Koliko vode potrebuje rastlina. 

V rastlini sodeluje voda v različnih procesih: služi 
kot transportni medij, topilo, pojavlja se kot reak-
tant in produkt v različnih kemijskih reakcijah. Pro-
ces oddajanja vode iz rastline skozi listne reže ime-
nujemo transpiracija. Vsaka rastlina ima drugačne 
potrebe po vodi. Te potrebe se skozi rastno dobo 
spreminjajo. V nekaterih fenofazah je izjemno po-
membno za kakovost in količino pridelka, da rastli-
na dobi dovolj vode, v drugih je koristno, če jo dobi 
dovolj, a ne preveč, saj je tako kakovost, skladiščna 
sposobnost in okus pridelka boljši. Za izračun tran-
spiracije rastline potrebujemo čas začetka in traja-
nje posameznih fenoloških faz ter globino korenin 
v posameznih fazah razvoja. Poleg tega voda hlapi 
tudi neposredno iz tal, kar imenujemo evaporaci-
ja. Za izračun namakalnega obroka potrebujemo 
podatek o evapotranspiraciji, ki je seštevek evapo-
racije in transpiracije. Na evapotranspiracijo, poleg 
lastnosti rastline, vplivajo še zunanji dejavniki, kot 
so sončno sevanje, temperatura zraka, relativna 
zračna vlažnost in hitrost vetra. Dnevna evapotran-
spiracija se lahko giblje od 1 do 10 mm/dan (l/m2/
dan), kar pomeni 10-100 m3/ha/dan.
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Koliko vode zadržijo tla. 

Ob padavinskem dogodku ali namakanju se voda 
z infiltracijo absorbira v tla. Pred tem lahko pri-
de do izgub, saj nekaj vode prestreže rastlinski 
pokrov, v primeru obilnejših padavin pa lahko ta 
z površinskim odtokom tudi odteče. Koliko vode 
lahko tla zadržijo je odvisno predvsem od teks-
ture tal, deleža organske snovi v tleh, velikosti in 
količine zračnih por ter začetne vsebnosti vode. 
Če je namakalni obrok prevelik, višek vode od-
teče gravitacijsko ali preko površinskega odtoka. 
Voda se na talne delce veže s tenzijo, ki je nega-
tivni tlak. Ko pride do talnega delca večja količina 
vode, se del vode veže nanj vse do tako imeno-
vane poljske kapacitete, ko je voda na tla vezana 
s silo pd -10 kPa do -33 kPa, vsa preostala voda 
pa gravitacijsko odteče. V stanju poljske kapacite-
te (PK) so makropore v tleh napolnjene z zrakom, 
mikropore pa z vodo. PK torej predstavlja največjo 
vsebnost vode, ki jo tla, glede na njihove lastnosti 
(npr. ali prevladujejo peščeni ali glineni delci in v 
kakšne talne skupke so združeni), lahko zadržijo. 
S sušenjem se veča sila vezave za talne delce, kar 
otežuje odvzem vode rastlin iz tal. Ko sile vezave 
vode na talne delce narastejo do t. i. kritične toč-
ke (KT), preidejo rastline v sušni stres. To povzroči 
zaprtje listnih rež in posledično zmanjša stopnjo 
fotosinteze, kar se odrazi v manjši rasti rastlin ter 
manjšem pridelku. Kritična točka (KT) predstavlja 
količino vode pri tenziji/matričnemu potencialu 
vode v tleh, ko začne rastlina del energije, ki bi jo 
sicer porabila za oblikovanje pridelka, trošiti za 
premagovanje tenzije vode. Rastline imajo različ-
no sposobnost odvzema vode iz tal in so različno 
odporne proti suši, zato je KT vrstno in tudi sortno 
specifična. KT izračunamo na podlagi faktorja p, 
ki označuje delež lahko dostopne vode za posa-
mezno rastlino v določenih tleh (npr. za korenček 
je faktor p 0,35, za kumare 0,50, za solato 0,30, za 
jagode 0,15, itd.). Ko je vode v tleh relativno malo 
in je potencial talne vode -1500 kPa, večina rastlin 
ni več sposobnih črpati vode in lahko trajno uve-
nejo. To točko imenujemo točka venenja (TV). 

Kakšno je stanje na terenu. 

Za izračun količine vode, ki jo je potrebno doda-
ti, je potrebno upoštevati tudi osnovne podatke 
same pridelovalne površine. Sem spadajo veli-
kost namakane površine in vrsta ter postavitev 
namakalne opreme. Te informacije pridobimo s 
popisom specifične namakalne površine in nam 
služijo pri izračunu pretoka vode skozi namakalni 
sistem na namakano površino. Dejansko vsebnost 
vode v tleh merimo z merilniki vsebnosti vode v 
tleh (slika 1), ki delujejo na podlagi relativne di-
električnosti. 

Slika 1: postavitev kompleta za merjenje vsebnosti vode v tleh na 
partnerskem kmetijskem gospodarstvu.

Neupoštevanje naštetih dejavnikov, ki vplivajo na 
potrebe rastline po vodi, zmanjšuje produktivnost 
rabe vode. Ob upoštevanju vseh omenjenih para-
metrov lahko natančno izračunamo obrok nama-
kanja. Z uravnavanjem namakalnih obrokov se 
sočasno izognemo sušnemu stresu in preveliki 
vsebnosti vode v tleh, ki predstavlja tveganje za 
izpiranje rastlinskih hranil do podzemne vode.

Izračun namakalnega nasveta

Za izračun namakalnega nasveta, pa naj ga ra-
čunamo ročno ali ga izračuna avtomatski sistem, 
moramo vedeti:

- trenutno količino vode v tleh, ki jo pridobimo s 
pomočjo avtomatskih ali ročnih merilnikov 

-  v kateri fenofazi se rastlina nahaja
-  vremensko napoved v prihodnjih dneh, in sicer 

padavine in evapotranspiracijo; če namočimo in 
nato kmalu dežuje, smo naredili dvojno škodo: 
po nepotrebnem porabili vodo in omogočili, da 
bodo padavine sprale hranilne snovi v podtalni-
co.

-  učinkovitost namakalnega sistema, saj pri 
namakanju del vode ne doseže rastlin; najbolj 
učinkovito je kapljično namakanje, kjer je izko-
ristek vode 92%;
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Na podlagi poznavanja potreb po vodi za določeno 
kulturo in izbrano strategijo namakanja se odloči-
mo, ali je namakanje sploh potrebno, ali je potreb-
no dodati še več vode, kot je je trenutno, tako da jo 
bodo rastline laže dosegle, ali pa je treba le ohra-
niti trenutno stanje; izračunamo količine vode, ki 
jo potrebujejo rastline.

Ko dodamo vodne izgube in morebitne padavine 
v naslednjem obdobju, dobimo količino vode, ki jo 
moramo dodati na polje. S poznavanjem namakal-
nega sistema lahko izračunamo tudi, kako dolgo 
mora teči voda na polje, da bo količina ravno prava.

Sistem razvit v okviru projekta Digitalizacija na-
makanja zelenjave izračuna namakalni nasvet 
vsaki dve uri s pomočjo vodnobilančnega mode-
la z urnim časovnim korakom ob upoštevanju že 
prej navedenih spremenljivk (slika 2). Uporablja-
mo vremenske napovedi Nemške meteorološke 
službe DWD v visoki ločljivosti, ki se posodobijo 
vsake tri ure. Omogočamo tudi izračun namakal-
nega nasveta v primeru več kultur na isti nama-
kalni površini, pri čemer je priporočena količina 
taka, da nobena od kultur ne trpi sušnega stresa. 
Sistem DiNaZe je v osnovi podoben SPON, od-
pravlja pa omejitve oz. pomanjkljivosti SPON ter 
dodaja še nekaj dodatnih funkcionalnosti (Žvokelj, 
2021 in Honzak, 2019)

Oprema
 
Za vzorčenje vlažnosti in temperature tal upo-
rabljamo merilnike SM150T proizvajalca Delta-T. 
Sonde merijo relativno dielektričnost tal, ki se 
spreminja z vsebnostjo vode v tleh. Ta določa hit-
rost potovanja elektromagnetnega vala ali impul-
za skozi tla, ki se razlikuje glede na razmerje tr-
dne faze tal, zraka in vode. Poznamo več različnih 
vrst elektromagnetnih merilnikov. Poleg merjenja 
odboja v časovnem prostoru, na podlagi katere 
delujejo merilniki uporabljeni v projektu in so v 
praksi najpogosteje uporabljene metode za dolo-
čitev vsebnosti vode v tleh, poznamo še meritve v 
frekvenčnem prostoru, merjenje odboja v ampli-
tudnem prostoru, merjenje na podlagi časovnega 
odziva, merjenje z faznim prenosom, izvajanje 
meritev z zemeljskim radarjem in meritve matrič-
nega potenciala vode v tleh (Pečan in sod., 2021).

Vsak merilnik je priklopljen na baterijsko Lo-
RaWAN komunikacijsko napravo, ki poleg odčita-
vanja vrednosti temperature in vlage zagotavlja 
tudi napajanje same sonde. Naprave na LoRaWAN 
komunikaciji so bile izbrane predvsem zaradi niz-
ke porabe energije, nizkih stroškov in sposobnosti 
prenosa podatkov na velikih razdaljah. Kmetije so 
pogosto locirane na odročnih krajih, kjer javno Lo-
RaWAN omrežje največkrat ni vzpostavljeno. Za-

Slika 2: Sestava sistema za izračun namakalnega sistema.
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radi tega smo vse sodelujoče kmetije na projektu 
opremili z notranjimi prehodi, ki zagotavljajo dob-
ro pokritost z LoRaWAN omrežjem na območju 
celotnih kmetij. Uporabljene naprave vzorčijo in 
poročajo podatke vsako uro. Pričakovana življenj-
ska doba baterij je okoli 4 leta, saj vse delujejo na 
območju dobrega LoRaWAN signala. V kolikor je 
signal dober lahko namreč naprave komunicira-
jo z višjo hitrostjo in z zmanjšano oddajno močjo. 
Prehodi so povezani v omrežni strežnik, ki skrbi 
za upravljanje omrežja, komunikacijo z napravami 
in posredovanje podatkov na aplikacijo namaka-
nje.si

Spletna stran namakanje.si

Aplikacija je dostopna na računalnikih in mobilnih 
napravah, kmetje do nje dostopajo dnevno, kjer 
lahko na grafih preverijo gibanje vlage v tleh in 
dobijo dnevni namakalni nasvet za naslednja dva 
dneva, ki je izračunan za uro, ki jo sami določijo. 
Na grafih so jasno označeni pasovi med poljsko 
kapaciteto in kritično točko - zeleni pas, v katerem 
je voda za rastline optimalno dostopna ter rdeči 
pas med kritično točko ter točko venenja (slika 3). 

Uporabniki lahko s pomočjo aplikacije spremi-
njajo in prilagajajo katere rastline se nahajajo 
na polju in v kateri fenofazi je trenutno vsaka od 
rastlin. Za 17 rastlin smo v aplikaciji zbrali podat-
ke o trajanju posameznih fenofaz, potrebi po vodi 
v posameznih fazah, globino korenin in občutlji-

Slika 3: Prikaz namakalnega nasveta in grafov, ki kažejo gibanje vlage in temperature v tleh. 
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vost na sušni stres. Fenofaze so opremljene tudi 
s fotografijami, kar kmetom omogoča enostavno 
identifikacijo pravilne fenofaze (slika 4).
Za lažjo in bolj pravilno uporabo aplikacije sistem 
kmetu napove datume spreminjanja posameznih 
faz. Kmet lahko fenološke faze enostavno spre-
meni, če se te zaradi vremenskih razmer ali loka-
cije razlikujejo od napovedanih.

Kmetje lahko urejajo vse svoje podatke, ki so pot-
rebni za določanje nasvetov: podatke o lokaciji na-
makalne površine, namakalni napravi in lastnosti 
tal (slika 5). Vsak kmet lahko v sistem vnese po-
ljubno število namakalnih površin in na vsako eno 
ali več rastlin, ki jih bo namakal. 

Izkušnje

Sistem se je vzpostavil v letu 2020 in ga od tak-
rat testiramo na petih zelenjadarskih kmetijah v 
različnih slovenskih regijah. Večina merilnikov je 

postavljena v rastlinjakih, kjer poleti gojijo pred-
vsem paradižnike, kumare in ostale na pomanjka-
nje vode občutljive vrste. Ostali so na prostem s 
pestrim naborom gojenih kultur.
Natančnost izračunanega namakalnega nasveta 
je odvisna od natančnosti vhodnih parametrov: 
izmerjene količine vode v tleh, pretoka namakal-
nega sistema, dejanske namakalne površine in 
globine sonde. Izkazalo se je, da je vsaj pretok na-
makalnega sistema težko določiti, pogosto pa tudi 
niha zaradi sprememb tlaka v sistemu. Prav tako 
se zaradi površinske obdelave tal lahko spremeni 
globina, na kateri je nameščena sonda. Na podlagi 
pregleda rezultatov meritev vsebnosti vode v tleh 
se je Izkazalo, da se laboratorijsko določena polj-
ska kapaciteta lahko precej razlikuje od dejanske, 
ki smo jo določili iz meritev količine vode v tleh..
Potrdilo se je, da kmetje, ki se zanašajo le na svoj 
občutek, namakajo redkeje in takrat bolj obilno. 
Rastline so tako pogosteje izpostavljene sušnemu 
stresu, ob prekomernem namakanju pa se izpi-
rajo hranila. Večina kmetov zdaj redno uporablja 
sistem kot pomoč pri določanju namakalnega 

Slika 4: Opisi fenoloških na spletnem portalu namakanje.si
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nasveta. Nekateri se strogo držijo namakalnega 
nasveta in namakajo točno toliko, kot jim sistem 
svetuje. Drugi vzamejo nasvet kot okvir, ki ga pri-
lagodijo svojim delovnim procesom in izkušnjam.

Merilniki in komunikacijske naprave so se izka-
zale kot zelo zanesljive in natančne. Baterije na 
komunikacijskih napravah tudi v drugem letu de-
lovanja delujejo in pričakujemo, da bodo zdržale 
še tretje leto. 
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Slika 5: Prikaz podatkov o pridelovalni površini.
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Povzetek

Osnutek načrta upravljanja voda na vodnem ob-
močju Donave NUV III 2022-2027 izpostavlja sla-
bo stanje ekosistemov, odvisnih od podzemnih 
voda v Beli krajini, predvsem za habitat črne člo-
veške ribice (Proteus anguinus parkelj). Slednja 
zahteva višjo kakovost podzemne vode (9,2 mg  
NO

3
-/L; Kolar, 2017) kot je postavljena za pitno 

vodo (50 mg NO
3

-/L). 

Brez ustreznih strokovnih podlag na območju ni 
možno opredeliti učinkovitih in izvedljivih ukre-
pov, ki bi v praksi pomenili dolgoročno vzdržno 
stanje habitata. V projektu Ciljnega raziskovalne-
ga programa (CRP V1-2139) z naslovom Raziska-
ve za opredelitev in preprečevanje obremenjeva-
nja vodozbirnega zaledja Jelševniščice in Otovca, 
s posebnim ozirom na habitat črne človečke ri-
bice (HaČloRi) se osredotočamo na opredelitev 
ukrepov, ki bi učinkovito omejili obremenjevanje 
podzemne vode in tako zagotovili ustrezen habitat 
za to zavarovano vrsto. Glavne aktivnosti projekta 
so (i) opredelitev vodozbirnega zaledja izvirov, (ii) 

vzpostavitev celostnega, zveznega, občasnega in 
pasivnega spremljanje širokega spektra onesna-
ževal v vodi (klasičnih in novodobnih, posebej ni-
trata, določanja emisijskih vrednosti dušika glede 
na vir onesnaženja), (iii) z modelom SWAT (Soil and 
Water Assessment Tool) zasnovati in ovrednoti-
ti različne scenarije prihodnje rabe kmetijskega 
prostora, in (iv) opredelitev ukrepov za omejitev 
obremenjevanja upoštevaje njihovo učinkovitost 
in izvedljivost. V pričujočem prispevku je pred-
stavljena predhodna opredelitev vodozbirnega 
zaledja, meritve kakovosti vode glede na različna 
onesnaževala in predhoden predlog kmetijskih in 
komunalnih ukrepov, ki bi pomagali doseči visok 
standard kakovosti vode za dolgoročno preživetje 
črne človeške ribice.

Uvod

Človeška ribica (P. anguinus) je na nacionalni ravni 
pravno opredeljena kot zavarovana ranljiva vrsta, 
prednostno se varuje tudi njen habitat, opredelje-
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ni so varstveni cilji za njeno ohranitev. Na medna-
rodni ravni je opredeljena kot kvalifikacijska vrsta 
območij Natura 2000. Živi v celinskih podzemnih 
vodah Dinarskega krasa, genetsko pa je diferenci-
rana v več podvrst ali celo vrst, ki so lokalni ende-
miti — kot taka se izpostavlja črna človeška ribica, 
katere habitat je bil potrjen na manj kot 2 km2 po-
seljenega plitvega krasa dela Z roba Bele krajine 
(Gorički in sod., 2017).

Osnutek načrta upravljanja voda na vodnem ob-
močju Donave NUV III 2022-2027 (MOP, 2022) iz-
postavlja slabo stanje ekosistemov, odvisnih od 
podzemnih voda v Beli krajini, predvsem za habi-
tat črne človeške ribice, ki zahteva višji standard 
kakovosti podzemne vode (9,2 mg NO

3
-/L) kot je 

za pitno vodo (50 mg NO
3

-/L). Habitat črne človeš-
ke ribice, v kombinaciji z nizko samočistilno spo-
sobnostjo podzemne vode, predvidoma najbolj 
ogrožajo slabo urejena komunalna opremljenosti 
v vodozbirnem zaledju habitata, neustrezno odla-
ganje industrijskih odpadkov in habitatu neprila-
gojena kmetijska raba prostora.

Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega sta-
nja voda je skupen cilj držav Evropske unije, ki se v 
praksi uresničuje skozi vodno direktivo (Direktiva 
2000/60/ES), ki je temelj za celovito upravljanje 
voda. Posebna pozornost je namenjena (1) prepre-
čevanju poslabšanja stanja voda, (2) preprečeva-
nju onesnaževanja pri viru, (3) vzpostavljanju me-
hanizmov za nadzor onesnaževanja, (4) uvajanju 
ekonomske cene vode in načela »povzročitelj pla-
ča«. Pod sklop direktiv, ki varujejo vodna telesa, 
sodita tudi Nitratna direktiva (91/676/EGS), s ka-
tero se želi zmanjšati vplive organskih gnojil na 
kakovost vodnih teles, ter Direktiva o trajnostni 
rabi sredstev za varstvo rastlin (2009/128/EC). 

Evropska agencija za okolje poroča, da so pov-
prečne vsebnosti nitrata v evropskih podzemnih 
vodah od leta 2005 stalno padale in se v letu 2011 
skoraj vrnile na vsebnosti v letu 1992 (EEA, 2018). 
To kaže na pozitivne učinke ukrepov za zmanjše-
vanja vnosov in izgub v kmetijstvu v okviru skupne 
kmetijske politike Evropske unije kot tudi izboljša-
nja stanja na področju odvajanja odpadnih voda. 
Na območjih intenzivnega kmetijstva in poselitve 
so lahko koncentracije nitrata kljub ukrepom lo-
kalno še vedno višje od mejne vrednosti za člo-
veško ribico (Prelovšek, 2016).

Projekt CRP HaČloRi, ki se bo izvajal v obdobju 
2021-2023 ne odgovarja le na izpostavljeni okolj-
ski problem, ampak kot tak podpira lokalne prebi-
valce, ki so skozi dosedanja prizadevanja izrazili 
močno podporo k ohranitvi habitata črne človeške 
ribice. V projektu se osredotočamo na opredelitev 
ukrepov, ki bi učinkovito omejili obremenjevanje 
podzemne vode in tako zagotovili ustrezen habitat 

za to zavarovano vrsto. Glavne aktivnosti projek-
ta so: (i) opredelitev vodozbirnega zaledja izvirov, 
(ii) vzpostavitev celostnega, zveznega, občasnega 
in pasivnega spremljanje širokega spektra one-
snaževal (klasičnih in novodobnih onesnaževal v 
vodi, nitrata, določanja emisijskih vrednoti dušika 
glede na vir onesnaženja),  (iii) z modelom Soil 
and water assessment tool (SWAT) (https://swat.
tamu.edu/) zasnovati in ovrednotiti različne sce-
narije prihodnje rabe kmetijskega prostora, in (iv) 
opredelitev ukrepov za omejitev obremenjevanja 
upoštevaje njihovo učinkovitost in izvedljivost.

MATERIALI IN METODE

Študijsko območje

Študijsko območje predstavlja vzhodni del Dinar-
skega krasa, kjer se območje veliko okoli 100 km2 
vzpne iz poseljenega plitvega krasa, dela Z roba 
Bele krajine, v višji kraški masiv Poljanske gore 
z Mirno goro (Slika 2.1). Zaradi odsotnosti povr-
šinskih razvodnic so vodozbirna območja kraških 
izvirov težko določljiva, pojavlja pa se bifurkacija 
(raztekanje).

Predhodne meritve pretokov in sledilni poskusi 
podajajo delne informacije o značilnostih podze-
mnega toka in prenosa onesnaževal (Petrič, 2009). 
Zaledje Jelševniščice je na podlagi minimalnega 
pretoka (30 L/s), minimalnega specifičnega odto-
ka (3 L/s/km2), in dveh sledilnih poskusov, ocenje-
no na 10 km2 (Habič in sod., 1990). Zaledje Jelšev-
niščice je v spodnjem delu kmetijsko in poseljeno, 
v višjem bolj obširnem delu pa pretežno gozdna-
to. Boljša kakovost vode od sosednjega Otovskega 
brega nakazuje na zaledje, ki je manj poseljeno 
ali ima bolj učinkovito razredčevanje onesnaže-
nja. Okoli 1 °C višja temperatura Otovskega brega 
kaže na nižje vodozbirno zaledje (Habič in sod., 
1991), ki pa prostorsko ni opredeljeno. Sledilna 
poskusa sta pokazala, da je del hidrološkega za-
ledja bifurkacijski.

Z občasnim vzorčenjem se je v preteklosti 
spremljalo kemijsko in mikrobiološko stanje Jel-
ševniščice, ne pa tudi Otovskega brega. V obdobju 
1989—1993, so bili 700 m od izvira Jelševniščice 
odloženi livarski peski, prah filtrskih naprav, in z 
njimi aromatski ogljikovodiki ter fenoli (Hudoklin, 
2012). V sedimentu izvira Jelševniščice in v tkivih 
človeške ribice je bila ugotovljena povečana vseb-
nost težkih kovin (arzen, cink; Bulog in sod., 2002), 
ki domnevno izhajajo tudi iz ostankov sredstev 
za varstvo rastlin, del pa lahko tudi iz gnojenja z 
okoljsko neustreznim digestatom. Mobilnost tež-
kih kovin je v kraških tleh sicer zelo zmanjšana, 
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saj se jih le manjši delež sprošča v okolico v pH 
območju med 6 in 8 (Ji in sod., 2020), ki se pojavlja 
pri kraških vodah. Kemijsko stanje na izviru Jel-
ševniščice so redno spremljali sodelavci Oddelka 
za biologijo Biotehniške fakultete in po 2009 oz. 
2010 ugotovili občasen dvig koncentracije nitra-
ta nad 15 mg NO

3
-/L. Istočasno je bila tudi kon-

centracija fosfata (blizu 2 mg/L; Hudoklin, 2011 
in 2012) — domnevno zaradi uporabe digestata 
v zaledju. Monitoring kemijskega stanja obeh iz-
virov od leta 2014 izvaja Agencija Republike Slo-
venije za okolje (ARSO). Rezultati kažejo na redno 
preseganje priporočene vrednosti za človeško ri-
bico na Otovskem bregu z vrednostmi nad 20 mg  
NO

3
-/L, na Jelševniščici pa so koncentracije pod  

7 mg NO
3

-/L (Dobnikar Tehovnik in sod., 2020), 
vendar z grožnjo (občasnega) prekomernega gno-
jenja v zaledju.

Dušik je eden izmed glavnih onesnaževal vode, 
zato je naravno in antropogeno spremenjeno kro-
ženje dušika z dejavniki vpliva in časovno spre-
menljivim spiranjem razmeroma dobro proučen 
pojav (Cerar in sod., 2020). Prisotnost drugih one-

snaževal, zlasti novodobnih organskih, ki so pos-
ledica različnih antropogeni dejavnosti in nasto-
pajo v sledovih, je na obeh izvirih Jelševniščice in 
Otovskega brega bistveno slabše poznana.

Na bližnjem izviru Dobličice, ki je zajeta za vodoos-
krbo, je v zadnjih letih opazen problem mikrobio-
loške onesnaženosti ob pojavu motnosti. Podoben 
problem se predvideva tudi na izviru Jelševniščice 
in na Otovskem bregu. Sočasnost pojavljanja mikro-
biološke kontaminacije in motnosti je znan pojav, ki 
se naslavlja z indikatorskimi bakterijami (Pronk in 
sod., 2006). Slednje se uporabljajo za odkrivanje in 
ocenjevanje stopnje fekalnega onesnaženja.

Temeljni ukrepi za preprečevanja prekomernega 
vpliva odpadnih komunalnih voda na podzemne 
vode izhajajo iz Vodni direktivi podrejene zakono-
daje in obsegajo praviloma odvajanje in čiščenje 
odpadne vode ter omejevanje fosforja in njegovih 
spojin kot hranil v detergentih (NUV 2016-2021) 
(MOP, 2022), dolgoročno pa je možno na zmanjša-
nje vplivati tudi z ustreznim prostorskim načrto-
vanjem poselitve.

Slika 2.1: Topografska karta širšega študijskega območja z označenimi lokacijami vseh obravnavanih izvirov (modre pike) in rezultati sledenj 
smeri toka podzemne vode (rdeča črta-glavna povezava, rumena črta-stranska povezava).
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Spremljanje stanja okolja in modeli-
ranje učinkov spremembe rabe tal

Opredelitev vodozbirnega območja obeh glavnih 
izvirov je ključnega pomena za izvajanje ukrepov. 
Osnovo predstavlja pregled sledilnih poskusov 
(Habič in sod., 1990), ki jih nadgrajujemo z izra-
čunom vodne bilance ter analizo fizikalno-kemič-
nih lastnosti vode. Meritve izotopske sestave kisi-
ka-18 in devterija v opazovanih vodah vodi so bile 
opravljene z laserskim analizatorjem izotopske 
sestave vode Picarro L2130¬i. Laserski analizator 
Picarro uporablja tehnologijo CRDS (Cavity Ring-
-Down Spectroscopy). Na izvirih so bili nameščeni 
pasivni vzorčevalniki (Wille in sod., 2011; Nyoni in 
sod., 2011; Mali in sod., 2017; Cerar in sod., 2016), 
ki nam omogočajo neprekinjeno spremljanje pri-
sotnih organskih onesnaževal ali onesnaževal v 
nizkih koncentracijah in njihovo relativno koncen-
tracijo v daljšem časovnem obdobju. Prisotnost 
onesnaževal bomo poskusili povezati z viri v za-
ledju.

V sklopu fizikalno-kemičnih lastnosti vode sprem-
ljamo na mesečnem intervalu 12 kraških izvirov 
glede na temperaturo, specifično elektroprevo-
dnost, pH, vsebnost kisika, stabilnih izotopov ki-
sika ter poglavitnih anionov (HCO

3
-, NO

3
-, Cl-, SO

4
2-

, NO
2

-, PO
4

3-) in kationov (Ca2+, Mg2+, K+, Na+). Ioni 
se določajo na ionskem kromatografu. Od okto-
bra 2021 do konca junija 2022 je bilo opravljenih 
8  kampanj meritev na mesečni ravni. V načrtu 
imamo tudi vzorčenje in analizo sedimentov na 
izvirih. Za hidrološko bilanco uporabljamo javno 
dostopne podatke ARSO in lastno meteorološko 
postajo na Selih pri Otovcu, na obeh glavnih izvi-
rih pa zvezno spremljamo vodostaj, ki ga bomo z 
meritvami karakterističnih pretokov preko pre-
točne krivulje preračunali v zvezni pretok. Zaradi 
neugodnih merilnih karakteristik Otovskega bre-
ga (kratek tok, retrogradno poplavljanje) izvajamo 
istovrstne meritve tudi na Pačkem bregu, kjer se 
glede na rezultate sledilnega poskusa na površju 
zopet pojavlja ponorna voda Otovskega brega.

Za spremljanje fekalnega onesnaženja se sprem-
lja koncentracija bakterij vrste E. coli ter entero-
kokov. Indikatorsko mikrobno biomaso (CFU/100 
mL) se ovrednoti iz aseptično odvzetih izvirskih 
vzorcih Jelševniščice in Otovskega brega na se-
lektivnih gojiščih za enterokoke (Compact Dry 
ETC) in Escherichia coli/koliforme (Compact Dry 
EC). Pogoji gojenja so bili: 37 °C, 48 ur, aerobno.

Na obeh glavnih izvirih se kot problematična in 
najbolj pogosta raztopljena oblika dušika zvezno 
spremlja zlasti nitrat, za katerega bo preko pre-
toka možno izračunati bilanco iztoka. Antropogen 
doprinos dveh najbolj pomembnih virov (kmetij-

stvo, komunalna odpadna voda) bo izračunljiv s 
kvantificiranim konceptualnim modelom bilance 
dušika, ki bo podlaga za določitev ukrepov.  Ukrepi 
za zmanjšanje obremenitev obeh glavnih izvirov, 
predvsem z nitratom, bodo predvidoma usmer-
jeni na področje ravnanja s komunalno odpadno 
vodo in kmetijstvo. Glede na prostorsko določitev 
vodozbirnega območja in strukturo poselitve bodo 
ukrepi usmerjeni na dele naselij, ki bi lahko naj-
bolj prispevali k zmanjšanju obremenjevanja.

Opredelitev ukrepov za zmanjšanje obremenitev 
in nevarnosti v vodozbirnem zaledju izvira Jelšev-
niščice in Otovca na sprejemljivo raven habitata 
človeške ribice se je začela z zbiranjem podatkov 
o obstoječi kmetijski praksi (Strgulec, 2021) in pri-
pravo prostorskih podatkov za potrebe postavitve 
in poznejše kalibracije modela v SWAT. Na podlagi 
pregleda literature in podatkov iz preteklih študij, 
ter ogleda terena, so bili pripravljeni scenariji za 
modeliranje v SWAT.

REZULTATI Z RAZPRAVO

Karakterizacija in opredelitev vo-
dozbirnega zaledja Jelševniščice in 
Otovskega brega

Vodozbirno zaledje Jelševniščice in Otovca tvorijo 
obširni visokoizdatni kraško razpoklinski vodono-
sniki. Za boljše poznavanje značilnosti pretaka-
nja vode podzemne vode ter značilnosti širjenja 
onesnaževal, hidrogeološkega sistema, dinami-
ke podzemne vode in njenih fizikalno-kemijskih 
značilnosti so v teku podrobnejša hidrogeološka 
karakterizacija vodozbirnega območja, ki je po-
membna za določitev celokupnih obremenitev in 
posledično podlaga za prostorsko opredelitev iz-
vajanja ukrepov.

Glede na dosedanje meritve izotopske sestave ki-
sika-18 in devterija lahko opazovane vode uvrsti-
mo v dve skupini. V prvi skupini so vode relativno 
obogatene s težjim kisikovim izotopom 18O. Dose-
danje meritve kažejo povprečno izotopsko sesta-
vo kisika v vodah prve skupine okoli -8,7 %o. Na 
osnovi izotopske sestave predhodno naštetih iz-
virov domnevamo, da je nadmorska višina zaledja 
teh vod relativno nižja in se nahaja predvsem na 
vzhodnih pobočjih Mirne gore oziroma Poljanske 
gore, ki prehajajo v nižinski del Bele krajine. Dru-
go skupino izvirov predstavljajo izviri, ki so rela-
tivno osiromašeni s težjim kisikovim izotopom 
18O. V to skupino prištevamo izvira Jelševniščice 
in Dobličice. Povprečna izotopska sestava vod iz 
druge skupine je okoli -9,2 %o. Na osnovi teh re-
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zultatov ocenjujemo, da se glavno zaledje izvirov 
Jelševniščica in Dobličica nahaja bolj v osrednjem 
delu Kočevskega roga oziroma Mirne gore in Po-
ljanske gore.

Dokončna opredelitev hidrološkega zaledja obeh 
izvirov bo na osnovi hidrološke bilance mogoča 
po enem hidrološkem letu in po analizi novodob-
nih organskih onesnaževal. Kljub temu meseč-
ne meritve temperature vode (10,2 ± 0,23 °C vs. 
12,0  ±  0,04  °C), mineralizacije (420  ±  11  µS/cm 
vs. 555 ± 42 µS/cm), ravnotežna koncentracija CO

2
 

(7.000 ± 800 ppm vs. 27.300 ± 6.700 ppm) in izo-
topske sestave kisika (-9,4 ‰ 18O vs. -8,6 ‰ 18O; 
Slika 3.1), posredno pa tudi parametri onesnaže-
nosti, že kažejo na značilno višje pretežno goz-
dnato zaledje Jelševniščice in nižje poseljeno ob-
močje Otovskega brega. Izredno majhna sezonska 
nihanja temperature vode v okviru desetink °C in 
indeks nasičenosti vode glede na kalcit blizu 0 ka-
žeta na daleč prevladujoče avtogeno napajanje v 
zaledju obeh izvirov z debelino vadozne cone več 
kot nekaj deset metrov z izjemno efektivnim pre-
nosom toplote med vodo in kamnino. Vodozbir-
no območje Jelševniščice je za vsaj red velikosti 
večje od Otovskega brega, kar ima ob gozdnatem 
zaledju Jelševniščce tudi večji učinek razredčeva-
nja obremenjevanja tik nad izvirom, po drugi stra-
ni pa kaže na večjo ranljivost Otovskega brega. 
Smer in količinski dotok vode pojasnjujeta razlike 
v bistveno večji obremenjenosti Otovskega brega 
(12,8  ±  3,3  mg  NO

3
-/L) v primerjavi z Jelševniš-

čico (3,5 ± 0,7 mg NO
3

-/L). Po fizikalno-kemičnih 
karakteristikah vode je Jelševniščica zelo podob-
na sosednji Dobličici, ki je zajeta za vodooskrbo. 
Bistvena razlika med njima je bistveno večja kon-

centracija magnezijevih ionov v vodi Jelševniščice 
(0,54 ± 0,09 mmol/L vs. 0,24 ± 0,06 mmol/L) ter 
tudi manjše razmerje Ca/Mg (3,3±0,7 vs. 8,5±2,7), 
kar zelo verjetno izvira iz dolomitne podlage; 
čeprav so posamezne plasti dolomita pojavljajo 
v spodnje krednih karbonatih, značilno višja kon-
centracija najverjetneje izvira iz obsežnejšega 
območja dolomitov okoli Planine in Mirne gore. 
Otovski breg je po karakteristikah podoben vod-
nemu toku v bližnji jami Stobe ter Pačkemu bregu, 
katerega najverjetneje napaja.

Kvalitativna in kvantitativna opre-
delitev obremenitev in nevarnosti v 
vodozbirnem zaledju Jelševniščice in 
Otovskega brega

Zaradi bistveno večjega deleža nižjega poseljene-
ga dela v vodozbirnem območju Otovskega brega 
je voda na slednjem bistveno bolj obremenjena 
predvsem z nitrati (12,8 ± 3,3 mg NO

3
-/L) in klo-

ridi (12,3 ± 8,0 mg Cl-/L), medtem ko so koncen-
tracije slednjih na izviru Jelševniščice bistveno 
nižje (3,5 ± 0,7 mg NO

3
-/L ter 2,0 ± 0,2 mg Cl-/L). 

Nasičenost s kisikom je na izviru Jelševniščice 
nekoliko pod mejo nasičenosti (93,9 ± 2,8 %), kar 
je lahko tudi zgolj posledica naravne oksidacije 
v freatični coni vodonosnika, na Otovskem bregu 
pa bistveno nižja (85,5 ± 5,7 %) indicira onesna-
ženje. Koncentracija PO

4
3- je bila v vseh vzorcih 

pod mejo določljivosti (0,05  mg  PO
4

3-/L) oz. vrh 
na ionskem kromatografu ni bil zaznan. Nitrit in 
amonijev ion sta bila v vseh odvzetih vzorcih pod 

Slika 3.1: Izotopska sestava vode kot tudi mineralizacija kažeta na različno napajalno zaledje izvirov; levo spodaj so tisti z višjim, desno 
zgoraj pa z nižjim napajalnim zaledjem.
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mejo detekcije kar kaže na efektivno nitrifikaci-
jo v podzemni vodi, katerega stranski efekt je že 
omenjeno znižanje koncentracije kisika.  Rahlo 
višja, a statistično značilna, koncentracija SO

4
2- na 

Otovskem bregu (5,4  ±  0,6  mg  SO
4

2-/L) glede na 
Jelševniščico (3,9 ± 0,2 mg SO

4
2-/L) lahko indici-

ra antropogeno obremenjevanje, ki viša naravno 
ozadje sulfatov. Na Otovskem bregu se obreme-
njevanje vode kaže tudi z vidika povišanja vred-
nosti kalija (1,3 ± 0,8 mg K+/L), medtem ko je na 
Jelševniščici koncentracija le enkrat presegla 
mejo določljivosti, to je 0,2 mg K+/L. Veliko nihanje 
koncentracije klorida na Otovskem bregu z najviš-
jimi vrednostmi pozimi kažeta na občasen vpliv 
prometa oz. soljenja cest ter nevarnost v primeru 
izlitja nevarnih snovi. Brez zaključene hidrološke 
bilance in prostorske analize antropogenega dop-
rinosa in vira onesnaževal oz. deleža posameznih 
dejavnosti v prostoru še ni mogoče opredeliti.

Z nekaj izjemami zaenkrat še ni podrobnega pre-
gleda stanja obremenjenosti kraških vodnih teles 
na obravnavanem območju z mikrobnimi fekal-
nimi indikatorji. Rezultati analiz, opravljenih od 
novembra 2021 do februarja 2022, kažejo, da so 
bile bakterije vrste E. coli, kakor tudi enterokoki, 
prisotni ob vsakem vzorčenju v obeh izvirih, na 
Otovskem bregu in Jelševniščici. Primerjalno so 
bile zabeležene koncentracije obeh indikatorjev 
v tem obdobju višje na Otovskem bregu (E. coli: 
34 – 1260 CFU/100 mL, enterokoki: 100 – 3300 
CFU/100 mL) kot v Jelševniščici (E. coli: 1 – 18 
CFU/100 mL, enterokoki: 40 – 327 CFU/100 mL). 
V nadaljevanju raziskave pričakujemo, da bomo 
dobili širši vpogled v mikrobiološko stanje obeh 
izvirov v različnih hidroloških pogojih ter ju pri-
merjali z drugimi izviri v prispevnem zaledju.

Ukrepi za zmanjšanje obremenitev 
in nevarnosti v vodozbirnem zaled-
ju izvira Jelševniščice in Otovskega 
brega na sprejemljivo raven habitata 
človeške ribice

V Preglednici 3.1 so zbrane skupine kmetijskih 
ukrepov, ki so se po obsežnem pregledu znanstve-
nih prispevkov (Oenema in sod., 2018) izkazale kot 
učinkovite v statistično značilnem delu. Pri ostalih 
ukrepih je glede na rezultate objav učinkovitost 
manj jasna. Kljub temu se njihova vpeljava pripo-
roča, v kolikor učinkovitost potrdi preizkušanje v 
lokalnih razmerah. Ob uvajanju ukrepov je nujno 
zavedanje, da je uspeh zelo odvisen od lokalnih 
okoljskih dejavnikov in pripravljenosti kmetoval-
cev za izvajanje, zato so najbolj učinkoviti ukre-
pi tisti, ki so prilagojeni na raven lokalnih kmetij. 
Večina od navedenih ukrepov se vsaj v omejenem 

obsegu že izvaja tudi na študijskem območju in 
širše v Sloveniji.

Nekateri ukrepi v kmetijstvu, ki so namenjeni 
zaščiti virov pitne vode na območju Slovenije, so 
finančno podprti znotraj Programa razvoja po-
deželja (PRP) 2014 - 2020. Z vidika preprečeva-
nja koncentriranja in izpiranja nitrata so aktualne 
zahteve operacije vodni viri pod ukrepom ozeleni-
tev njivskih površin (obvezna zahteva), ter obdela-
vi površin s posejanimi neprezimnimi medonosni-
mi posevki in po spravilu poznih hibridov koruze, 
podoravanje rastlin za podor (izbirni zahtevi). Vse 
sodijo med ukrepe uvedbe prekrivnih posevkov, ki 
jih ne dognojujemo. 

Poleg ukrepov znotraj PRP je v Sloveniji v okviru 
zakonodaje o vodovarstvenih območjih in »Ured-
be o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati 
iz kmetijskih virov« obvezno izvajati še nekate-
re ukrepe iz skupin uravnoteženega in ciljnega 
gnojenja (omejitve vnosov na vodovarstvenih 
območjih, količinske omejitve letnega vnosa N/
ha, gnojilni načrti, pozno jesenska in zimska pre-
poved gnojenja itn.), kar je z vidika zmanjševanja 
izpiranja nitrata prav tako pozitivno. V Zakonu o 
vodah je pri gnojenju zahtevano upoštevanje va-
rovalnega obrežnega pasu ob vodotokih (5 oz. 15 
m), kar glede na ugotovitve iz literature prispe-
va zlasti k zmanjšanju onesnaženja površinskih 
voda. V Načrtu upravljanja voda (NUV) 2016-2021 
se za varstvo pred izpiranjem nitrata predvideva 
še druge ukrepe: prekrivne in medvrstne posev-
ke v trajnih nasadih, petletni kolobar, gnojenje z 
organskimi gnojili, ekološko kmetovanje, uporaba 
zastirk ali mehansko zatiranje plevelov  in kon-
zervirajoča obdelava.

Pregled literature je pokazal, da so našteti ukrepi 
za ta namen načeloma učinkoviti. Izjeme se lah-
ko pojavijo na določenih tleh, določenih posevkih 
ali načinu gnojenja pri konzervirajoči obdelavi tal 
(na izpiranje nitrata v podzemno vodo ima lahko 
negativen učinek in pozitivnega pri zmanjševanju 
površinskega odtoka) kot rezultat nastanka mak-
ropor zaradi delovanja makrobiote (predvsem de-
ževnikov) in ostankov korenin.

Raziskave so pokazale, da ekološko kmetijstvo 
v primerjavi s konvencionalnim na površino 
povzroči manjše izpiranje N, in večje na enoto 
pridelka še posebno, ko govorimo o pridelavi za 
trg (kakovosten pridelek zahteve hranila, počasno 
sproščanja hranil tudi izven rastne dobe). Vendar 
je potrebno omeniti, da dolgoročno oba načina 
pridelave prispevata k večanju organske snovi 
v tleh in s tem stabilizaciji dušika. Pomembno je 
opozoriti na njune pozitivne lastnosti, ki prispeva-
jo k stabilizaciji in biodiverziteti njivskih tal. Veliko 
nevšečnostim se izognemo, če gnojenje izvajano 
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po gnojilnih načrtih. Posredno, preko delovanja na 
talne organizme, na fizikalne in kemične proce-
se v tleh vpliva tudi uporaba sredstev za varstvo 
rastlin. Na študijskem območju bi še zlasti velja-
lo nameniti pozornost postopni uvedbi priporočil 
glede zmanjšanih odmerkov gnojenja, prilagoje-
nih prevladujočim talnim tipom (gnojenje glede na 
talni tip) na ranljivih območjih.

Glede na izsledke predstavljene v znanstveni li-
teraturi in ob upoštevanju izsledkov raziskave iz-
vajanja gnojenja poljščin in travinja v Beli krajini 
(Strgulec, 2021) bo v projektu CRP HaČloRi sledilo 
preverjanje vpliva sprememba prakse rabe tal na 
študijskem območju z orodjem SWAT. V ta namen 
je bilo oblikovanih 5 scenarijev spremembe rabe 
prostora, ki bodo preverjeni v modelu SWAT: (1) 
scenarij nadaljevanja sedanje rabe prostora, (2) 
ekstenzifikacija rabe prostora s spremembo njiv 
v travnike ali travnikov v gozd, (3) intenzifikacija 
sedanje rabe prostora s spreminjanjem travnikov 
v njive ali vpeljave bolj intenzivnega kolobarja na 
obstoječe njive in travnike, (4) sprememba gno-
jenja ali kolobarja ter (5) preveritev vpliva pove-
čanja komunalne opremljenosti na kakovost vode 
glede na sedanje stanje.

Na ta način bo v nadaljevanju projekta s simulacijo 
v SWAT preverjen učinek ukrepov, za katere oce-
njujemo visoko pozitiven učinek na zmanjšanje 
onesnaževanja z nitrati, kot so uravnoteženo gno-
jenje, spremembe v kolobarju ali vrsti kmetijske 
kulture, prekrivni in medvrstni posevki, podsevki 

in zaščitni in obrežni pasovi. Delni rezultati pro-
jekta nakazujejo na potrebo po izvajanju varstveni 
ukrepov tudi na vplivnih območjih ekosistemov 
odvisnih od podzemnih voda, ki niso neposredno 
varovani kot območja Natura 2000. Čeprav mož-
nosti predpisa izvajanja varstveni ukrepov na 
vplivnih območjih ekosistemov odvisnih od pod-
zemnih voda, četudi ti niso neposredno varovani 
kot območja Natura 2000, trenutna zakonodaja že 
omogoča, pa vseeno ocenjujemo da je ta instru-
ment varstva razmeroma šibek in neučinkovit. 
Ocenjujemo, da bo potrebno uvesti znanstveno 
podprte (Glavan in sod., 2019), a hrkati lokalnemu 
okolju prilagojene in bolj inovativne načine izvaja-
nja ukrepov, ki so osredotočeni v so-bivanje, imajo 
natančno določen protokol preverjanja in uporab-
nike prostora motivirajo k izvajanju ukrepov (npr. 
trženje pridelkov in izdelkov pod naravovarstveno 
usmerjeno blagovno znamko).

Sklepi

Osnutek načrta upravljanja voda na vodnem ob-
močju Donave NUV III 2022-2027 izpostavlja slabo 
stanje ekosistemov, odvisnih od pozemnih voda v 
Beli krajini, predvsem za habitat črne človeške ri-
bice, ki zahteva višji standard varovanja kakovo-
sti podzemne vode (9,2 mg NO

3
-/l) kot je za pitno 

vodo (50  mg  NO
3

-/l). V projektu CRP HaČloRi se 
osredotočamo na opredelitev ukrepov, ki bi učin-
kovito omejili obremenjevanje podzemne vode in 

Preglednica 3.1: Pregled najbolj primernih ukrepov za zmanjšanje onesnaženja z nitrati iz kmetijstva (prirejeno po Oenema in sod., 2018).

Ukrep Opis ukrepa
Opazovani parameter

učinkovitost izvedljivost možnost spremljanja stroški/ koristi

1 uravnoteženo gnojenje (spremembe gnojilnih 
obrokov z namenom zmanjšanja presežkov N)

visoka visok da ugodno

2 ciljno gnojenje (optimizacija termina in lokacije 
gnojenja)

visoka visok da srednje

3 uporaba gnojil z izboljšanim delovanjem (npr. 
počasno sproščanje N, zaviralci nitrifikacije

visoka srednji da ugodno

4 spremembe v kolobarju ali vrsti kmetijske kulture 
(zamenjava za takšne z manjšimi N potrebami ali 
večjo učinkovitostjo pri sprejemu N)

srednja srednji da srednje

5 prekrivni in medvrstni posevki, podsevki (vežejo N, 
ki je ostal v tleh po žetvi)

zelo visoka visok da ugodno

6 uporaba zastirk (zmanjšanje evaporacije, 
zapleveljenosti zato boljši pogoji za rast glavne 
kulture zato boljši izkoristek N)

visoka
 

visok da srednje

7 omejitve pri paši (npr. paša zgolj spomladi oz. ob 
ugodnih vremenskih razmerah)

visoka nizek da srednje

8 zaščitni in obrežni pasovi (npr. ob vodotokih) visoka srednji da ugodno

10 optimizacija namakanja (izboljšanje sprejema 
hranil, zmanjšanje porabe vode, vpeljava in 
uporaba sistema podpore odločanju o namakanju)

srednja visok da ugodno
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tako zagotovili ustrezen habitat za to zavarovano 
vrsto.

Jelševniščice in Otovskega brega bistveno dru-
gačno tako po obsegu kakor tudi po poseljenosti, 
s tem pa je drugačna tudi raba tal na vodozbir-
nem območju in posledično koncentracija one-
snaževal. Zaradi nižjega poseljenega zaledja pri-
haja na Otovskem bregu do rednega preseganja 
mejne vrednosti za človeško ribico, medtem ko so 
nitrati na Jelševniščici z višjim in gozdnatim za-
ledjem bistveno nižji. Za doseganje ugodnega sta-
nja bo potrebno ukrepe za zmanjšanje pritiska na 
okolje vzpostavljati zlasti na Otovskem bregu, na 
obeh osrednjih izvirih raziskave pa bo potrebno 
postaviti ukrepe za zmanjšanje nevarnosti večje-
ga onesnaženja. Vzpostavitev celostnega, zvezne-
ga, občasnega in pasivnega spremljanje širokega 
spektra onesnaževal (klasičnih onesnaževal v 
vodi, nitrata, določanja emisijskih vrednoti dušika 
glede na vir onesnaženja) že kaže na potencial, 
ki ga ima tovrstno merjenje za ciljno usmerjanje 
ukrepov kmetijske in okoljske politike, še večjo 
korist pa bomo pridobili v prihodnjem letu in pol 
izvajanja projekta.

Za potrebe oblikovanja ukrepov prilagojene rabe 
kmetijskega prostora bodo učinki spremem-
be rabe tal preverjeni z modelom SWAT. Analiza 
sedanje rabe prostora nakazujejo na potrebo po 
izvajanju varstveni ukrepov na vplivnih območjih 
ekosistemov odvisnih od podzemnih voda, četudi 
ti niso neposredno varovani kot območja Natura 
2000. Potrebno je uvesti za lokalno okolje prila-
gojene ukrepe, ki so osredotočeni v so-bivanje in 
imajo natančno določen protokol preverjanja.
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Povzetek

V prispevku so predstavljene aktivnosti pri uvedbi 
ihtiološkega monitoringa na ribji stezi HE Brežice 
v sklopu izvedbe ciljnega raziskovalnega projekta: 
Raziskava zvezdogleda in platnice na reki Savi in 
pritokih ter raziskava učinkovitosti ribjih stez/pre-
hodov za vodne organizme na spodnji Savi. Razi-
skovalni projekt je namenjen razvoju metodologije 
za oceno stanja populacij ciljnih ribjih vrst (zvez-
dogled in platnica) na območju reke Save in prito-
kov ter učinkovitosti omilitvenih ukrepov, preho-
dov za vodne organizme na pregradah na spodnji 
Savi, za dosego povezljivosti populacij vzdolž Save 
in njenih pritokov. Preverjanje dejanske učinkovi-
tost delovanja ribje steze je omogočeno z vzpo-
stavitvijo video nadzornega sistema, ki omogoča 
popolnoma neinvazivno spremljanje rib, ki pre-
hajajo skozi ribjo stezo. Nadzorni sistem obsega 
dve barvni HD kameri s centralnim podatkovnim 
strežnikom, ki omogoča spremljanje dogajanja v 
ribji stezi preko pametnega telefona v realnem 
času. Postopek je patentiran na nacionalni ravni 
in omogoča neprekinjen zajem podatkov iz katerih 

lahko določimo naslednje parametre za določitev 
migracij rib: čas, vrsta, velikost in smer plavanja 
rib, zajem vizualnih posebnosti. Nadzorni sistem 
ne vpliva na hidravlične razmere v ribji stezi in je 
popolnoma nemoteč za vodne organizme.

Uvod

Slovenija je v svojih strateških dokumentih opre-
delila, da bo do leta 2050 podnebno nevtralna in 
na podnebne razmere odporna družba na temeljih 
trajnostnega razvoja. V tem kontekstu je potrebno 
izpostaviti pridobivanje energije iz obnovljivih vi-
rov ob sočasnem ohranjanju narave. Kot predno-
stno je navedena učinkovitost ravnanja z energi-
jo, z upoštevanjem načela podnebne pravičnosti. 
Ključni razvojni problem, ki ga je potrebno razre-
šiti je v tem, da je zagotovljena raba obnovljivih 
virov energije in kako zadostiti razvojnim ciljem, 
vendar na način, da se sočasno ohranjajo vsi ele-
menti zdravega naravnega okolja. Z deležem rabe 
obnovljivih virov, ki predstavlja manj kot 22% de-



161

Postavitev video nadzornega sistema za spremljanje rib skozi prehod za vodne organizme na pregradi HE Brežice 

161

leža v bruto končni rabi energije Slovenija ne do-
sega kriterija, ki je bil postavljen za letno ciljno 
vrednostjo 25% v 2020. Prav tako pri proizvodnji 
električne energije ta cilj (39,3%) z dejanskim de-
ležem okoli 33% ni dosežen. Kot spodbuda za ra-
zvoj proizvodnje električne energije iz OVE so na 
voljo finančne spodbude v okviru podporne she-
me, kot tudi posebna zakonska podlaga v podporo 
izgradnji HE na spodnji Savi. NEPN kot ciljno vred-
nost za leto 2030 določa vsaj 27% delež obnovlji-
vih virov v bruto končni rabi energije oziroma 43% 
delež v sektorju proizvodnje električne energije. 
Tudi dolgoročno pričakujemo še nadaljnje pove-
čevanje deležev proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, pri čemer se v ciljnem letu 2050 
pričakuje najmanj 80% delež obnovljivih virov v 
bruto končni rabi električne energije. Izkoriščanje 
vodne energije ima v Sloveniji prednost v tehnolo-
gijah pred drugimi viri in tudi omogočajo vključe-
vanje ostalih obnovljivih virov v elektro-energet-
ski sistem, kot zagotavljanje sistemskih storitev. 
Hidroenergetiki je v strateških dokumentih tudi 
dodeljena vloga v širšem kontekstu upravljanja z 
vodami. V temu kontekstu so projekti izgradnje hi-
droelektrarn mišljeni kot večnamenski, kjer pred-
stavlja energetska raba zgolj enega od ciljev, ki jih 
rešujemo s tovrstnimi projekti. Prav na primeru 
izgradnje verige HE na spodnji Savi je, ob izrabi 
vodnega potenciala, izpostavljen cilj zagotavljanje 
poplavne varnosti, kot ohranjanje bivanjskih po-
gojev za združbe, ki naseljujejo ta prostor.

Eno od pomembnih vprašanj pri izkoriščanju vo-
dnega potenciala na spodnji Savi je, kako zadostiti 
ciljem obnovljivih virov energije ob trajnostnem 
upravljanju naravnih virov vključno s trajnostnim 
upravljanjem populacij ključnih evropskih vrst, 
kot sta zvezdogled in platnica. V letu 2021 je bil 
pričet Ciljni raziskovalni projekt (CRP): »Raziskava 
zvezdogleda in platnice na reki Savi in pritokih ter 
raziskava učinkovitosti ribjih stez/prehodov za vod-
ne organizme na spodnji Savi«, z namenom identi-
fikacije stanja populacij ciljnih vrst rib (zvezdogled 
in platnica) na območju reke Save in pritokov ter 
učinkovitost omilitvenih ukrepov tj. prehodov za 
vodne organizme na območju spodnje Save s pri-
sotnimi hidroelektrarnami. V sklopu projektnih 
aktivnosti je predvideno, da se izvede raziskava 
populacije zvezdogleda in platnice na območju 
spodnje Save (v naravnem toku in območjih hi-
droelektrarn) in pritokih z upoštevanjem rele-
vantnih obstoječih podatkov ter preveritve stanja 
na terenu, ki so podlaga za razvoj metodologije za 
raziskavo ciljnih ribjih vrst na tem območju. Na 
območju hidroelektrarn pa je predvideno, da se 
analizira učinkovitost obstoječih ukrepov na spo-
dnji Savi z analizo delovanja obstoječih prehodov 
za vodne organizme z izvedbo hidravličnih meri-
tev in analize učinkovitosti delovanja objektov z 
vpeljavo inovativnih tehnik sledenja vodnih orga-

nizmov na pilotnem primeru postavitve sledilne-
ga sistema na ribji stezi HE Brežice, ki ga bomo 
podrobneje predstavili v nadaljevanju.

Opis problema

Prehodi za vodne organizme so umetno zgrajeni 
objekti z namenom premostitve višinske razlike 
na delu vodotoka, ki je pregrajen in zajezen. Cilj 
takšnih objektov je, da se umiri vodni tok in s tem 
omogoči prehod vodnim organizmom. Velikokrat 
se zgodi, da je seveda zasnova teoretično ustre-
zna, a v praksi se pokažejo določene pomanj-
kljivosti. Problemi nastanejo, ko obstajajo točke 
oziroma mesta oteženega prehoda s premočnim 
vodnim tokom. Podobno analogijo bi lahko prika-
zali pri navadnih stopnicah. Če bi bila samo ena 
od stopnic dvakrat ali trikrat višja kot ostale, bi 
takšne stopnice izgubile svojo osnovno funkcijo, 
kot naprava za premagovanje višinske razlike. Na 
ribjih stezah, je mesta oteženega in onemogoče-
nega prehajanja, možno tehnično diagnosticirati 
zgolj s hidrometričnimi meritvami. Vezano na na-
črtovanje ribjih stez je pri migraciji rib ključne-
ga pomena, da so zagotovljeni ustrezni pogoji, ki 
omogočajo posameznimi vrstam prehodnost čez 
območja oteženega prehoda. V prvi vrsti morajo 
biti izpolnjeni hidravlični pogoji, ki ustrezajo pla-
valnim sposobnostim vrstam, ki migrirajo vzdolž 
toka. Ključnega pomena je hitrost vodnega toka, 
ki ustreza plavalnim sposobnostim posamezni 
ribji vrsti. Pri načrtovanju ribjih prehodov je tre-
ba upoštevati značilnosti naravnega vodnega 
toka, kot so posamezni lokalni pojavi (tolmuni z 
umirjenim tokom, brzice, prelivi, ...), ki so posle-
dica ovir v vodnem toku, ki pa pomagajo vodnim 
organizmom pri prehodu odsekov oteženega pre-
hoda. Ta spreminjajoči hidravlični režim omogoča, 
da se vodni organizmi premikajo vzdolž vodnega 
toka glede na plavalne sposobnosti posamezne 
vrste. Zato je za preučevanje prehodnosti za vod-
ne organizme tako naravnih rečnih odsekov, kot 
umetno ustvarjenih prehodov ključnega pomena 
poznavanje hitrostnega polja. S konvencionalnimi 
metodami (hidrometrijska krilca) je identifikacija 
hitrostnega polja na določenem odseku v praksi 
težko izvedljiva. Prav tako pa s konvencionalno 
opremo ni mogoče doseči, da so meritve izvedene 
v dovolj kratkem časovnem koraku, ki je dovolj re-
prezentativen za identifikacijo hitrostnega polja. 

V raziskovalnem projektu uporabljamo mersko 
opremo, ki pomeni najmodernejšo razpoložljivo 
tehnologijo v svetu, ki temelji na akustičnih me-
rilcih s pomočjo Dopplerjevega principa (točkov-
nega, linijskega in prostorskega) zajema meritev 
hitrosti in omogoča kreiranje 3D hitrostnega polja. 
Merska oprema omogoča kreiranje hitrostnega 
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polja po posameznih profilih v realnem času, kar 
je bistvenega pomena za preučevanja hidravlič-
nih pogojev v času migracije vodnih organizmov 
vzdolž vodotoka oz. na ribjih stezah. Za ta namen 
uporabljamo različno mersko opremo, glede na 
velikost vodotoka in čas izvajanja meritev, ki se 
izvajajo v času drsti in nizkih pretokov na obmo-
čju spodnje Save, njenih pritokov (Savina, Mirna, 
Krka) ter na ribji stezi:
• za določitev hitrostnega profila na večjih vodo-

tokih uporabljamo akustični Doppler 3D meri-
lec River Surveyor (Sontec), ki je nameščen na 
posebnem plovilu in se na manjših vodotokih 

upravlja z potezno vrvjo ali pa s čolnom na več-
jih vodotokih (slika 1);

• za določitev hitrostnega profila na manjših vo-
dotokih uporabljamo akustični Doppler 2D (3D) 
merilec Flow Tracker (Sontec) slika 2;

• za spremljanje hidravličnih pogojev  v času dr-
sti pa je predvideno, da se namesti stacionarni 
merilec Side looking ADV (Sontec), ki omogoča 
kontinuirno spremljanje vodnega toka v daljšem 
časovnem obdobju.

V okviru raziskovalnega projekta preučujemo de-
jansko učinkovitost delovanja ribje steze pri elek-
trarni Brežice. Za to lokacijo smo se odločili iz raz-
loga, ker je pretok Save pod elektrarno naraven 
in tudi evidentiran kot habitat obeh ciljnih vrst, ki 
sta predmet raziskave v tem projektu. Ribja steza 
pri elektrarni Brežice je zasnovana kot rečna ob-
vodna struga z vsemi značilnostmi prvotne rečne 
struge in je iz funkcionalnega vidika najbolj dovr-
šena v Sloveniji, saj vsebuje vse prednosti pred-
hodnih ter nadgrajena z izboljšavami na osnovi 
obratovalnih izkušenj na ostalih ribjih stezah na 
spodnji Savi (slika 3).

Slika 3: Ribja steza pri HE Brežice (www.he-ss.si)

Učinkovitost obratovanja ribjih 
stez

Prehodi za vodne organizme so najpogostejši 
ukrep, ki se navaja kot učinkovita rešitev za mi-
gracije ciljnih ribjih vrst, seveda ob ustrezni obli-
kovanosti, ki omogoča ustvarjanje bivanjskih raz-
mer, ki ribam ob migraciji omogoča prehodnost. 
Pri načrtovanju omilitvenih ukrepov pri hidroelek-
trarnah se v strokovni in laični javnosti pojavljajo 
pomisleki, da posamezne ribje vrste ne bi mog-
le živeti v sožitju s hidroelektrarnami. Na osnovi 
nekaterih primerov dobrih praks v preteklosti (na 
primer: rezultatov LIFE projekta Ljubljanica pove-
zuje) pa praksa kaže ravno na nasprotno. Za na-
selitev ribjih populacij v akumulacijskih bazenih 
je potrebno prvenstveno izvesti učinkovite omilit-

Slika 1: Meritev hitrostnega profila z akustičnim merilcem na aku-
mulaciji Brežice

Slika 2: Meritev hitrostnega profila z ročnim akustičnim merilcem
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vene ukrepe, ki omogočajo ribjim vrstam dosto-
pnost do drstišč, v predmetnem primeru izvedba 
primernih ribjih stez, ki omogočajo prehod vsem 
vodnim organizmom, ki so v prehranjevalni verigi 
posameznih ciljnih ribjih vrst. Poudarek pri izved-
bi omilitvenih ukrepov je njihova učinkovitost kot 
eden od ciljev predmetnega raziskovalnega pro-
jekta.

Pogosto se pri določanju učinkovitosti delovanja 
ribjih stez izvaja monitoring prehajanja rib z na-
menom ugotavljanja učinkovitosti delovanja ribje 
steze. Z razvojem digitalne tehnologije se je raz-
vila tudi možnost spremljanja prehajanja rib skozi 
ribje steze z uporabo video nadzornega sistema. 
Spremljanje prehajanja rib skozi ribje steze z vi-
deo sistemom ima veliko prednosti pred drugimi 
pogosto uporabljenimi metodami, kot so na pri-
mer monitoring z vršami ali monitoring z RFID 
čipi. Monitoring prehajanja rib z video nadzornim 
sistemom  nam omogoča neprekinjeno oziroma 
zvezno opazovanje prehajanja rib, poleg tega pa je 
ta metoda monitoringa za ribe povsem neinvaziv-
na in neškodljiva. Pri izvedbi monitoringa preha-
janja rib skozi ribjo stezo je zaželeno poleg števila 
rib, poznati tudi podatek o velikosti rib. Podatek 
o velikost rib, ki prehajajo kozi ribjo stezo je po-
memben predvsem zaradi informacije o tem, kako 
velike ribe, še lahko prehajajo skozi ribjo stezo. Z 
uvedbo video nadzornega sistema pa se ponuja še 
možnost prepoznave ribjih vrst pri prehodu ribje 
steze. Seveda je potrebno za vzpostavitev takega 
sistema uporabiti ustrezno opremo. Video nad-
zorni sistem temelji praviloma na dveh kamerah s 
katerimi zajemamo prehod rib preko vidnega po-
lja. Ključnega pomena pa je, kako postaviti video 
nadzorni sistem, da so značilnosti rib (velikost, 
vrsta,…) pri prehodu vidnega polja nadzornega 
sistema evidentne zgolj na podlagi video zapisa, 
brez dodatnih računalniških obdelav posnetega 
video materiala.

Za spremljanje učinkovitosti delovanje ribje ste-
ze Brežice smo na vtočnem delu (tehničnem delu) 
pred drstno sezono v letu 2022 postavili video 
nadzorni sistem, ki je bil v ta namen razvit v okvi-

ru projekta LIFE Ljubljanica povezuje in omogoča 
spremljanje: števila osebkov, določitev vrste, veli-
kosti, smer in čas prehoda. Pri LIFE projektu smo 
v času spremljanja registrirali okoli 100.000 pre-
hodov, kar je v celoti pokrilo pričakovanja učinko-
vitosti delovanja ribjih stez. Pri konvencionalnem 
pristopu smo omejeni glede na vzorec populacije 
rib, ki smo ga uspeli markirati in vprašanje je, če 
ta vzorec ustreza tudi dejanski populaciji, ki migri-
rira. Z video nadzorom to vprašanje ni pomembno, 
ker zajamemo dejanski tisti del populacije, ki de-
jansko migrira.

Video nadzorni sistem (slika 4), ki je patentiran, 
sestavljata dve podvodni kameri (širokokotni, s 
fiksnim fokusom in dodatno osvetlitvijo), ki sta 
nameščeni na vsako stran prehoda in omogočata 
registracijo posameznih ali skupine rib, ki preč-
kajo vidno polje kamer (slika 5). Ob vsaki kameri 
je nameščeno merilo (vzporedno nameščeni kla-
sični vodomerni lati z 2cm skalo in dolžine 1m), 
ki omogoča oceno dolžine za vsako ribo posebej 
(slika 6). Da je omogočena polno funkcionalnost 
sistema tudi v nočnem času, je vgrajen dodatni 
reflektor, ki omogoča nočno snemanje (slika 7). 
Sistem omogoča popolnoma neinvazivno spre-
mljanje velikosti in smeri plavanja rib, ki preha-
jajo skozi ribjo stezo. Velikost rib je mogoče dolo-
čiti po patentiranem protokolu iz razmerja dolžin 
na osnovi nasprotno usmerjenih fotografij rib pri 
prehodu z odčitkom navidezne velikosti na mer-
skih latah (slika 8).

Sistem napajanja opreme je avtonomen in stalen. 
Podatki se shranjujejo na procesorsko kontrol-
nem krmilniku, ki omogoča (slika 9): (1) strežniš-
ki sistem za kontinuirno snemanje, (2) nastavitev 
detektorja gibanja za pričetek zapisa, (3) shranje-
vanje na lokalni disk, (4) spremljanje video nadzo-
ra v živo, (5) vizualizacijo pregleda posnetkov pre-
ko spleta, (6) statistične analize, (7) alarmiranje 
in obveščanje ter (8) spremljanje in upravljanje 
sistema na daljavo. Prednost tega sistema pred 
konvencionalnimi metodami je v tem, da ni pot-
rebnega nikakršnega posega v ribji živelj (izlov, 
markiranje, ipd) in je za ribjo populacijo najmanj 

Slika 4: Video nadzorni sistem na vtočnem kanalu ribje steze Slika 5: Podvodni širokokotni HD kameri
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stresna. Kar je nedvomno prednost takega sis-
tema je v tem, da dejansko zajamemo vse vodne 
organizme, ki prečkajo vidno polje video nadzor-
nega sistema in dobimo dejansko učinkovitost de-
lovanja ribje steze. 

Video nadzorni sistem smo vzpostavili v funkcijo 
pred pričetkom drstne sezone. Sistem omogoča 
kontinuirno spremljanje dogajanja na lokaciji di-
rektno preko mobilne aplikacije. Nadzorni sistem 
je zasnovan tako, da se kamere sprožijo ob kateri-
koli premiku, s tem, da se informacija na strežniku 
zapiše z deset sekundnim zamikom pred dogod-
kom in po dogodku. Na ta način ni nevarnosti, da 
bi se izgubila kakršnakoli informacija. V času od 
vzpostavitve smo registrirali prehode obeh cilj-

nih vrst (platnica in zvezdogled) čez ribjo stezo v 
akumulacijo. Registrirane so bile tudi druge ribje 
vrste (npr. klen, som).Glede na pojavnost preho-
dov rib preko video nadzornega sistema lahko 
ugotavljamo, da ribja steza služi svojemu name-
nu. Podrobnejše analize bodo predstavljene v de-
lovnih poročilih projektnih aktivnosti.

Nadgradnja programa meritev

V sklopu nadgradnje programa meritve učinkovi-
tosti delovanja ribje steze so predvidene meritve 
referenčnih hitrosti z točkovnim 3D akustičnim 
merilcem po profilih pri običajnih obratovalnih 

Slika 6: Vodomerna lata in kamera

Slika 8: Princip določitve velikosti rib (Vidmar, 2016)

Slika 10: Registracija prehoda jate platnic v času drsti

Slika 9: Procesorski kontrolni merilnik

Slika 11: Registracija soma v vtočnem kanalu

Slika 7: Dodatni reflektor za nočno snemanje



165

Postavitev video nadzornega sistema za spremljanje rib skozi prehod za vodne organizme na pregradi HE Brežice 

165

manevrih z namenom pridobitve podatke o hitro-
stih na posameznih odsekih ribje steze. Na osnovi 
analiz hitrostnega polja bo tako mogoče poda-
ti oceno o ustreznosti hitrosti vode glede na pla-
valno oz. migratorno sposobnost ciljnih vrst. Na 
osnovi meritev hitrosti bo možno izdelati po pot-
rebi korektivne ukrepe, ki so lahko nestrukturni 
(prilagoditev obratovalnih manevrov, spreminja-
nje vodnega režima za čas drsti, ipd.) ali struktur-
ni s katerimi omilimo dinamične učinke vodnega 
toka in ga prilagodimo plavalnim sposobnostim 
ciljnih vrst.

Zaključek

V prispevku so prikazani delni rezultati razisko-
valnega projekta »Raziskava zvezdogleda in platni-
ce na reki Savi in pritokih ter raziskava učinkovitosti 
ribjih stez/prehodov za vodne organizme na spodnji 
Savi« katerega rezultat je identifikacija stanja cilj-
nih vrst rib (zvezdogleda in platnice) na območju 
spodnje Save zaradi vpliva gradnje verige hidro-
elektrarn na temu odseku ter analizirati učinko-
vitost omilitvenih ukrepov, prehodov za vodne or-
ganizme.  Projekt je bil pričet v oktobru 2021 in 
poteka v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
(CRP V1-2142), ki ga sofinancirata ARRS in MOP. 

Eden od ključnih projektnih sklopov je preveri-
tev učinkovitost delovanja obstoječih prehodov 
za vodne organizme z vpeljavo inovativnih tehnik 
sledenja vodnih organizmov pri prehodu čez ribje 
steze. Za ta namen smo na pilotnem primeru, na 
ribji stezi elektrarne Brežice postavili video nad-
zorni sistem, ki omogoča kontinuirno sledenje 
prehajanja rib preko ribje steze. Nadzorni sistem 
in evaluacija meritev poteka po patentiranem po-
stopku, ki se je, kot zelo učinkovit nadzorni sistem, 
že uveljavil na prehodnem LIFE projektu, Ljublja-
nica povezuje. Rezultati video nadzora so zelo 
spodbudni, saj smo v času sezone drsti registrirali 
migracije obeh ciljnih vrst, tako platnice, kot zvez-
dogleda, kot tudi ostale vrste rib, ki se pojavlja-
jo na rečnem odseku. Več o uspešnosti izvajanja 
ukrepov bo podano tekom izvedbe projekta, ki se 
zaključuje koncem leta 2023.
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Povzetek 

Na območju sanacije leve brežine Drave na Vičavi 
na Ptuju smo naleteli na izrazito bočno erodira-
no steno iz konglomerata, nad katero leži stano-
vanjsko naselje, istočasno pa smo bili soočeni z 
velikimi težavami pri dostopanju do poškodovanih 
delov brežine. Območje je pod naravovarstveno 
zaščito, zato pri sanaciji ne smemo uporabljati 
svežega betona. Zaradi navedenega smo se od-
ločili, da za zavarovanje brežine uporabimo pre-
fabricirane betonske tetrapode, kar je bilo spre-
jemljivo tudi za soglasodajalce. Trenutne težave z 
dobavo armaturnega jekla in njegova visoka cena 
sta bili vzrok, da smo klasično jekleno armatu-
ro nadomestili s polimernimi vlakni. Na ta način 
smo zmanjšali tudi čas izdelave tetrapodov, saj je 
odpadlo zamudno oblikovanje armaturnih košev 
za zapleteno obliko tetrapodov. S tem ko smo za 
armiranje uporabili polimerna vlakna, smo za di-
menzioniranje morali uporabiti postopek dimen-
zioniranja, ki presega trenutno pri nas veljavni 
standard za projektiranje betonskih konstrukcij, 
Evrokod 2. Naše izračune smo potrdili z obreme-
nilnimi preizkusi tetrapodov. 

Uvod

Uporaba prefabriciranih betonskih tetrapodov za 
zavarovanje brežin je v deželah, kjer nimajo na 
razpolago dovolj kakovostnega kamna ustrezne 
velikosti, že običajen pojav, predvsem za izgradnjo 
valobranov na morju. Pri urejanju vodotokov na 
porečju Drave tetrapodov do sedaj še nismo upo-
rabljali. Potreba po tej vrsti zavarovanja brežin se 
je pojavila na Dravi na območju Vičave na Ptuju, 
saj gre za območje, ki je zaradi visoke in prepadne 
brežine s kopnega nedostopno.

Opis problema

Levo brežino Drave na območju Vičave na Ptuju 
predstavlja mestoma strma, zarasla brežina, po-
nekod pa vertikalna stena iz konglomerata (slika 
1), ki je na stiku z vodno gladino erodirana tudi 
do 5 m v globino. Rečni tok je na tem odseku zelo 
razgiban, saj je tik nad erodiranim območjem so-
točje derivacijskega kanala HE Zlatoličje in stru-
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ge Drave (slika 2), pod njim pa prehod iz reke v 
akumulacijo HE Formin (Ptujsko jezero). Nekoliko 
gorvodno od sotočja s kanalom se v strugi nahaja 
še polotok (nekdanji Gunžarjev otok), ki dodatno 
vpliva na odtočne razmere in na tokovno sliko na 
obravnavanem območju. Na dolvodnem koncu od-
seka se v strugi, nekaj metrov od levega brega, 
pod hišno številko Vičava 15, nahaja manjši otok – 
skalni osamelec iz konglomerata. Po razpoložlji-
vih virih naj bi prišlo do odloma tega dela brežine 
leta 1927 (slika 3 in slika 4).

Nad erodirano brežino leži stanovanjsko naselje, 
posamezni starejši objekti stojijo zelo blizu roba 
brežine. Prebivalci naselja že dolgo opozarjajo na 
pretečo nevarnost. Prva idejna zasnova za sana-
cijo spodjedenih delov brežine je bila izdelana leta 
1998 [1]. Takrat je bilo predvideno, da se vzdolž 
erodirane brežine zgradi v strugi Drave nasip iz 
gramoza, ki je na vodni strani zavarovan z oblo-
go iz kamna. Območje spodjed bi se zapolnilo s 
prodom in na zunanji strani zaščitilo z oblogo iz 
kamna in betona. V nadaljnjih letih je bilo obdela-

nih več variant rešitve problema in izdelanih več 
različnih projektov.

Ker je bila v vmesnem času na tem odseku Dra-
ve razglašeno območje Natura 2000 in narav-
na vrednota, poleg tega pa gre še za arheološko 
najdišče in vplivno območje spomenika, so nam 
bile pri iskanju rešitev s strani pogojedajalcev 
postavljene številne omejitve. Izvesti smo mo-
rali predhodne podvodne arheološke raziskave, 
vzdolž brežine nismo smeli zgraditi nasipa, ki bi 
nam omogočal dostop in pri izvedbi del v strugi 
nismo smeli uporabiti svežega betona.

Glede na vse navedeno smo torej iskali rešitev, 
ki bi preprečila nadaljnjo erozijo na treh najbolj 
ogroženih delih brežine in bi omogočila izgradnjo 
stabilne zgradbe vzdolž brežine. Istočasno bi mo-
ral biti omogočen transport elementov protiero-
zijskega zavarovanja z avtodvigalom z zgornjega 
roba brežine, pri sami vgradnji v zajede pa bi si 
pomagali z mehanizacijo na plavajočem pontonu. 
Tako smo se odločili (upokojeni kolega Zdenko Zo-

Slika 1: Erodirana brežina – stena iz konglomerata (foto Samo 
Cobelj).

Slika 3: Odlom brežine iz leta 1927 (foto Samo Cobelj). Slika 4: Erodirana brežina nasproti odloma iz leta 1927 (foto Samo 
Cobelj).

Slika 2: Sotočje struge in kanala – vidno mešanje vode in vpliv 
kanala na levo brežino (vir: PISO).
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rič), da za vznožje protierozijskega zavarovanja na 
vodni strani uporabimo betonske tetrapode (slika 
5) z maso 1000 kg, za tetrapodi vgradimo kamen 
lomljenec, v spodjede pa vgradimo gramoz, ki ga 
na zunanji strani zavarujemo s kamnom lomljen-
cem. Masa tetrapodov je morala biti tolikšna, da 
bi omogočala njihovo spuščanje z avtodvigalom z 
zgornjega roba brežine do pontona na vodni gladi-
ni, istočasno pa zagotavlja njihovo stabilnost proti 
prevrnitvi in medsebojno dobro zaklinjanje. Tako 
zasnovana rešitev je bila sprejemljiva tudi za vse 
pogojedajalce.

Slika 5: Geometrija tetrapodov (vir nepoznan).

V letu 2015 je bil izdelan projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, pridobljena pa so bila tudi 
vsa potreba soglasja [2,3].

Potrebna sredstva za izvedbo investicije so bila 
zagotovljena šele leta 2021 (sofinanciranje Re-
publike Slovenije in Evropske unije iz Sklada za 
regionalni razvoj). Delo smo pridobili na javnem 
razpisu. Že v fazi razpisa smo ugotovili, da tetra-
podov ustrezne mase ni mogoče dobiti na tržišču 
in da bi bil transport iz držav, ki tetrapode izdelu-
jejo, prezamuden in predrag. Zato smo se odločili, 
da v tujini nabavimo kalupe ustrezne velikosti in 
naročimo izdelavo tetrapodov v eni od betonarn v 
Sloveniji (slika 6).

Slika 6: Novo izdelani mikroarmirani tetrapodi na sedežu podjetja 
VGP Drava Ptuj d.o.o. (foto Agata Suhadolnik)

Armiranje tetrapodov s polimer-
nimi vlakni – izračun nosilnosti 
in obremenilni preizkus

V začetku leta 2022 se je začela vojna v Ukrajini, 
ki je imela za posledico poleg dviga cen energen-
tov, tudi oteženo dobavo gradbenih materialov, 
še posebej armaturnega jekla, in nagel porast 
njegove cene. Zato smo začeli razmišljati o tem, 
da bi klasično armaturo v tetrapodih nadomestili 
s polimernimi vlakni, ki bi bili lažje dobavljivi in 
katerih cena bi bila zmernejša. Na ta način smo 
zmanjšali tudi čas izdelave tetrapodov, saj je od-
padlo zamudno oblikovanje armaturnih košev za 
zapleteno obliko tetrapodov. Za armiranje smo 
uporabili polimerna vlakna STRUX® 75/32 proi-
zvajalca GCP. Gre za vlakna, ki se lahko v skladu 
s standardom EN 14889-2:2006 [4] upoštevajo pri 
izračunu nosilnosti. Dimenzioniranje se je izvedlo 
v skladu z dokumentoma »fib Model Code for Con-
crete Structures 2010« [5] in »Final recommen-
dation of RILEM TC 162-TDF: Test and design 
methods for steel fibre reinforced concrete« [6]. 
Za dimenzioniranje betonskih elementov z vlakni 
so potrebni podatki o residualni trdnosti betona z 
vlakni. Zastopnik za vlakna STRUX® 75/32 za Slo-
venijo je razpolagal samo z vrednostmi residu-
alne trdnosti za trdnostni razred betona C40/50. 
V prvem koraku se je tako izvedla interpolacija 
residualnih trdnosti za trdnostni razred betona 
C25/30. Ocenjene vrednosti residualnih trdnosti 
smo naknadno potrdili z obremenilnimi preizku-
si tetrapodov. Pri z vlakni armiranem betonu je 
potrebno razlikovati med pojmoma »nosilnost« in 
»residualna nosilnost«. Kot »nosilnost« se razu-
me maksimalna nosilnost betonskega tetrapoda, 
ki je odvisna samo od natezne trdnosti betona. Pri 
»nosilnosti« vlakna ne igrajo nobene vloge, saj 
se aktivirajo šele po tvorbi razpoke. Kot »residu-
alna nosilnost« se razume nosilnost betonskega 
tetrapoda s polimernimi vlakni po tvorbi razpoke. 
»Residualna nosilnost« je z izbranimi vlakni sicer 
nižja od »nosilnosti«, vendar pa je obnašanje be-
tonskega tetrapoda z vlakni izrazito duktilnejše. 
Ta duktilnost omogoča, da se bodo tetrapodi po 
morebitni tvorbi razpok lahko bolj deformirali in 
posledično med seboj zaklinili. To brez vlaken ne 
bi bilo možno. 

Obremenilni preizkus se je izvedel tako, da je bil 
tetrapod postavljen na ravno podlago. Preizkusi-
li smo dva vzorca (L22033/2/1 in L22033/2/2). 
Obremenitev je bila vnesena v tetrapod na koncu 
zgornjega kraka, ki je tako bil tlačno obremenjen. 
Ostali trije kraki pa so bili posledično obremenjeni 
na upogib in strig (in z minimalno osno silo). She-
matični prikaz za obremenilni preizkus prikazuje 
slika 7, dejansko obremenitev pa slika 8.
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Meritve so bile izvedene s pomočjo optične me-
rilne naprave ARAMIS SRX, s katero so se v času 
obremenitve spremljale diskretne točke in celot-
no površino vzorca (slika 9). 

Z izbranim računskim modelom smo s srednjimi 
materialnimi lastnostmi betona C25/30 izraču-
nali, da tetrapod nosi vsaj 141,134 kN (glede na 
obremenilni preizkus). Primerjava z nosilnostjo 
določeno z obremenilnim preizkusom za vzorec 
L22033/2/1, ki je bila 214,202 kN in primerjava z 
nosilnostjo določeno z obremenilnim preizkusom 

za vzorec L22033/2/2, ki je bila 278,825 kN, poka-
že, da so naši izračuni na podlagi srednje natezne 
trdnosti betona in upoštevanja linearno-elastič-
nega obnašanja materiala do maksimalne obre-
menitve na varni strani (slika 10).

Z ocenjenimi materialnimi lastnostmi betona 
C25/30 armiranega z vlakni STRUX® 75/32 smo 
izračunali, da je residualna nosilnost tetrapoda 
vsaj 70,042 kN (glede na obremenilni preizkus). 
Primerjava z vrednostmi za  residualno nosilnost 
določeno z obremenilnim preizkusom za vzorec 

Slika 7: Shematični prikaz postavitve tetrapoda za obremenilni 
preizkus; zelena puščica označuje smer delovanja obtežba, modri 
stožci pa  podprte točke tetrapoda).

Slika 9: Diskretne točke merjene s pomočjo kamer (prikazane razdalje so v mm), vzorec L22033/2/1.

Slika 8: Dejanska obremenitev tetrapoda - vzorec L22033/2/2.
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L22033/2/1, ki je bila na podlagi obremenilnega 
preizkusa ocenjena na vrednost med 59,01 kN in 
128,497 kN in primerjava z residualno nosilnostjo 
določeno z obremenilnim preizkusom za vzorec 
L22033/2/2, ki je bila ocenjena na vrednost med 
81,85 kN in 189,919 kN, pokaže, da so tudi naši 
izračuni na podlagi ocenjene residualne nosilnosti 
betona C25/30 z vlakni STRUX® 75/32 na varni 
strani (slika 11).

Spodnja meja residualne nosilnosti za vzorec 
L22033/2/1 določena na podlagi obremenilnega 
preizkusa (59,01 kN) je sicer nižja od naše izra-
čunane vrednosti (70,042 kN), vendar je potrebno 
poudariti, da gre za izrazito konservativno oceno 
oz. je dejanska residualna nosilnost za vzorec 
L22033/2/1 bližje zgornji meji residualne nosil-
nosti določene na podlagi obremenilnega preiz-
kusa (128,497 kN). Spodnja meja je namreč bila 
določena kot srednja vrednost sile na delu dia-
grama sila-pomik, kjer se očitno aktivirajo vlakna 
(po tem, ko začne nosilnost padati), zgornja meja 
pa je bila določena na podlagi relativnega pomi-
ka točk 6 in 7 (slika 9), ki je blizu širini razpoke 
(širina razpoke pa je najpomembnejši kriterij za 
določitev residualne nosilnosti). Ugotovljeno je 
torej bilo, da uporabljeni podatki za beton ojačan 
z vlakni STRUX® 75/32 dajejo rezultate, ki so na 
varni strani.

Preiskave tetrapodov smo izvedli v sodelovanju z 
Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG), v Labo-
ratoriju za konstrukcije (sliki 8,9).

Zaključek

Uporaba tetrapodov pri urejanju vodotokov je na 
porečju Drave novost, tudi njihovo armiranje s 
polimernimi vlakni pa vsaj na področju Slovenije 
predstavlja določeno noviteto. Tetrapodi predsta-
vljajo v specifičnih razmerah oteženega dostopa 
in številnih omejitev, ki smo jim priča pri načrto-
vani izvedbi protierozijskega zavarovanja na Viča-
vi na Ptuju, edino možno izbiro. Vsekakor bi bilo 
smiselno tudi v prihodnje v ustreznih razmerah 
takšen način zavarovanja uporabiti pogosteje, saj 
predstavljajo tetrapodi dobro nadomestilo kamnu, 

ki ga v zadnjem času težko pridobimo v ustrezni 
količini, velikosti in kakovosti.

Obremenilni preizkusi betonskih tetrapodov armi-
ranih z vlakni STRUX® 75/32 so pokazali, da imajo 
tetrapodi višjo nosilnost kot je bilo izračunano na 
podlagi ocenjenih materialnih lastnosti. To velja 
tako za maksimalno kot tudi residualno nosilnost. 
Ocenjene oz. predpostavljene lastnosti za beton 
ojačan z vlakni STRUX® 75/32 so tako bile potrje-
ne. Betonski tetrapodi s polimernimi vlakni omo-
gočajo v primerjavi z betonskimi tetrapodi brez 
vlaken večjo duktilnost in posledično efektivnej-
še medsebojno zaklinjanje tetrapodov. Skupaj bo 
namreč zloženo večje število tetrapodov, ki bodo 
med seboj sodelovali pri prenosu obtežbe nasipov 
na podlago.
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CELOVITA HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA 
ŠTUDIJA POREČJA KOT KORAK V SMERI 
PODROBNEJŠIH NAČRTOV UPRAVLJANJA 
VODA? - PRIMER SAVINJE

Gašper Zupančič, univ.dipl.inž.grad., IZVO-R d.o.o.

Miha Zidarič, univ.dipl.inž.grad., IZVO-R d.o.o.

Povzetek

Direkcija RS za vode je pred dvema letoma obliko-
vala koncept za pripravo ukrepov za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti in izboljšanje hidromorfo-
loškega stanja voda na ravni porečja. V prispev-
ku bomo koncept okvirno predstavili in prikazali 
prve izkušnje njegove uporabe na porečju Savinje. 
Prikazali bomo, da bi lahko te aktivnosti razume-
li na eni strani kot konkretizacijo vsebin oprede-
ljenih v nacionalnih načrtih (Načrt zmanjševanja 
poplavne ogroženosti in Načrt upravljanja voda), 
na drugi pa kot sinergijsko povezovanje vsebin iz 
obeh načrtov in pripravo ukrepov, ki hkrati prispe-
vajo k cilju zmanjševanja poplavne ogroženosti 
in cilju doseganja oz. ohranjanja dobrega stanja 
voda na ravni porečja.

Uvod

Na Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV) je 
bil pred dvema letoma oblikovan celostni pristop 

k obravnavi poplavne ogroženosti. Ta koncept je 
obravnavan v sklopu izdelave celovite hidrološko 
hidravlične študije porečja in se trenutno izvaja 
na dveh slovenskih porečjih (porečji Vipave in Sa-
vinje). Omenjeni pristop naslavlja obravnavo ce-
lotnega porečja in hkratno pripravo ukrepov tako 
za zmanjševanje poplavne ogroženosti, kot tudi 
izboljševanje hidromorfološkega stanja površin-
skih voda.

V tem prispevku želimo izdelovalci celovite hidro-
loško-hidravlične študije porečja Savinje (v nada-
ljevanju cHHŠp Savinje) predstaviti sam koncept 
in podati naše izkušnje iz njegove praktične izved-
be na porečju Savinje. Glede na to, da študija še 
poteka in so doseženi le nekateri delni rezultati, 
prispevek ni osredotočen na prikaz rezultatov. Na-
men prispevka je po eni strani predstaviti koncept 
strokovni (in drugi) javnosti, po drugi pa podati ko-
mentar glede morebitnega nadaljevanja podobnih 
študij na drugih slovenskih porečjih. Prispevek pa 
končujemo s pogledom v prihodnost – to je z vpra-
šanjem, kateri nadaljnji koraki bodo možni, ko bo 
cHHŠp Savinje zaključena. 
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cHHŠp Savinje in njena vsebina

Izvajanje cHHŠp Savinje se je začelo oktobra 2020 
s podpisom pogodbe, ki je bil rezultat izvedenega 
javnega naročila objavljenega julija 2020 (javno 
naročilo JN004453/2020-B01). Naročnik projekta 
je DRSV, izvaja pa ga konzorcij osmih organizacij, 
z glavnima izvajalcema IZVO-R d.o.o. in HIDROS-
VET d.o.o. Predmet naročila je opredeljen v pro-
jektni nalogi, ki določa, da študija obsega:

• izdelavo celovite analize poplavne nevarnosti, 
ogroženosti in hidromorfološkega stanja (HM),

• določitev ciljev zmanjševanja poplavne ogrože-
nosti ter ciljev preprečevanja poslabšanja in do-
seganja dobrega HM stanja voda,

• opredelitev merljivih kazalnikov doseganja teh 
ciljev ter

• načrtovanje ustreznih ukrepov za doseganje ci-
ljev na celotnem porečju Savinje.

Ta vsebina se opredeli v 13-ih izdelkih:
izdelek 1. Pregled strateških in načrtovalskih 

dokumentov: 
 Pregled določil načrtovalskih dokumentov (Na-

črta upravljanja voda, v nadaljevanju NUV in 
Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, v 
nadaljevanju NZPO) in prostorskih načrtov za 
obravnavano porečje.

izdelek 2. Pregled stanja porečja:
 Pregled porečja glede obstoječih vodnih objek-

tov in naprav, preteklih poplavnih dogodkov, ob-
stoječih študij in dokumentacije že predlaganih 
ukrepov.

izdelek 3. Ocena poplavne nevarnosti na ravni 
porečja:

 Izdelava slojev območij poplavljanja (kvalitetna 
raven opozorilne karte poplav) s pomočjo poe-
nostavljenega 2D hidrološko-hidravličnega mo-
deliranja z neposredno aplikacijo padavin na 2D 
računsko mrežo celotnega porečja.

izdelek 4. Ocena poplavne ogroženosti na ravni 
porečja:

 Analiza prostorske porazdelitve poplavne ogro-
ženosti na porečju Savinje. Pri tem se kot po-
datek o poplavni nevarnosti uporabi rezultate 
izdelka 3 (in druge relevantne vire) na podlagi 
katerih se s pomočjo uporabe aplikacije KRPAN 
(o čemer so pisali npr. Vidmar s sod. 2019) oceni 
poplavno ogroženost. Rezultat izdelka je opre-
delitev območij pomembne ogroženosti na po-
rečju Savinje.

izdelek 5. Pregled aktivnih in potencialnih raz-
livnih območij na ravni porečja:

 Na podlagi izdelka 3 in drugih virov se določi ak-
tivna in potencialna razlivna območja na porečju 
in se jih ovrednoti po metodi FEM, ki se osredo-
toči na hidrološko-hidravlične učinke razlivanja, 
upošteva pa tudi ekološke in družbene vidike. 

Cilj izdelka je opredelitev pomembnih razlivnih 
območij na porečju Savinje.

izdelek 6. Ocena HM spremenjenosti vodotokov 
na ravni porečja:

 Na podlagi obstoječih zbirk podatkov se oceni 
HM spremenjenost vodotokov na porečju. Na 
podlagi izvedene ocene se opredelijo naslednji 
odseki vodotokov: i) odseki na katerih se prio-
ritizira ohranjanje HM dinamike, ii) odseki na 
katerih je možno izboljšati obstoječe HM stanje 
in iii) odseki na katerih se prioritizira zmanjše-
vanje poplavne in erozijske nevarnosti.

izdelek 7. Opredelitev in prikaz ciljev ukrepanja:
 V izdelku se konkretizira cilje ukrepanja glede 

zmanjševanja poplavne ogroženosti (na podlagi 
izdelka 4) in ohranjanja oz. doseganja dobrega 
HM stanja voda (na podlagi izdelka 6). Za oba ci-
lja se opredeli merljive kazalnike in način njiho-
vega vrednotenja, kar je osnova za izbiro naju-
streznejšega scenarija ukrepanja.

izdelek 8. Nabor ukrepov in scenarijev ukrepa-
nja:

 Priprava nabora ukrepov in sestava scenarijev 
ukrepanja, ki omogočajo doseganje ciljev opre-
deljene v izdelku 7.

izdelek 9. Določitev vpliva predlaganih ukrepov 
U7 in U8:

 Začetna valorizacija posameznih protipoplavnih 
ukrepov s poenostavljenimi hidrološkimi in hi-
drološkimi pristopi (vpliv ukrepov na konice in 
volumne poplavnih valov) in priprava scenarijev 
protipoplavnih ukrepov.

izdelek 10. Hidrološka analiza porečja:
 Hidrološka analiza obsega najprej preverbo ve-

rodostojnosti podatkov posameznih vodomer-
nih postaj in korekcijo le-teh. Izdela se celovita 
analiza visokih ter tudi nizkih in srednjih preto-
kov. Z izdelavo hidrološkega modela celotnega 
porečja, ki bo ustrezno umerjen na pretekle do-
godke, se izvede izračune projektnih pretokov 
za izvedbo izdelka 11.

izdelek 11. Detajlnejša analiza poplavnosti:
 Na podlagi obstoječih in novih geodetskih po-

datkov se izvede detajlnejša hidravlična analiza 
s pripravo kart poplavne nevarnosti obstoječega 
in načrtovanega stanja. Območje analize je od-
visno od predhodnih izdelkov študije in obsega: 
območja pomembne ogroženosti (izdelek 4), po-
membna razlivna območja (izdelek 5), območja 
pomembne HM spremenjenosti (izdelek 6) in 
območja vpliva načrtovanih ukrepov (izdelek 8).

izdelek 12. Vrednotenje in izbor najustreznejše-
ga scenarija:

 V izdelku 12 se izvede vrednotenje obravnava-
nih scenarijev ukrepanja pri doseganju ključnih 
ciljev, kot opredeljeno v izdelku 7. Pri tem se 
uporabi v študiji izdelana orodja (predvsem iz-
delek 6 in izdelek 11). Poleg ključnih ciljev se pri 
vrednotenju upošteva še prilagajanje podneb-
nim spremembam in analizo stroškov in koristi. 
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Na podlagi rezultatov vrednotenja se izvede iz-
bira najustreznejšega scenarija ukrepanja.

izdelek 13. Generičen prikaz izbranega scenarija 
ukrepanja:

 V izdelku 12 izbrani najustreznejši scenarij se 
v ločenem poročilu opiše in predstavi njegovo 
učinkovitost.

Poleg teh je kot ločen izdelek predviden še na-
bor vseh v študiji izdelanih setov podatkov. Morda 
velja izpostaviti, da je v celotni študiji dan znaten 
poudarek na celovitosti obravnave. Poudarjena je 
tako prostorska celovitost (analiza na ravni pore-
čja z upoštevanjem gorvodnih in dolvodnih vpli-
vov), kot tudi vsebinska celovitost (povezovanje 
vsebin glede zmanjševanja poplavne ogroženosti 
in ohranjanja oz. izboljševanja stanja voda). 

Primarni rezultat cHHŠp Savinje bo tako nabor 
ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti in 
izboljšanje HM stanja voda na porečju, pri čemer 
bo dokazana učinkovitost ukrepov glede  dosega-
nja ciljev, ukrepi pa bodo tudi operativno izvedljivi 
in stroškovno učinkoviti. Na območjih, kjer bodo 
(z izdelkom 4) določene največje stopnje poplavne 

ogroženosti, bodo načrtovani celoviti ukrepi, ki 
imajo pozitiven vpliv na zmanjšanje poplavne ne-
varnosti in HM stanje v širšem prostoru. Načrto-
vanje lokalnih ukrepov za zmanjševanje poplavne 
ogroženosti na manj ogroženih območjih in obrav-
nava individualnih objektov ni vsebina analize na 
nivoju porečja. Poleg tega bodo rezultati študije 
ponudili še več stranskih produktov, ki bodo: iz-
boljšali javne evidence o poplavnih območjih (iz-
delka 3 in 11) in evidence o poplavni ogroženosti 
(izdelek 4), nudili strokovne podlage za varovanje 
pomembnih razlivnih območij (izdelek 5) in hidro-
morfološko pomembnih območij (izdelek 6) ter 
pomembno nadgradili in predvsem poenotili hi-
drološke podatke na porečju (izdelek 10). Shema-
tični prikaz izdelkov, povezav med njimi, kot tudi 
rezultatov študije prikazuje Slika 1.

Ker gre za zelo obsežno študijo pričakovano pri-
haja do različnega razumevanja določenih vsebin 
študije. Sploh na tistih izdelkih, ki niso del ute-
čenih inženirskih praks. V teku izvajanja študije 
skušamo te teme čim prej identificirati in v duhu 
dobrega sodelovanja med izvajalci in naročnikom 
tudi rešiti, pri čemer sta glavni vodili izvedljivost 

Slika 1: Shematičen prikaz izdelkov cHHŠp Savinje, povezav med njimi (polne puščice pomenijo neposredno povezavo, kot npr. uporabo 
rezultatov enega izdelka v drugem, prekinjene puščice pa posredno povezavo, kot npr. upoštevanje splošnih ugotovitev ali uporabo razvitih 
metod) ter ključnih rezultatov.
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študije znotraj omejenih virov (glavno omejitev 
predstavlja predvsem časovni okvir) in kvaliteta 
končnih izdelkov.

V grobem bi se dalo celotno študijo razdeliti v tri 
sklope aktivnosti: prvi sklop predstavljajo začetne 
aktivnosti (izdelka 1 in 2), drugi sklop (izdelki 3 
do 6) predstavlja podlago za natančno opredeli-
tev zaključnih izdelkov študije (izdelki 7 do 12). V 
času pisanja tega prispevka so začetne aktivnosti 
že zaključene. Večinoma je zaključen tudi drugi 
sklop aktivnosti in izdelovalci smo osredotočeni 
na pripravo zaključnih izdelkov študije.

Izkušnje izvedbe

V času pisanja tega prispevka smo se izdeloval-
ci cHHŠp Savinje lotili skoraj vseh vsebin študije 
(nismo se lotili le še zadnjih izdelkov 12 in 13). 
Kljub temu pa želimo natančneje predstaviti naše 
izkušnje iz prvega in drugega sklopa aktivnosti 
(do izdelka 6), ki smo jih že skoraj zaključili. 

Izkušnje kažejo, da kvalitetna izvedba začetnih ak-
tivnosti ni nepomembna, saj nudi dobro osnovo za 
nadaljevanje. Pregled vsebin zapisanih v ključnih 
vodno-načrtovalskih dokumentih o obravnavanem 
porečju (izdelek 1) nudi dobro izhodišče predvsem 
za izvedbo analize poplavne ogroženosti v izdelku 
4 (upoštevaje NZPO in Predhodno oceno poplavne 
ogroženosti) in izvedbo ocene HM spremenjenosti 
v izdelku 6 (upoštevaje NUV z izvedeno analizo 
pomembnih HM obremenitev). Glede načrtovanja 
ukrepov za izboljšanje HM stanja voda so ključne 
tudi vsebine Programa ukrepov upravljanja voda, 
kjer so za posamezna vodna telesa površinskih 
voda določeni okviri hidromorfološki ukrepi, ki jih 
je potrebno izvesti v naslednjem vodno-načrtoval-
skem obdobju.

Pri izvedbi izdelka 1 smo naleteli na specifičen iz-
ziv, saj se študija izvaja ravno v času, ko se konču-
jejo priprave novega NUV. Težavo smo rešili tako, 
da smo izhajali iz aktualnega NUV in obenem sku-
šali v največji meri upoštevati ugotovitve osnutka 
NUV, čeprav ta še ni uradno potrjen (v času pripra-
ve tega prispevka se je ravno zaključilo zbiranje 
predlogov javnosti na osnutek novega NUV). 

Pregled prostorskih načrtov, pregled obstoječih 
študij in dokumentacije že načrtovanih ureditev 
(izdelek 2) pa nudi relevantne informacije za načr-
tovanje ukrepov v izdelku 8 (bodisi protipoplavnih, 
bodisi ukrepov za izboljšanje stanja voda). Pregled 
obstoječih študij nudi tudi pomembne izhodiščne 
informacije za izvedbo hidrološke in hidravlične 
analize (izdelka 10 in 11).

Pri izvedbi analize poplavne nevarnosti porečja 
(izdelek 3) smo morali rešiti nekaj operativnih 
izzivov povezanih z realizacijo predvidenega po-
stopka modeliranja. Naleteli smo tudi na tehnične 
težave zaradi nepričakovane napake v uporablje-
ni različici programske opreme (HEC-RAS) zaradi 
katerih smo morali tudi nekoliko prilagoditi ter-
minski plan priprave izdelkov. 

Pri izvedbi analize poplavne ogroženosti nismo 
mogli izhajati iz že obstoječe prakse, saj je šlo 
za prvenstveno uporabo predpisanega postopka. 
Ocena pričakovane poplavne škode z aplikacijo 
KRPAN je zaradi specifik aplikacije zahtevala veli-
ko natančnost pri pripravi vhodnih podatkov, veli-
ko časa za izvedbo izračunov ter veliko pazljivosti 
pri preverjanju izračunov. Aplikacija KPRAN je si-
cer izdelana robustno, vendar pa je potrebno nad-
zorovanje delovanja, saj smo naleteli na napake v 
izračunih, ki so jih povzročili varnostni mehanizmi 
operacijskega sistema Windows.

Glede analize razlivnih območij po metodi FEM 
(izdelek 5) gre tudi za precejšnjo novost v našem 
prostoru. Podobna aktivnost je bila sicer nedav-
no izpeljana na porečju Krke, vendar smo skušali 
na porečju Savinje pristop nadgraditi tako z vidika 
obravnave potencialnih razlivnih območij, kot tudi 
z vidika vrednotenja razlivnih območij glede eko-
loških parametrov ter metodo nadgraditi na način, 
da bo postopek vrednotenja razlivnih območij po-
novljiv tudi na drugih porečjih, ki bodo v prihodnje 
predmet priprave celovitih hidrološko hidravličnih 
študij. 

Tudi izdelek 6 predstavlja določeno novost. Gre 
za primer izvedbe ocene HM spremenjenosti (po 
metodi priloge 3 Splošnih smernic s področja 
upravljanja z vodami) na tako velikem območju, 
saj ocena zajema 51 vodotokov (ki imajo pri-
spevno površino večjo od 10 km2). Pri tem se HM 
stanje ocenjuje ločeno za vsak 500 m odsek vo-
dotoka (skupaj 1604 odseke), ki se ga opiše z 18 
spremenljivkami. To predstavlja določene izzive, 
saj zahteva izvedbo ocene predvsem na podlagi 
analiz prostorskih podatkov. To je edini možen na-
čin za časovno učinkovito izvedbo ocene, zahteva 
pa natančne algoritme, zaradi česar smo mora-
li vložiti nemalo truda v natančnejšo opredelitev 
ocenjevalnih meril v vnaprej opredeljeni meto-
di (torej smo morali obstoječo metodo mestoma 
natančneje specificirati oz. nadgraditi). Po drugi 
strani pa pristop »na daljavo« vnaša možnost 
sistemskih napak, ki se pri izvedbi ocene »na te-
renu« ne bi pojavile. Za nadgradnjo pomanjkljivih 
podatkov in tudi verifikacijo ocene so bili opravlje-
ni številni terenski ogledi. 

Dodatno pa je v izdelku 6 predvidena tudi priori-
tizacija odsekov vodotokov glede na cilje urejanje 
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voda (povedano poenostavljeno: opredelitev delov 
vodotokov na katerih se prioritizira cilj zmanjše-
vanja poplavne in erozijske nevarnosti in delov 
na katerih se prioritizira cilj dobrega HM stanja 
voda). Skupaj s to aktivnostjo pa se opredeli tudi 
lokacije, kjer je najbolj smiselno izvajanje ukre-
pov za izboljšanje HM stanja. Glede na to, da za 
postopek prioritizacije ni bilo na voljo že utečenih 
primerov iz prakse, je izvedba aktivnosti zahteva-
la veliko raven inovativnosti znotraj razpoložljivih 
materialnih, kadrovskih in predvsem časovno zelo 
omejenih okvirov.

Pri izdelavi ostalih izdelkov, ki vključujejo detajl-
nejšo analizo prostora, se soočamo npr. tudi z iz-
zivi poustvarjanja preteklih razmer v sklopu ana-
lize podatkov/meritev na vodomernih postajah, 
skrbeti moramo, da spremljamo stanje v prostoru 
in v modele vključujemo aktualno stanje prostora 
(izvedbe ureditev strug po izmeri profilov) ipd.

Obenem se da zaključiti tudi, da smo na cHHŠp 
Savinje že pripravili nekatere kvalitetne delne re-
zultate. Tako je bilo v izdelku 3 pomembno nadgra-
jeno poznavanje poplavne nevarnosti na porečju, 
s čimer bo lahko v prihodnosti nadgrajena opo-
zorilna karta poplav. Rezultat izdelka 4 omogoča 
precej detajlen vpogled v pričakovane poplavne 
škode na celotnem porečju, saj so le te ovredno-
tene (v EUR) po celotnem porečju po mreži z veli-
kostjo celice 50x50m. Tudi delni rezultati izdelka 5 
dajejo jasno opredelitev pomembnosti ohranjanja 
razlivnih območij na porečju, kar nudi strokovno 
podlago za ščitenje le teh (npr. v postopkih spre-
jemanja prostorskih načrtov). Delni rezultati štu-
dije (začetna valorizacija ukrepov za zadrževanje 
voda – izdelek 9) so vključeni tudi v pripravo po-
bude za državni prostorski načrt za izvedbo suhih 
zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini.

Na osnovi rezultatov izdelkov 4, 5 in 6 se je prila-
godilo (povečalo) tudi v projektni nalogi definirano 
območje detajlne obravnave, na katerem je potreb-
no zagotoviti izvedbo natančnejše hidravlične ana-
lize (dodatna dela, ki jih ponudnik do zaključka teh 
izdelkov ni mogel vnaprej predvideti in predhodno 
zagotoviti aktualne geometrijske podatke ter ne-
nazadnje tudi finančno ovrednotiti v ponudbi).

Na podlagi opisanih izkušenj pri izvedbi cHHŠp 
Savinje (upoštevaje tako morebitne primanjkljaje, 
kot tudi ugotovljene dobre prakse) bi želeli strniti 
nekaj predlogov, ki bi prispevali k še večji kvaliteti 
teh aktivnosti:
• Nadgradnja opisa načinov izvedbe posameznih 

izdelkov na način, ki bo jasneje opredeljeval 
pričakovane rezultate in obseg dela. Pri tem je 
smiselno izhajati iz ugotovitev celovitih študij, ki 
se trenutno izvajata (porečje Savinje in tudi po-
rečje Vipave).

• Morebitna razdelitev študije na dve fazi. V prvi 
naj se vključi prvi in drugi sklop aktivnosti (iz-
delke 1 do 6), katerih rezultati omogočajo na-
tančnejšo opredelitev drugega sklopa aktivnosti 
(izdelki 7 do 13). Ločitev aktivnosti na dva sklo-
pa omogoča jasnejšo opredelitev aktivnosti z 
določitvijo območij detajlnejše obravnave, zah-
teva pa takšen pristop več razpoložljivega časa 
(pridobitev geometrijskih podatkov o strugah in 
poplavnih območjih za pomembno ogrožena ob-
močja šele po zaključku prvega sklopa; izvedlji-
vost meritev odvisna od letnega časa).

• Zagotovitev zadostnih virov tudi na strani na-
ročnika, saj je mogoče doseči kvalitetne izdel-
ke samo preko ustreznega sodelovanja med 
izdelovalci in predstavniki naročnika (strokovni 
spremljevalci posameznih izdelkov, predstavni-
ki relevantnega Sektorja območja DRSV in izva-
jalca javne službe urejanja voda).

• Opredelitev izvedljivih rokov za izvedbo. Pri tem 
je ključno upoštevanje dejstva, da gre pri neka-
terih izdelkih za nove koncepte, ki v inženirski 
praksi še niso utečeni, kar zahteva dodaten čas 
za oblikovanje ustreznih pristopov za obravna-
vo tematike. Določene vsebine se dotikajo tudi 
polja strateškega odločanja za bodoče upravlja-
nje porečja, kjer časovna stiska ne pripomore k 
sprejemanju dobrih odločitev.

• Morda najpomembnejši pa je konstruktivni pri-
stop tekom izvajanja študije tako s strani naroč-
nika in izvajalca. Izkušnje cHHŠp Savinje kažejo, 
da smo v dobrem sodelovanju razrešili skoraj 
vse izzive in da je prav dobro sodelovanje po-
membno doprineslo k višji kvaliteti doseženih 
(delnih) rezultatov. 

cHHŠp Savinje in podrobnejši 
NUV?
Želeli bi izpostaviti, da razumemo izvedbo celovite 
Hidrološko-Hidravlične študije porečja Savinje kot 
pomemben korak v razvoju sodobnih vodarskih 
praks. Gre namreč za konkreten inženirski primer 
iskanja skupnih rešitev, ki obenem naslavljajo iz-
ziv zmanjševanja poplavne ogroženosti in izziv 
ohranjanja oz. izboljšanja HM stanja voda. Tovr-
stne celovite študije bi lahko razumeli kot prak-
tični primer skupne implementacije Poplavne in 
Vodne direktive na konkretnem porečju, s čimer 
se slovenska vodarska praksa postavlja ob bok 
najnovejšim pristopom v tujini, kot je npr. avstrij-
ski koncept GE-RM (Wenk in Mühlmann 2022). 

Predstavljene aktivnosti pa se da razumeti tudi 
kot korak v smeri podrobnejših načrtov upravlja-
nja voda (podrobnejši NUV). Koncept podrobnejših 
NUV v slovenskem pravnem redu ni novost (za-
konske osnove so bile začrtane leta 2002), vendar 
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pa načrti v praksi niso zaživeli. Podrobnejši NUV 
so opredeljeni v 60. členu Zakona o vodah (Ur. l. 
RS, št. 66/02 s spremembami – v nadaljevanju 
ZV-1) in v Uredbi o podrobnejši vsebini in nači-
nu priprave načrta upravljanja voda (Ur. l. RS, št. 
26/06 s spremembami – v nadaljevanju Uredba 
NUV). Ob pregledu določb omenjenih predpisov 
lahko ugotovimo, da cHHŠp Savinje glede več točk 
sovpada z opredelitvami podrobnejših NUV, saj:
• obsega jasno opredeljeno območje porečja Sa-

vinje (skladno s prvim odstavek 60. člena ZV-1 
in 46. členom Uredbe NUV),

• je skladna z opredelitvami NUV za vodno obmo-
čje Donave (skladno z drugim odstavkom 60. 
člena ZV-1),

• se loteva posameznih vprašanj upravljanja voda 
oziroma natančneje obravnava nekatere vsebi-
ne NUV (skladno s prvim odstavkom 60. člena 
ZV-1 in prvim odstavkom 47. člena Uredbe NUV) 
in

• opredeljuje ukrepe za doseganje ciljev zaradi 
katerih se izvaja (skladno z drugim odstavkom 
47. člena Uredbe NUV).

Po drugi strani pa je res, da se cHHŠp Savinje ne 
pripravlja po postopku predvidenem za podrob-
nejše NUV (po delovnem programu opredeljenem 
v 45. členu Uredbe NUV) in da v proces priprave 
ni vključena javnost (kot opredeljeno v tretjem 
odstavku 60. člena ZV-1).

Velja tudi, da cHHŠp Savinje posega tudi v vsebino 
NZPO. V slovenski praksi, podobno kot v določe-
nih evropskih državah, potekata procesa priprave 
NUV in NZPO ločeno. Morda pa bi veljalo premisliti 
o iskanju načinov za boljšo integracijo obeh proce-
sov, še posebno, ko gre za obravnavo konkretnej-
ših rešitev na ravni posameznih porečij. Možnost 
združevanja obeh procesov je deloma nakazana 
tudi že v obstoječi pravni ureditvi (šesti odstavek 
40. člena Uredbe NUV). Pri tem se samo postavlja 
vprašanje: ali je možno z nadaljevanjem aktivno-
sti (po zaključku cHHŠp Savinje) priti do podrob-
nejšega načrta za porečje Savinje, ki bo operativ-
no združeval načrtovalska procesa NUV in NZPO?

Zaključek

Dosedanje izkušnje priprave celovite hidrološko- 
hidravlične študije na porečju Savinje kažejo, da 
je možna hkratna obravnava izzivov zmanjševa-
nja poplavne ogroženosti in doseganja dobrega 
HM stanja voda na konkretnem porečju. Glede na 
to, da je cHHŠp Savinje še v procesu izdelave o 
končnih rezultatih še ne moremo govoriti.

Precejšen delež delovnih procesov vključuje ra-
čunalniško pripravo in analizo podatkov, kar sicer 
pomembno izboljša njihovo produktivnost, kljub 
vsemu pa se je potrebno do podatkov in rezulta-
tov na koncu še vedno kritično opredeliti tudi z in-
ženirsko presojo in glede na poznavanje območja. 
Izkušnje kažejo na nekatere izzive pri pripravi 
študije. Le ti izhajajo iz dejstva, da nekatere vse-
bine študije predstavljajo precejšnjo novost brez 
utečene inženirske prakse. Največji vir težav pa je 
ozek časovni okvir za izvedbo

Čeravno končni rezultati še niso doseženi, ugota-
vljamo, da že delni rezultati študije nudijo nadgra-
dnjo poznavanje porečja Savinje, ki je tudi stro-
kovno dobro utemeljena. Verjamemo tudi, da bo 
končana študija primarno nudila kvaliteten nabor 
ukrepov za izboljšanje HM stanja voda in zmanj-
šanje poplavne ogroženosti porečja. Sekundarno 
pa lahko nudi tudi razvoj z vidika upravljanja po-
rečja Savinje in morebiten navdih za razvoj tudi 
na drugih slovenskih porečij. Obenem nas veseli 
dejstvo, da se delni rezultati študije že vklapljajo v 
druge aktualne razvojne procese na porečju (npr. 
priprava pobude za državni prostorski načrt). 

Poleg jasnih rešitev, analiz, usmeritev, zaključkov 
posameznih izdelkov, ki bodo osnova za nadaljnje 
delo pri zmanjševanju poplavne ogroženosti na 
nivoju porečja, pa nam je proces izdelave celovi-
te študije omogočil tudi širši vpogled v količino, 
kvaliteto in prostorsko razporeditev vhodnih po-
datkov – temeljev, na katerih slonita hidrološka in 
hidravlična analiza prostora ter poznavanje HM 
stanja voda. cHHŠp bo po eni strani nadgradila po-
znavanje z pripravo boljših podatkovnih evidenc. 
Na drugi strani pa lahko glede na izkušnje z izde-
lavo celovite študije podamo priporočila za delo v 
prihodnje, predvsem kar se tiče lokacije in števila 
vodomernih ter padavinskih postaj, evidentiranja 
poplavnih dogodkov (meritve pretokov in beleže-
nje prostorskega dosega poplave) in pridobivanje 
podatkov za spremljanje HM stanja. 
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Referenčno hidrološko stanje opisuje naravno 
hidrološko stanje, kakršno bi bilo brez odvze-
mov vode za rabo v zaledju. Merjene vrednosti 
pretokov, ki jih v okviru hidrološkega monitorin-
ga spremlja ARSO, podajajo informacijo o količini 
preostale vode v vodotoku in ne o celotni količini 
vode, ki bi bila razpoložljiva brez odvzemov. Po-
datki o količinah in dinamiki odvzemov vode pa so 
zaradi pomanjkanja meritev nezanesljivi. Poleg 
nezanesljivosti podatkov o količini odvzete vode, 
je ocenjevanje referenčnega hidrološkega stanja 
podvrženo še ostalim negotovostim, kot so na 
primer interakcija med površinsko in podzemno 
vodo ter nedovoljeni odvzemi. Za potrebe ocene 
referenčnih pretokov smo tako izvedli podrobne 
simulacije referenčnega hidrološkega stanja za 
56 izbranih točk na vodnih telesih površinskih 
voda. Rezultate smo z uporabo statističnih metod 
posplošili za ostala vodna telesa s prispevno po-
vršino nad 10 km2. Z razvojem metodologije oce-
njevanja referenčnega hidrološkega stanja smo 
podali posplošene ocene naravnih pretokov z na-
tančnostjo, ki jo trenutno omogočajo dostopni po-
datki, omejeno poznavanje naravnih procesov ter 
ocenjevanje na tako velikem območju.

Uvod

Pretoki in količine vode v rekah in potokih so zelo 
dinamični, ob obilnejših padavinah povzroča-
jo poplave, po daljšem obdobju brez padavin pa 
manjši vodotoki lahko celo presahnejo. Poznava-
nje količine vode je zelo pomembno za različna 
področja upravljanja z vodami, od zagotavljanja 
vodnih virov, načrtovanja rabe vode, ohranjanja 
habitatov in ekosistemov, do varovanja pred ško-
dljivim delovanjem voda. Za trajnostno upravlja-
nje z vodnimi viri je zato pomembna informacija 
o dejansko razpoložljivih količinah vode, ki jih 
podaja referenčno hidrološko stanje. Ocenjevanja 
naravnih pretokov smo se na IzVRS lotili v okviru 
naloge iSPOR - Razvoj sistema za podporo odlo-
čanju o rabi površinskih voda, katere naročnik je 
Direkcija Republike Slovenije za vode.
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Ocenjevanje referenčnega 
hidrološkega stanja

Referenčno hidrološko stanje opisuje naravno hi-
drološko stanje, kakršno bi bilo brez človekovih 
posegov vanj. Ti posegi se najbolj odražajo skozi 
rabo vode. Referenčni pretoki so torej pretoki, ki 
bi bili v vodotoku prisotni brez nepovratnih odvze-
mov vode za rabo v zaledju. Merjene vrednosti 
pretokov, ki jih v okviru hidrološkega monitorin-
ga spremlja ARSO, so v večini primerov znižane 
za količino odvzete vode v zaledju točke meritve 
oziroma vodomerne postaje. Tako izmerjeni pre-
toki torej podajajo informacijo o količini preosta-
le vode v vodotoku in ne o celotni količini vode, 
ki bi bila razpoložljiva brez odvzemov. Podatki o 
količinah in dinamiki odvzemov vode so zaradi 
nezadostnih meritev pomanjkljivi in nezanesljivi. 
Do informativnih podatkov o dovoljenem obsegu 
rabe vode lahko dostopamo v Vodni knjigi, do po-
datkov o poročanih količinah o rabi vode pa v evi-
denci vodnih povračilih (zavezancev za poročanje 
je približno 10 % vseh imetnikov vodnih pravic). 

Poleg nezanesljivosti podatkov o količini odvzete 
vode, je ocenjevanje referenčnega hidrološkega 
stanja podvrženo še ostalim negotovostim, kot 
so na primer interakcija med površinsko in pod-
zemno vodo, nedovoljeni odvzemi, specifičnosti 
posameznih primerov odvzemov, vprašanje vpliv-
nega radija odvzema in obsega vračanja vode v 
naravno okolje. Z razvojem metodologije ocenje-
vanja referenčnega hidrološkega stanja smo po-
dali posplošene ocene pričakovanih pretokov z 
natančnostjo, ki jo trenutno omogočajo dostopni 
podatki, omejeno poznavanje določenih naravnih 
procesov ter ocenjevanje na tako velikem obmo-
čju.

Ocenjevanje referenčnega hidrološkega stanja je 
potekalo v dveh sklopih (Slika 1): simulacije refe-
renčnega hidrološkega stanja za izbrane primere, 
imenovane točke simulacije (Tsim) in posplošitev 
rezultatov za vsa vodna telesa površinskih voda 
(VTPV). Tsim se nahajajo v točkah vodomernih po-
staj (VP). Izbrane so bile tako, da zanje velja, da 
so nizi meritev pretokov dovolj dolgi (vsaj 10 let), 
da se nahajajo na vodotokih z različno velikimi 
prispevnimi površinami in različnimi velikostni-
mi razredi pretokov, da so približno enakomerno 
razporejene po mreži vodotokov ter imajo različno 
izražene potrebe po rabi vode v zaledju (Slika 2). 
Za te točke smo ocenili faktor vpliva referenčnega 
hidrološkega stanja (fR), ki podaja informacijo o 
razliki med merjeno in ocenjeno vrednostjo karak-
terističnega pretoka. Kot karakteristične pretoke 
smo v razvoju metodologije upoštevali srednje 
obdobne pretoke (sQs) in srednje obdobne male 
pretoke (sQnp). Vrednosti fR, ocenjene s simulaci-

jami, smo z aplikacijo hierarhičnega grupiranja in 
multiple linearne regresije prenesli v najbolj dol-
vodne točke VTPV ter v določene dodatne točke, 
umeščene na sotočja in daljše linije vodnih teles 
(Slika 5).

Slika 1: Koraki vzpostavitve metodologije ocenjevanja referenčnega 
hidrološkega stanja

Simulacije referenčnega 
hidrološkega stanja

Referenčno hidrološko stanje opisuje naravno 
prisotne razmere, kakršne bi lahko bile brez an-
tropološkega vpliva. Glede na to bi ga teoretično 
lahko ocenili na dva načina. Prvi izhaja iz tega, da 
razpolagamo s podatki o referenčnem stanju za 
nekaj primerov, ki jih upoštevamo kot robni po-
goj pri prenosu na večje področje. Med tem ko v 
drugem primeru takih podatkov nimamo in posle-
dično izhajamo iz opazovanega ne-referenčnega 
stanja, ki ga za potrebe analize korigiramo. Izmed 
177 obravnavanih VP s trajanjem meritev vsaj 
10 let sta bili le dve VP takšni, da na pripadajoči 
prispevni površini ni bilo podeljene nobene vod-
ne pravice za rabo vode iz izvira ali iz površinskih 
virov vode, torej da z rabo vode meritve na VP niso 
obremenjene. Glede na to lahko pri ocenjevanju 
referenčnega hidrološkega stanja izhajamo le iz 
obstoječih podatkov, ki rabo vode vključujejo. Tako 
smo upoštevali inverzni pristop in naravno sta-
nje ocenjevali z izvedbo simulacij ob upoštevanju 
merjenih podatkov in podatkov o dovoljenih količi-
nah vode za rabo.

Simulacije referenčnega hidrološkega stanja smo 
izvedli za 56 izbranih Tsim, ki sovpadajo z loka-
cijami vodomernih postaj (Slika 2). Za vsako toč-
ko smo pripravili poligon prispevne površine in v 
programskem okolju GIS izvedli presek med sloji 
vodnih pravic (eVode, 2021) in poligonom prispev-
ne površine izbrane točke. Upoštevali smo nepo-
vratne odvzeme vode iz površinskih vodnih virov 
in izvirov ter sešteli količine, dovoljene za odvzem 
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v obdobju enega leta. Ločeno smo obravnavali 
odvzeme za potrebe namakanja in zasneževanja, 
saj ti dejavnosti ne potekata celo leto. Tako smo 
za vsak primer ocenili tri količine odvzemov vode 
v zaledju: odvzem v obdobju namakanja, odvzem 
v obdobju zasneževanja in osnovni odvzem, ki 
vključuje vse preostale vrste rabe vode.

Slika 2: Točke, v katerih smo izvedli simulacijo referenčnega hidro-
loškega stanja

Pomembno vlogo pri ocenjevanju referenčne-
ga hidrološkega stanja igra tudi interakcija med 
površinskimi in podzemnimi vodami. S črpanjem 
podzemne vode iz vrtine se ustvari vpliv na vo-
donosnik, ki se pri daljšem črpanju odraža z 
zmanjšanimi dotoki podzemne vode v vodotok ali 
povečanimi dotoki v vodonosnik, kar se odraža v 
zmanjšanem pretoku vodotoka. Pri pripravi sce-
narijev in simulacij smo upoštevali ocene vplivov 
odvzemov podzemne vode na pretoke vodotokov, 
ki so jih posebej za obravnavane primere pripravi-
li na GeoZS (Janža in sod., 2020). Za vsako izbrano 
območje so vzpostavili konceptualne modele ter 
za vsak primer odvzema na območju določili vpliv, 
ki ga ima črpanje na zmanjšanje pretoka. Pri tem 
so upoštevali, da delež odvzema na izviru 100 % 
vpliva na zmanjšanje pretoka v vodotoku. 

Merjene dnevne vrednosti pretokov v Tsim smo 
pridobili iz Hidrološkega arhiva (ARSO, 2021) in 
jih razporedili v matriko, pri čemer je posamezen 
stolpec podajal podatke za eno leto. Merjenim 
vrednostim pretokov smo prišteli ocenjene vred-
nosti dnevnih odvzemov vode v zaledju, pri čemer 
smo upoštevali posamezno identificirano obdob-
je. V primeru, da je bilo določenih več različnih 
scenarijev potencialnih odvzemov, smo simulaci-
je izvedli za vsak scenarij. Umetno poustvarjene 
dnevne referenčne pretoke smo prikazali s stati-
stičnimi hidrogrami in krivuljami trajanja (Slika 3). 
Ocenjene vrednosti smo uporabili za izračun refe-
renčnih karakterističnih vrednosti pretokov in re-
ferenčne vrednosti ekološko sprejemljivega pre-
toka pri različnih vrstah rabe v obravnavani točki.

Slika 3: Rezultat simulacije, prikazan na referenčnem hidrogramu 
za primer VP Ajdovščina na Hublju

Rezultat podrobne simulacije referenčnega hidro-
loškega stanja, kot je na primer prikazan na sliki 
3, kaže, zakaj je poznavanje referenčnih hidrolo-
ških razmer pomembno. V primeru, da nepovra-
tnih odvzemov za rabo vode v zaledju ne upošte-
vamo, je izračunana vrednost Qes nižja, kot bi bila 
ob upoštevanju naravnega hidrološkega stanja 
(zeleni črti na sliki 3). Karakteristične vrednosti 
pretokov računamo ob upoštevanju daljšega niza 
meritev (priporočljivo je obdobje 30 let). Tako bi se 
teoretično lahko zgodilo, da v tem obdobju vodo-
tok obremenimo z dodatnim večjim nepovratnim 
odvzemom, kar bi se odražalo tudi v izmerjenih 
vrednostih pretokov. Ob upoštevanju novejših 
merjenih vrednosti, bi bil novo zračunan Qes nižji, 
kot je bil ob upoštevanju merjenih podatkov pred 
izvajanjem novega odvzema.

Posplošitev rezultatov za območje 
cele Slovenije

Vrednosti faktorjev vpliva referenčnega hidro-
loškega stanja smo s podrobnimi simulacijami 
določili v 56 točkah po Sloveniji. Ti podatki pred-
stavljajo osnovne vhodne vrednosti, ki smo jih 
posplošili za vsa vodna telesa. Pristop s simu-
lacijami je namreč mogoč le v točkah, kjer so na 
voljo dnevni merjeni podatki o pretokih, določitev 
scenarijev rabe vode pa je zamudna in zahtevna. 
Za posplošitev rezultatov smo v pripravi izhodišč 
metodologije uporabili pristop s hierarhičnem 
grupiranjem (Šantl in sod., 2020) in multiplo line-
arno regresijo (Zabret in sod., 2021). 

Prvi pristop posplošitve rezultatov simulacij je 
temeljil na uporabi hierarhičnega grupiranja. V 
skupine smo razvrščali tako točke, v katerih so 
bile izvedene simulacije in že ocenjene referenč-
ne vrednosti pretokov ter tudi točke, v katerih 
želimo referenčne vrednosti še oceniti. Za vse te 
točke smo s preseki poligonov prispevnih površin 
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in različnimi drugimi podatkovnimi sloji dobili po-
datke o zaledju. Upoštevali smo velikost zaledja, 
rabo tal, hidrogeološke enote in rabo vode. Točke 
smo s hierarhičnim grupiranjem ob upoštevanju 
lastnosti zaledja razvrstili v tri skupine (Slika 4).  
V vsaki skupini so bile tako točke z že ocenjeno 
referenčno vrednostjo kot tudi točke, kjer jo je bilo 
potrebno še oceniti. V teh točkah smo vrednosti 
pretokov (sQs in sQnp) korigirali glede na faktor 
vpliva referenčnega hidrološkega stanja, ocenje-
nega v Tsim.

Slika 4: Rezultat hierarhičnega grupiranja razvrščanja točk v skupi-
ne glede na lastnosti zaledja

Z razvrščanjem smo večino točk uvrstili v eno 
skupino, med tem ko sta bili ostali dve skupini re-
lativno majhni (Slika 4). Takšen rezultat kaže na 
to, da za večino točk veljajo podobne zakonitosti 
pri ocenjevanju referenčnega hidrološkega stanja 
in da lahko v tem primeru tega ocenimo na bolj 
preprost način. Na podlagi te ugotovitve smo pre-
verili možnost posplošitve rezultatov z multiplo 
linearno regresijo. Linearna regresijska analiza 
je statistična metoda, ki z ustreznim regresijskim 
modelom opisuje odvisnost med eno ali več neod-
visnimi spremenljivkami in odvisno spremenljiv-
ko (Brilly in Šraj, 2005). 

Za ciljno spremenljivko, ki jo z modelom želi-
mo napovedati, smo izbrali faktorja vpliva refe-
renčnega hidrološkega stanja za sQs in sQnp. Pri 
določitvi neodvisnih spremenljivk pa smo izhajali 
iz nabora atributnih podatkov, ki smo ga že prip-
ravili za potrebe hierarhičnega grupiranja in so 
opisovali velikost prispevne površine, rabo tal, ge-
ološke lastnosti in rabo vode v zaledju. Uporabili 
smo različne kombinacije neodvisnih spremen-
ljivk in vzpostavili pet modelov multiple linearne 
regresije, njihovo učinkovitost pa smo ocenjevali s 
koeficientom korelacije (Brvar, 2007). Po posame-
znih korakih se je razmerje med količino odvzete 

vode za nepovratno rabo vode iz površinskih vod-
nih virov in izvirov ter karakterističnim pretokom 
izkazalo kot najpomembnejša vrednost, ki določa 
stopnjo faktorja vpliva referenčnega hidrološkega 
stanja. V primeru, da za linearno regresijo upora-
bimo le ta podatek, lahko ciljno vrednost fR

sQs
 na-

povemo z vrednostjo koeficienta korelacije 0,997, 
ciljno vrednost fR

sQnp
 pa z vrednostjo koeficienta 

korelacije enako 0,984. Z uporabo tako oblikovane 
regresijske enačbe smo ocenili vrednosti faktor-
jev vpliva v 500 točkah na vodotokih s prispevno 
površino nad 10 km2 (Slika 5).

Slika 5: Ocenjene vrednosti faktorja vpliva referenčnega hidrološke-
ga stanja za srednji obdobni pretok (sQs) v izbranih točkah

Zaključki

Za ocenjevanje referenčnega hidrološkega stanja 
na območju cele Slovenije smo na podlagi izvede-
nih simulacij in razpoložljivih podatkov vzpostavili 
dve regresijski enačbi. Z uporabo teh enačb lah-
ko ocenimo referenčne vrednosti karakterističnih 
pretokov v izbrani točki ob poznavanju vrednosti 
karakterističnih pretokov in predvidenih količin 
odvzemov v zaledju točke. Glavna vhodna podat-
ka, ki omogočata določitev faktorjev vpliva refe-
renčnega hidrološkega stanja, sta vrednost sQs 
oziroma sQnp v obravnavani točki ter podatek o 
količini nepovratnega odvzema iz površinskih vi-
rov in izvirov v zaledju točke. Vrednost karakteri-
stičnega pretoka v izbrani točki lahko z določeno 
zanesljivostjo ocenimo po metodi za ocenjeva-
nje merodajnih pretokov v izbrani točki. Količino 
odvzema pa na nivoju cele države najlaže določi-
mo glede na podatke iz Vodne knjige.
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ŠTUDIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 
MESTA MARIBOR

Tomaž Oberžan, univ.dipl.inž.grad., ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje
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Povzetek

Z izdelano študijo kanalizacijskega sistema mesta 
Maribor so podane bistvene ugotovitve glede neu-
streznega priključevanja mešanega sekundarne-
ga sistema na primarni ter mesta problematične 
prevodnosti omrežja pri padavinskih dogodkih 
povratne dobe enega, dveh in desetih let.

Izdelana dokumentacija naročniku omogoča načr-
tovanje potrebnih vlaganj v izboljšano delovanje 
osnovne komunalne infrastrukture tako z vidika 
ustrezne odvodnje mešane kanalizacije proti čis-
tilni napravi in z vidika varnejšega obratovanja v 
primeru intenzivnih padavinskih dogodkov.

Izdelan in predan hidravlični model obstoječega 
stanja kanalizacijskega sistema pa upravljavcu 
omogoča enostavnejše in pravilnejše ukrepe pri 
izdajanju projektnih pogojev v predvidenih novo-
gradnjah.

Uvod

Za Mestno občino Maribor smo izdelali celovito 
analizo s predlogom ukrepov kanalizacijskega 
sistema, kar obsega:

I. analizo obstoječega kanalizacijskega siste-
ma,

II. hidravlični izračun kanalizacijskega omrežje 
za obstoječe in predlagano stanje,

III. predlog ukrepov.

Naloga vključuje dve fazi:
a.) izdelavo in predajo hidravličnega modela na-

ročniku (vključno s šolanjem uporabnika) ter
b.) vzdrževanje in nadgrajevanje hidravličnega 

modela 

Osnovni podatki o sistemu

Kanalizacijski sistem mesta je izveden pretežno v 
mešanem sistemu in je zaključen s Centralno čis-
tilno napravo Maribor.
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Odpadne vode z levega brega Drave se na enem 
samem skupnem mestu - Črpališču Melje prečr-
pavajo na kanalizacijo na desnem bregu. Vsa pre-
ostala kanalizacija se zbira ali v Desnoobrežnem 
zbiralniku (DB) ali pa v zbiralniku Stražun (SZ) - 
kolektorju Tezno.

Primarni kanali na mešanem kanalizacijskem sis-
temu so:
- GZ - glavni zbiralnik (odsek od priključka Črpali-

šča Melje do Centralne čistilne naprave)
- LB – levoobrežni zbiralnik (do Črpališča Melje)
- DB – desnoobrežni zbiralnik (od objekta Studen-

ci (Koroški most) do priključka Črpališča Melje)
- SZ – zbiralnik Stražun (tudi kolektor Tezno, ko-

lektor Pobrežje-Tezno) – do objekta Stari merski 
objekt oziroma do priključka na GZ glavni zbiral-
nik.

Upravljavec izvaja s standardizirane meritve pre-
toka v posameznih objektih kanalizacijskega sis-
tema. V letu 2021 je razširjen nabor meritev še 
za objekte: Zadrževalni bazen Studenci (Koroški 
most), Šmirmaul, Črpališče Melje, Črpališče Ko-
blarjev zaliv, Razbremenilnik v Ulici heroja Nan-
deta.. Doslej so bile meritve izvajane na lokacijah: 

Čistilna naprava, Zadrževalni bazen Tabor (UKC), 
Zadrževalni bazen Gorki, Stari merski objekt 
(SMO) pred priključkom SZ zbiralnika Stražun na 
GZ glavni zbiralnik.

Osnovni podatki o objektih kanaliza-
cijskega sistema

Sekundarno kanalizacijo seveda sestavljajo tudi 
številni objekti – razbremenilniki, črpališča, za-
drževalni bazeni. Posebej je potrebno poudariti 
pomen jaškov – izvedeni so namreč številni de-
lilni jaški, to so jaški, iz katerih izteka več kot ena 
sama cev, ne glede na število dotočnih. Obstaja-
jo tudi jaški z eno samo dotočno cevjo in dvema 
iztočnima. Delilni jaški imajo pomemben vpliv na 
hidravlične razmere v kanalizacijskem sistemu. 
Zaradi njih (in njihove umeščenosti po celotnem 
omrežju) je praktično nemogoče enoznačno raz-
mejiti prispevna območja. Jasne razmejitve so 
samo na kanalizacijo levega in desnega brega 
Drave ter prispevnega območja Stražun.

V nadaljevanju prikaz nekaterih značilnih objek-
tov kanalizacijskega sistema:

Slika 1: osnovna arhivska karta primarne kanalizacije Maribor s poudarjenimi zbiralniki (LB rdeče, DB zeleno, GZ modro, SZ oranžno). 
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Slika 2: Črpališče Melje 
Ključni hidravlični objekt kanalizacije levega brega Maribora in obe-
nem tudi nadzorno-komandni objekt s pregledom nad delovanjem 
objektov celotnega kanalizacijskega sistema do ČN Maribor.

Slika 4: Zadrževalni bazen ZB Gorki. 
Komora za regulacijo pretoka, omejitev pretoka z EM zasunom 
(spodnja cev).

Slika 6: Stari merski objekt, imenovan tudi Razbremenilno združit-
veni objekt (Kolektor Pobrežje – Tezno).
Pogled v sotočni smeri. Viden nizek prelivni rob (levo) in odtok 
na dušilko (sredina). Posneto v izrazito sušnem obdobju. Objekt 
primarne kanalizacije.

Slika 3: Razbremenilni objekt ZB-SR-9. 
Objekt s potopno steno pred prelivnim robom in grobo rešetko na 
prelivu za preprečevanje prelivanja plavajočih snovi v odvodnik 
– napredna rešitev za tedanji čas (gradnja okrog 1970). Podoben 
koncept številnih objektov vzdolž Stražunskega jarka, izvedenih v 
istem časovnem obdobju.

Slika 5: Zadrževalni bazen ZB Gorki. 
Razbremenilni objekt in kulisna stena na prelivnem robu za prepre-
čitev (omejitev) prelivanja plavajočih snovi v odpadni vodi.

Slika 7: Lokacija priključka zbiralnika Stražun SZ na glavni zbiralnik 
GZ.
Vidno razbremenjevanje primarne kanalizacije (GZ iztok levo in SZ 
iztok desno) v Stražunski jarek.
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Osnovni podatki o modeliranju 
kanalizacijskega sistema

Za analizo oziroma modeliranje je bil uporabljen 
Program SWMM – verzija 5.1.015 (Storm Water 
management Model).

SWMM je kompleksen računalniški model za 
analizo kvalitativnih in kvantitativnih problemov, 
povezanih z urbano odvodnjo. V programu sta 
združena hidrološki in dinamični model sistema. 
Hidrološki model je namenjen simuliranju odtoka 
iz prispevnih ploskev, hidravlični model pa dina-
mično simulira dogajanje na omrežju. Uporablja 
se za kratkoročne (enkratni padavinski dogodki) 
in dolgoročne (daljše obdobje) simulacije kvanti-
tativnega in kvalitativnega odtoka. SWMM simulira 
dogajanje od začetka naliva, ko prispevna obmo-
čja sprejmejo padavine (dež, sneg), do iztoka vode 
iz kanalizacijskega sistema ali odprtega kanala. 

Program SWMM (Storm Water Management Mo-
del) je bil razvit leta 19712 in predstavlja prvi 
kompleksen model za analizo urbane odvodnje, 
njegov razvoj modela poteka že 35 let. 

Ogled rezultatov nam ponuja v oblikah tekstne-
ga formata (poročilo), časovno odvisnih grafov in 
razpredelnic (time-series table, graf), izrisa preč-
nih prerezov z gladino vode v odvisnosti od časa, 
statistik, barvnih situacij itd.

Program računa in simulira različne hidrološke in 
hidravlične procese, kot so: časovno odvisni nali-
vi, izhlapevanje (evaporacijo) stoječih površinskih 
vod, zbiranje (akumulacija) in taljenje snega, de-
presijsko prestrezanje naliva (depresijski volu-
men), infiltracijo padavin v prepustno nenasičeno 
zemljino, precejanje infiltrirane vode v podtalne 
plasti, vpliv podtalnice na KS, površinski tok po 
prispevnem območju, padavinski površinski od-
tok, sušni odtok v ločeni ali mešani kanalizaciji, 
transport vode po sistemu cevi, korit, bazenov, 
razbremenilnih objektov, črpališč, odprtin, preli-
vov in izlivov ter akumulacijo vode v sistemu.

Velika pozornost pa je v programu namenjena tudi 
kvalitativnim procesom, kot so: splakovanje ra-
znih onesnažil iz prispevnega območja med in po 
nalivu, vtok odpadne sanitarne vode in poljubnih 
zunanjih pritokov v katerikoli točki sistema, tran-
sport onesnažil po ločenem ali mešanem sistemu, 
bilanca onesnažil v odpadnih in deževnih vodah, 
sedimentacija in transport usedlin ter znižanje 
koncentracije onesnažil zaradi samočiščenja sis-
tema in čiščenja v bazenih.

Program SWMM lahko uporabljamo za namene 

projektiranje in dimenzioniranje kanalizacijskih 
sistemov neomejene velikosti z neomejenim šte-
vilom kanalizacijskih elementov poljubnih oblik s 
poljubnimi značilnostmi, kontrolo in pregled pre-
obremenjenih in predimenzioniranih delov obsto-
ječega omrežja, kontrolo in pregled kvalitativnih 
procesov v kanalizacijskem sistemu, kontrolo in 
pregled poplavne varnosti odprtih kanalov.

Vhodni podatki, potrebni za delovanje modela so 
sledeči:
- geometrija kanalizacijskega sistema, ki vklju-

čuje jaške (revizijski, združitveni oz. delilni, 
razbremenilni), cevi, objekte (razbremenilniki, 
črpališča, zadrževalniki); na podlagi geometri-
je sistema, stanja v prostoru (pozidava) in te-
renskih značilnosti se določijo pripevne površi-
ne

- podatki o padavinah; računski nalivi in dejanski 
deževni dogodki

Model SWMM izraža dogajanje v kanalizacijskem 
sistemu (KS) kot niz vodnih in materialnih odtokov 
med posameznimi okoliškimi programskimi bloki. 

Glavni programski bloki so:
- atmosferski blok,
- površinski blok,
- podzemni blok,
- transportni blok.

V nadaljevanju naloge smo se osredotočili zlasti 
na transportni blok, ki sprejme rezultate površin-
skega in podzemnega bloka v obliki površinskega 
odtoka, podtalnice, sušnega odtoka ali uporabni-
ško definiranih hidrografov ter v nadaljevanju si-
mulira transport odtoka in onesnažil skozi sistem 
elementov KS (korita, cevi, črpalke, razbremenilni 
objekti, jaški, zasuni, prelivi, zadrževalni in čistil-
ni bazeni) do iztokov ali čistilnih naprav. Za vnos 
podatkov elementov SWMM uporablja vozliščne 
in vezne objekte (Nodes, Links). Za vzpostavitev 
SWMM modela ni nujna vključitev vseh štirih glav-
nih blokov.

Model SWMM v osnovi »gradijo« vizualni in ne-vi- 
zualni elementi. Vizualni objekti so fizični ele-
menti KS, ki so lahko prikazani v delovnem oknu 
(Study Area Map) uporabniškega grafičnega vme-
snika programa SWMM.

K vizualnim elementom prištevamo padavine, pri-
spevna območja, razbremenilnike, zadrževalnike, 
kanale, črpališča, regulatorje pretoka in prelive.
Poleg fizičnih objektov, ki so lahko prikazani v de-
lovnem oknu uporabniškega grafičnega vmesni-
ka, program SWMM koristi tudi ne-vizualne podat-
kovne elemente, ki dodatno opisujejo procese in 
karakteristike vizualnih elementov.
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SWMM je časovno odvisni simulacijski model, 
ki uporablja načela ohranitve mase, energije in 
momenta.

Površinski odtok

Vsako prispevno območje obravnava SWMM kot 
rezervoar, padavine ter vse morebitne odtoke iz 
višje ležečih območij pa kot pritoke v ta »rezer-
voar«. Kot iztoki so obravnavani izhlapevanje, 
infiltracija in površinski odtok. Kapaciteta »re-
zervoarja« je največji možni depresijski volumen. 
Površinski odtok na enoto površine Q se prične 
takrat, ko je višina vode v »rezervoarju« večja od 
največje možne depresijske višine hd.

Pronicanje

Proces precejanja padavin skozi prepustno 
površje v vrhnje nenasičene sloje zemljine imenu-
jemo pronicanje oz. infiltracija. V programu lahko 
izbiramo med tremi metodami izračuna infiltraci-
je:
- Horton-ova metoda,
- Green-Ampt-ova metoda,
- SCS metoda (uporabljena metoda).

Transport vode po kanalizacijskem sistemu

Za račun transporta vode po kanalih in ceveh lah-
ko v programu SWMM izbiramo med tremi različ-
nimi vrstami tokov:
- dinamični tok (tok z dinamičnim valom),
- kinematični tok (tok s kinematičnim valom),
- stalni tok.

Z uporabo dinamičnega vala za transport vode po 
kanalih SWMM rešuje popolne Saint Venant-ove 
enačbe za enodimenzijski nestalni neenakomerni 
tok. Te enačbe so sestavljene iz kontinuitetne in 
momentne enačbe za kanale, ki jih SWMM rešuje 
z uporabo Picard-ove iteracije (metoda zapore-
dnih približkov), in iz prostorninske kontinuitetne 
enačbe za vozlišča. Za reševanje transporta vode 
med kanalom in vozliščem uporablja SWMM do-
datno kontinuitetno enačbo za vozliščne spoje, ki 
povezujejo dva ali več kanalov med seboj. SWMM 
predvideva zvezno gladino vode med gladino v ka-
nalu in gladino v vozlišču, ki je povezan s kanalom 
(izjema je pojav prostega pada v primeru, da je 
kota dna cevi višja od gladine vode v jašku).

S pomočjo teh enačb (kontinuitetnih in momentne) 
lahko program simulira dinamični tok pod tlakom, 
povratni tok, skladiščenje vode v KS, iztok vode iz 
KS (preplavitev), tok skozi zankaste povezave in 
tok izpod zapornic, skozi bazene, razbremenilni-
ke, črpališča in odprtine ter preko prelivov. Za iz-
račun običajno uporabimo krajše časovne korake 
(5 do 60 s).

Transport vode z uporabo kinematičnega vala 
SWMM rešuje s poenostavljeno obliko momentne 
enačbe za posamezni kanal. Pri tem upošteva, da 
je padec gladine vode v kanalu enak padcu dna 
kanala. Največji možni pretok skozi kanal je rezul-
tat Manning-ove enačbe za polni prerez cevi.

Izhodne podatke oz. rezultate simulacij lahko od-
čitamo iz poročil, časovno odvisnih preglednic, 
statistik, ali kot prikaz v obliki različnih vrst grafov 
in barvnih situacij v delovnem oknu.

Za vsak časovni korak so v časovno odvisnih pre-
glednicah izpisani rezultati različnih lastnosti za 
določen element ali pa rezultati določene lastnos-
ti več elementov (za primerjavo med elementi). 

Program ponuja tudi možnost izpisa časovno od-
visne preglednice za celoten sistem s podatki, 
kot so temperature, vsota padavin, višina snežne 
odeje, srednje izgube, skupni odtok, skupni sušni, 
direktni in zunanji vtok, skupni vtok podtalnice, 
skupno površinsko skladiščenje in skupna pro-
stornina akumulacij.

Vse zgoraj naštete izhodne podatke za časov-
no odvisne preglednice, nam SWMM ponuja tudi 
v obliki časovno odvisnih grafov, ki prikazujejo 
neko lastnost določenega elementa v odvisnosti 
od časa. Prav tako so uporabniku na voljo grafi, 
ki prikazujejo neko lastnost elementa v odvisnosti 
od poljubne lastnosti poljubnega elementa.

SWMM lahko za vsak časovni korak izriše tudi 
vzdolžni prerez z gladino vode oz. morebitno tlač-
no črto za vsak kanal, zbiralnik ali cev. Za izris 
vzdolžnega prereza zbiralnika nam program po-
nuja možnost izbire vsakega kanala posebej ali pa 
določitev imena začetnega in končnega vozlišča, 
vsi kanali, ki tvorijo povezavo med tema dvema 
vozliščema pa so vključeni samodejno.

Priprava vhodnih podatkov je vključevala:

- kataster obstoječega kanalizacijskega sistema; 
dopolnitev manjkajočih podatkov in ureditev ka-
tastra tako, da omogoča vnos v model SWMM

- analiza dežnih dogodkov in določitev merodaj-
nih nalivov

- analiza meritev pretokov na kanalizacijskem 
sistemu

- določitev sušnih pretokov

Podatki o obstoječem kanalizacijskem sistemu 

Vhodni podatki o obstoječem KS, ki so potrebni za 
modeliranje KS so naslednji:
- jaški
- cevi
- prispevne površine
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- objekti (zadrževalniki, razbremenilniki, črpali-
šča)

- iztoki
- delilni jaški

Za osnovo izdelave modela in predloga ukrepov je 
bilo potrebno preveriti vse razpoložljive podatke, 
tako tiste podani od upravljavca javnega kanaliza-
cijskega sistema – podjetja Nigrad, kot tudi tiste, 
ki smo jih sami pridobili tekom izvajanja študije.

Model se je umeril na dejanski padavinski dogo-
dek in meritve pretokov ob tem dogodku.

Na podlagi umerjenega modela obstoječega sta-
nja se je analiziralo delovanje obstoječega ka-
nalizacijskega sistema in določilo problematične 
lokacije. 

Pri analizi delovanja kanalizacijskega sistema 
smo upoštevali več deževnih dogodkov, tako ra-
čunskih (povratna doba n=10 let, čas trajanja t=20, 
30 min; povratna doba n=1 leto, čas trajanja t=15, 
20 min; povratna doba n=2 leti, čas trajanja t=10, 
15, 20, 30, 45, 60, 90 min), kot dejanskih (analizi-
rano je časovno obdobje tekom leta 2021).

Za modeliranje kanalizacijskega sistema in ana-
lizo njegovega delovanja ob deževnem dogodku, 
je potrebno določiti merodajne nalive in pa ana-
lizirati padavinske dogodke, ki se uporabijo za 
kasnejše umerjanje modela.

Merodajna padavinska postaja s podatki o pada-
vinah določene povratne dobe je Maribor – Tabor.
Poleg računskih nalivov smo za umerjanje upo-
rabili tudi podatke o dejanskih padavinah pada-
vinske postaje Maribor – Vrbanski plato, za pada-
vinska dogodka, ki sta v letu 2021 bila največja; 
27.5.2021 in 6.10.2021. 

Na podlagi javno dostopnih podatkov, pridobljenih 
na spletni strani Ministrstvo za okolje in prostor, 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE; 
smo analizirali podatke o padavinah za leto 2021 
in določili dneve po posameznih mesecih, z ma-
ksimalni padavinami (višina padavin, zabeleženih 
v intervalu 30 minut), kar je prikazano v spodnji 
preglednici.

Za dimenzioniranje zadrževalnih bazenov smo 
uporabili standarda ATV-DVWK-A 128E 1992 in 
ATV-DVWK-A 128E 1977.

Dimenzioniranje bazenov je izvedeno na osnovi 
standarda ATV-A128E, april 1992, zgolj za kon-
trolo izvedemo dimenzioniranje zadrževalnih ba-
zenov po predhodnem ATV predpisu, za katerega 
je značilno, da je za izračun potrebnih le malo 

vhodnih podatkov (ki so praviloma tudi dovolj na-
tančno ovrednoteni). 

Za dimenzioniranje zadrževalnih bazenov, name-
njenih znižanju konice pretoka, smo uporabili po-
datke iz hidrogramov dotočnih cevi v merodajnem 
padavinskem dogodku in izvedli še presojo po 
standardu ATV-DVWK-A 117E.

Obstoječi koncept odvodnje po 
posameznih zbiralnikih

Levoobrežni zbiralnik LB

Urbanizirane površine mesta se odvajajo v meša-
nem sistemu, večkrat razbremenjevanem (prib-
ližno naQ

krit
) brez zadrževanja. Primestne površi-

ne se odvajajo ponekod v mešanem sistemu, že 
zaključenem z zadrževalnimi bazeni, ponekod je 
odvajanje že preurejeno v ločeni sistem. Vzdolž 
brežine Drave poteka Levoobrežni zbiralnik, na 
območju industrijske cone pa poteka vzporedno 
še t.i. Industrijski zbiralnik. Odpadne vode dova-
jata v glavno črpališče Melje, črpališču je bil pred 
leti dograjen že zadrževalni bazen koristnega vo-
lumna 3.400 m3. Zadrževalni bazen ima vgrajeno 
opremo za spiranje dna, prezračevanje je naravno 
brez dodatnih filtrov.

Celotno kanalizacijsko omrežje je obremenjeno 
tudi z dotokom padavinske vode z zalednih pri-
spevnih površin, predvsem sta problematična 
vtoka Barbarinega potoka v Trubarjevi ulici in pri-
ključek dotoka iz Treh ribnikov v Mestnem parku.

Desnoobrežni zbiralnik

Urbanizirane površine dela mesta na desnem 
bregu Drave odvajajo v mešanem sistemu, ki je 
preko treh večjih zadrževalnih bazenov, zgrajeni-
mi na prelomu tisočletja, ustrezno priključujejo na 
Desnoobrežni zbiralnik, ki odvaja odpadne vode 
proti čistilni napravi. Pomembni priključni zbi-
ralniki so zbiralnik Studenci (zadrževalni bazen 
Studenci oziroma Koroški most), zbiralnik Gorki z 
istoimenskim zadrževalnim bazenom in zbiralnik 
Tabor (zadrževalni bazen Tabor oziroma UKC). Se-
kundarni kanalizacijski sistem je preko t.i. delilnih 
jaškov povezan praktično do te mere, da ni mož-
no popolnoma natančno razmejiti omenjenih treh 
prispevnih območij. 

Obstoječi zadrževalni bazeni so izvedeni kot pod-
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zemne AB konstrukcije cilindrične oblike, zaradi 
katere ni potrebe po dodatni strojni opremi za 
spiranje dna. Objekti se razlikujejo glede načina 
prezračevanja, zadrževalni bazen Studenci oziro-
ma Koroški most (V=2.670m3) se prezračuje na-
ravno, zadrževalni bazen Gorki (V=900m3) prisilno 
z odvodom zraka skozi biofilter, medtem ko zadr-
ževalni bazen Tabor oziroma UKC (V=1.560m3) ni 
prezračevan. Kulisa za preprečevanje prelivanja 
plavajočih snovi preko prelivnega roka razbreme-
nilnika je vgrajena samo na zadrževalnem bazenu 
Gorki.

Vzdolž Desnoobrežnega zbiralnika se nanj priklju-
čujejo manjše posamezne mešane prispevne po-
vršine brez razbremenjevanja/zadrževanja, nekaj 
prispevnih površin pa se izliva v Dravo neposred-
no.

Na koncu trase Desnoobrežnega zbiralnika, pred 
priključkom Levoobrežnega zbiralnika, se nahaja 
mersko mesto Šmirmaul.

Zbiralnik Stražun SZ

Na obstoječi zbiralnik Stražun oziroma kolektor 
Tezno so priključene urbanizirane površine Tezna, 
Pobrežja in bližnje sosednje pozidave. Priključni 
kanali so številni, potekajo po pravokotnih ulicah 
(glede na zbiralnik) in so priključeni preko razbre-
menilnih objektov, zgrajenih okvirno v šestdesetih 
in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Objekti 
so odprte pravokotne AB konstrukcije s skrbno ob-
likovano prelivno steno, zaščiteno tako s potopno 
steno kot grobo vertikalno rešetko za omejevanje 
prelivanja plavajočih snovi v odvodnik. Odvodnik 
je v ta namen izgrajen Stražunski jarek s priključ-
kom v Stražunski potok, ki pred izlivom v Dravo 
prečka tudi energetski kanal SD-1 v škatlasti AB 
konstrukciji. Razbremenilniki razbremenjujejo 
priključno sekundarno kanalizacijo (na približno 
ustrezno količino Q

krit
), nekateri razbremenjuje-

jo zgolj odpadno vodo iz zbiralnika/kolektorja (!), 
spet nekateri iz obeh dotočnih cevovodom (tako 
sekundarna kanalizacija kot zbiralnik/kolektor). V 
prvo skupino sodijo objekti SR-1, SR-2, SR-Clop, 
SR-3 in SR-11, v drugo SR-6, SR-8 in SR-10 ter v 
tretjo SR-5, SR-7 in SR-9. Poseben objekt SR-4 je 
namenjen kanalizaciji z območja Ukrajinske ulice 
– tam je izveden zadrževalni bazen brez razbre-
menjevanja in/ali varnostnega preliva. Vsi nave-
deni objekti so zgrajeni približno v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja.

Kasneje, verjetno v času izgradnje Glavnega 
zbiralnika (GZ) do Čistilne naprave, je izveden 
priključni objekt, v katastru imenovan Stari mer-

ski objekt, na sami lokaciji pa kot »Razbremenilno 
združitveni objekt, Kolektor Pobrežje – Tezno«. V 
objektu je vgrajena strojna merska oprema (Kha-
fagi-Venturi) in regulacijska oprema (dušilka, nez-
nane nastavitve omejevanja pretočne količine, 
odstranjena v padavinskem dogodku 6.10.2021). 
Med merilcem pretoka in komoro z regulacijsko 
opremo je izveden enostranski bočni preliv brez 
kakršnekoli opreme za omejitev iztoka plavajočih 
snovi v odvodnik (!) – za razliko od vseh ostalih 
predhodno zgrajenih razbremenilnikov na sekun-
darni kanalizaciji. Tako je na priključnem mestu 
primarne kanalizacije omogočeno razbremenje-
vanje brez kakršnegakoli zadrževanja čistilnega 
vala (!!). Vgrajena regulacijska oprema je povzro-
čala povratni vpliv na merilec pretoka, zato v po-
sameznih intervalih ta podatek ni bil realen.

Glavni zbiralnik GZ

Glavni zbiralnik poteka od priključka tlačnega 
voda iz Črpališča Melje do Čistilne naprave Mari-
bor v skupni dolžini 7288 metrov. V začetni točki se 
priključi tudi Desnoobrežni zbiralnik tik dolvodno 
od merskega objekta Šmirmaul. Približno na polo-
vici trase se priključi zbiralnik Stražun v spojnem 
objektu tik pred prečkanjem energetskega kanala 
SD-1. Na glavni zbiralnik pa se ne priključuje zgolj 
primarna kanalizacija, pač pa tudi sekundarna in 
to tako v ločenem kot mešanem sistemu. Nepos-
redno pred Čistilno napravo Maribor se priključita 
tudi kanalizaciji iz Občin Duplek in Miklavž.

Osnovni koncepti dograditve ob-
stoječe mešane kanalizacije

Priključevanje zalednih površin

Pogosto so pri mešanem sistemu kanalizacije pri-
ključena tudi zaledna območja, včasih celo s po-
vršinskimi odvodniki s stalnim pretokom. Na sis-
temu Maribor so ponekod, pretežno na območju 
levega brega Drave na javno kanalizacijo priklju-
čene tudi zaledne površine. 

Padavinske vode s teh površin znatno obremenju-
jejo tako kanalizacijski sistem kot čistilno napra-
vo. Osnovna rešitev problema je z izključitvijo teh 
voda iz kanalizacijskega sistema, prva možnost je 
odvod po novem kanalu/jarku do najbližjega vo-
dotoka z ustrezno prevodno sposobnostjo. V pri-
meru, da takšen poseg ni izvedljiv iz kakršnihkoli 
utemeljenih razlogov, je druga možnost zadrževa-
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nje padavinske vode in uporaba za druge namene 
(zalivanje, namakanje, ponikanje). 

V obravnavani študiji so tovrstni ukrepi predvide-
ni za rešitev problema priključitve zalednih voda 
na Trubarjevi ulici (Barbarin potok) in za potok pri 
Treh ribnikih, ki se na javno kanalizacijo priključi 
v Mestnem parku.

Ustrezno priključevanje sekundarne 
kanalizacije na primarni sistem

Sekundarna kanalizacija je na primarni sistem 
pogosto priključena preko razbremenilnikov, ka-
terih delovanje (razbremenjevanje) se prične že 
pri padavinskih dogodkih manjše intenzitete od 
q

krit
. V teh primerih je potrebno način priključe-

vanja spremeniti z dograditvijo ustreznih zadrže-
valnih bazenov. Prav tako so ti objekti potrebni v 
primeru, ko primarni kanalizacijski sistem (obsto-
ječi) nima več zadostne prevodne sposobnosti za 
pretok Q

krit
 gorvodno ležečih prispevnih področij. 

Ukrepi na kanalizacijskem sistemu za 
izboljšanje pretočne sposobnosti

Na kanalizacijskem sistemu lahko izboljšujemo 
hidravlične razmere na več načinov. Najosnovnej-
ši je seveda z zamenjavo neustreznega odseka 
kanalizacije. Ukrep lahko ima neugodne posledi-
ce na dolvodno kanalizacijo, po drugi strani pa je 
marsikdaj neizvedljiv zaradi ostalih razlogov. Na 
druge načine lahko razmere izboljšamo z vgra-
ditvijo zadrževalnih objektov brez razbremenje-
vanja, ki zmanjšajo konico pretoka, skupna količi-
na odvedene vode iz sistema (proti čistilni napravi) 
pa ostane nespremenjena. Uporaben in zelo ugod-
no izvedljiv ukrep je zadrževanje padavinske vode 
na mestu nastanka (s površinskim zadrževanjem 
ali v zalogovnikih vode za sekundarno uporabo). V 
teh primerih se lahko zmanjša tudi celotna količi-
na vode, odvedene na čistilno napravo.

Ukrepi na prispevnih površinah

Hidravlične razmere na kanalizacijskem sistemu 
se lahko izboljšajo tudi z ukrepi na priključenih 
prispevnih površinah in to so ukrepi, ki so tudi naj-
bolj priporočljivi. Med ukrepe sodijo izključevanje 
doslej priključenih utrjenih površin (parkirišča, 
pločniki, strehe) s ponikanjem ali vsaj zadrže-
vanjem na površini. Pri ponikanju je seveda pot-

rebno preveriti ustreznost geoloških razmer na 
lokaciji in dopustnost posega z vidika varovanja 
podtalne vode. Ugodne razmere dosegamo tudi 
s spremembo odtočnih razmer – s preurejanjem 
utrjenih površin v neutrjene, še posebej na števil-
nih lokalnih dovozih k objektom, ki so praviloma 
vedno asfaltirana. Na hidravlične razmere ugodno 
vpliva saditev dreves na območja doslej utrjenih 
površin (terciarni gozd v mestu in ostali ukrepi t.i. 
zelene infrastrukture).

Predvideni koncepti odvodnje po 
posameznih zbiralnikih

Levoobrežni zbiralnik LB

Sekundarna kanalizacija urbaniziranega dela 
mesta je izgrajena in preko razbremenilnikov 
priključena na Levoobrežni zbiralnik do zadrže-
valnega bazena in črpališča Melje. Bistvena spre-
memba koncepta odvodnje ni potrebna in ni pred-
videna. Potrebna je preureditev razbremenilnih 
objektov na prevajanje ustrezne pretočne količine 
na zbiralnik in preprečitev prelivanja plavajočih 
snovi preko prelivnega roba. Nujna je ureditev 
neustreznega priključka zalednih površin poto-
kov – tako Barbarinega potoka kot priključka iz 
Treh ribnikov. Ureditve sicer segajo na področje 
urejanja vodotokov, predloge pa predstavljamo 
kljub temu. Osnovna želja je popolna izključitev 
teh neonesnaženih voda iz sistema javne kanali-
zacije, zaključene s čistilno napravo. Gradnja nove 
kanalizacije ali celo odprtega jarka skozi urbani-
zirano mestno jedro, dolžina ureditve bi znašala 
za problem Barbarinega potoka približno 1.100 
metrov, za problem Treh ribnikov pa 850 metrov, 
je pogojno izvedljiva Druga možnost je popolno ali 
pa vsaj delno zadržanje teh voda pred vtokom v 
javno kanalizacijo. 

Desnoobrežni zbiralnik DB

Sekundarna kanalizacija urbaniziranega dela 
mesta na desnem bregu Drave je izgrajena in 
preko razbremenilnikov z ustreznimi zadrževal-
nimi bazeni (Studenci, Gorki, Tabor) priključena 
na Desnoobrežni zbiralnik in nato na čistilno na-
pravo. Koncept odvodnje je zasnovan, realiziran 
in je potreben zgolj nekaterih dopolnitev. Glede 
na starost objektov (20-25 let) in s tem poveza-
ve spremembe na prispevnih površinah, priklju-
čenih na omenjene objekte, izhaja da so koristni 
volumni nekoliko premajhni. Regulacijska opre-
ma, ki je vgrajena (Gorki in Tabor-UKC), ima mož-
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nost prilagoditve pretočne količine, ki jo omejuje. 
Predlagamo ustrezno povečanje pretočne količine 
na teh dveh objektih. Zadrževalni bazen Studenci 
(Koroški most) nima vgrajene strojne regulacij-
ske opreme, pretok omejuje zgolj cevna dušilka, 
ki prevaja preveliko pretočno količino, Z vgradnjo 
ustrezne regulacijske opreme, analogne opremi 
na objektu Gorki, se pretočna količina na Desno-
obrežni zbiralnik zmanjša. Dodatno predlagamo 
izgradnjo zadrževalnega bazena v prispevnem 
območju Tabor-Gorki. Objekt je zasnovan tako za 
namen zadrževanja čistilnega vala kot konice pre-
toka pri povratni dobi dveh let.
Vse prispevne površine v neposredni bližini des-
nega brega Drave, ki se na Desnoobrežni zbiralnik 
priključujejo brez razbremenjevanja/zadrževanja 
se preuredijo v ločen sistem kanalizacije tako, da 
se obstoječa kanalizacija uporabi za odvod pada-
vinske kanalizacije, novo zgrajena pa za odvod 
komunalne odpadne vode neposredno na Desno-
obrežni zbiralnik.

Za vse prispevne površine, ki doslej niso priklju-
čene na javno kanalizacijo, se izvede ločeni sistem 
javne kanalizacije.

Primestne površine se odvajajo v ločenem siste-
mu. Večje prispevno območje, ki se odvaja v me-
šanem sistemu je naselje Zgornje Radvanje. Zanj 
se predvidi ustrezno zadrževanje mešane odpa-
dne vode in razbremenjevanje (preko črpališča) v 
Radvanjski ali Pekrski potok, pri čemer je v potoku 
potrebno zagotoviti ustrezne hidravlične razmere. 
Druga dopustna možnost je izvedba ločenega ka-
nalizacijskega sistema, pri čemer bi bilo potreb-
no padavinsko vodo iz pretežnega dela obstoječe 
kanalizacije prav tako prečrpavati v omenjena po-
toka, zaradi večje pretočne količine kot v primeru 
dograditve obstoječega sistema z zadrževalnim 
bazenom, bi bila potrebno zagotoviti tudi boljšo 
prevodnost sposobnost potoka. Predlagamo vari-
anto z izvedbo zadrževalnega bazena.

Zbiralnik Stražun SZ

Za prispevna območja Tezna in Pobrežja je za 
končno ureditev odvodnje odpadnih voda mo-
žnih več tehničnih rešitev. Osnovni varianti sta 

Slika 8: Situacija predlaganih ukrepov z izvedbo objektov (zadrževalni bazeni) na prispevnih območjih zbiralnika Stražun SZ.



191

Študija kanalizacijskega sistema mesta Maribor

191

1) dograditev obstoječe mešane sekundarne ka-
nalizacije z ustreznimi zadrževalnimi bazeni na 
vsakem priključnem kanalu posebej ter 2) izved-
ba popolnoma ločenega kanalizacijskega sistema 
na celotnih prispevnih območjih. Pri 1) varianti 
je potrebno izgraditi 13 zadrževalnih bazenov za 
zajem čistilnega vala (priključevanje sekundarne 
kanalizacije na 2Qt) in 3 zadrževalne bazene za 
znižanje konice pretoka, pri 2) pa približno 105 
kilometrov kanalizacije za odvod komunalne od-
padne vode, pretežno povsod bi zadoščalo DN 
250-300mm (Tezno 71, Pobrežje 34 kilometrov). 
Varianta 1) je tehnično izvedljiva brez bistvenih 
ovir, varianta 2) tako zaradi obsega investicije kot 
dejstva, da bi bilo potrebno preurediti tudi obsto-
ječo kanalizacijo za odvod padavinske vode, prak-
tično ni izvedljiva. Vmesne možnosti so 3) dogra-
ditev mešanega sistema z zadrževalnimi bazeni, 
vendar s povezovanjem posameznih sekundarnih 
kanalov, 4) dograditev strojne opreme na obstoje-
čih razbremenilnikih tako, da bi bilo omejevanje 
pretoka natančno na Q

krit
, preureditev Stražunske-

ga zbiralnika na ustrezno pretočno sposobnost ter 
izgradnja skupnega zadrževalnega bazena pred 
priključkom na Glavni zbiralnik (GZ) ter 5) ukinitev 
vseh obstoječih razbremenilnikov ter izgradnja 
novega Stražunskega zbiralnika s prevodno spo-
sobnostjo Q

max
n=2 z vseh obravnavanih prispevnih 

površin skupaj ter, enako kot v 4), izgradnja sku-
pnega zadrževalnega bazena. Varianta 3) je izve-
dljiva in dopustna. Varianti 4) in 5) sta tehnično 
sicer izvedljivi, ju pa ne predlagamo. Primerjava 
investicijskih stroškov spremenljivega obsega pri 
variantah 1, 4 in 5) nakazuje predlog izbora opti-
malne variante 1) – torej zadrževalnih bazenov na 
priključnih sekundarnih kanalih.

Glavni zbiralnik GZ

Na glavni zbiralnik se priključita Desnoobrežni 
in preko Črpališča Melje še Levoobrežni zbiral-
nik. Vzdolž trase proti Čistilni napravi Maribor se 
priključi odpadna voda iz Stražunskega zbiralni-
ka. Za predvideno stanje se natančno omejijo ma-
ksimalni možni pretoki na priključnih mestih vseh 
treh zbiralnikov. Prav tako se omejita še pretočni 
količini na priključnih mestih kanalizacij iz Občin 
Duplek in Miklavž.

Prispevne površine, ki se doslej na glavni zbiral-
nik priključujejo neposredno in v mešanem sis-
temu, se preuredijo v ločeni sistem, kjerkoli je to 
izvedljivo.

Slika 9: Situacija s prikazom cevi, ki ne ustrezajo pogojem prevodnosti (70% polnitve cevi) pri merodajnem padavinskem dogodku povratne 
dobe n=2 leti.
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Pred samo Čistilno napravo Maribor je predviden 
razbremenilnik za dotočno količino, višjo od do-
pustne hidravlične obremenitve naprave 7.000 
m3/h (1.944 l/s).

Zaključek

Izdelana dokumentacija naročniku omogoča načr-
tovanje potrebnih vlaganj v izboljšano delovanje 
osnovne komunalne infrastrukture tako z vidika 
ustrezne odvodnje mešane kanalizacije proti čis-
tilni napravi in z vidika varnejšega obratovanja v 
primeru intenzivnih padavinskih dogodkov.

Izdelan in predan hidravlični model obstoječega 
stanja kanalizacijskega sistema pa upravljavcu 
omogoča enostavnejše in pravilnejše ukrepe pri 
izdajanju projektnih pogojev v predvidenih novo-
gradnjah.

Iz prikaza je razvidno, da približno tretjina kana-
lizacijskega sistema ne izpolnjuje zahtev, podanih 
v Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo javne kanalizacije (MUV št. 12/2016) v 
MO Maribor.

Predlagana prioriteta ukrepov:
I. prioriteta: ukrepi za ustrezno priključevanje 

sekundarne kanalizacije na primarno ter 
ukrepi za izločitev/zadrževanje padavinske 
vode z zalednih površin.

II. prioriteta: ukrepi za izboljšanje hidravlič-
nih razmer (zadrževanje konice pretoka) na 
območju levega brega Drave in na obmo-
čju Stražuna ter izvedba razbremenilnega 
objekta na glavnem zbiralniku GZ pred vto-
kom v Čistilno napravo Maribor.

III. prioriteta: ukrepi za izboljšanje hidravličnih 
razmer (zadrževanje konice pretoka) na ob-
močju desnega brega Drave.

Vir

- Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Maribor, 
PRO K 20037, 2021, ekologika d.o.o.
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OBVLADOVANJE TVEGANJ NARAVNIH 
NESREČ IN OZAVEŠČANJE O 
PROTIPOPLAVNIH UKREPIH  
Z INTERAKTIVNIM MODELOM V OKVIRU 
ALPSKE MAKROREGIONALNE STRATEGIJE
mag. Milena Dobnik Jeraj, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,  
1000 Ljubljana, milena.dobnik.jeraj@urszr.si 

Lea Pavrič, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,  
lea.pavric@urszr.si

mag. Jože Papež, u.d.i.gozd., Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.,  
Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, joze.papez@hidrotehnik.si

Povzetek

Prispevek podaja informacijo o novem bavarskem 
fizičnem interaktivnem protipoplavnem modelu, 
sofinanciranem s strani Interreg Alpine Space – 
AlpGov2 in zasnovanem in izdelanem na Hidro-
loškemu inštitutu na fakulteti za gradbeništvo in 
znanost o okolju, ki deluje v okviru vojaške univer-
ze v Münchnu. Uporablja se zlasti za izvajanje de-
monstracijskih predstavitev  in delavnic o razvoju 
in značilnostih različnih poplavnih dogodkih in 
delovanju tehničnih, sonaravnih in samozaščitnih 
protipoplavnih ukrepov, z namenom informira-
nja, izobraževanja in ozaveščanja različnih ciljnih 
skupin prebivalstva, v prvi vrsti otrok in mladine. 
Pojasnjena je vloga Slovenije, Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju 
URSZR), katere pozitivne izkušnje in priporočila s 
tega področja so bile vir inspiracije, informacij in 
nasvetov za zasnovo omenjenega projekta.

V prispevku je kratko opisan tudi koncept makro-
regionalnih strategij Evropske unije, ki so sestavni 
del političnega okvira Evropske unije s posebnim 

poudarkom na Strategiji EU za alpsko regijo (v na-
daljevanju EUSALP), ter na opisu delovanja njene 
8. Akcijske skupine (v nadaljevanju EUSALP AG8), 
v kateri je aktivni član in nacionalna kontaktna 
točka URSZR. Podlaga za nastanek omenjenega 
interaktivnega modela je bilo ravno razvojno delo 
te akcijske skupine in posebna študija, ki jo je ta 
skupina v okviru svojega mandata izvedla s po-
močjo zunanjih izvajalcev.

Uvod

Obvladovanje tveganj naravnih nesreč predstavlja 
vse večji izziv za vsako družbo in ves svet. Večina 
držav ugotavlja vse večjo statistično pogostost in 
intenzivnost naravnih nesreč in vse več je govora 
o t. i. »ekstremnih dogodkih«. Ekstremnih tako z 
vidika intenzivnosti in verižnih učinkov kot z vi-
dika pojava naravnih nesreč na območjih, kjer jih 
presoje nevarnosti bodisi niso predvidele bodisi ni 
bila pričakovana taka intenzivnost in tudi z vidika 
pojava v letnih časovnih obdobjih, ki do sedaj za 
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nekatere naravne nesreče niso bile običajne idr. 
Vse to se običajno povezuje z negativnimi posle-
dicami podnebnih sprememb in tudi napovedi za 
prihodnost niso obetavne.

Naravne nesreče lahko prizadenejo zelo majhno 
lokalno območje, lahko pa prizadeto območje 
hkrati vključuje dve ali več držav, včasih kar celo 
regijo. 

Države se trudijo optimirati izvajanje preventivnih 
ukrepov ter vzdrževati in izboljševati nacional-
ne sisteme varstva pred naravnimi nesrečami. 
Pri tem se srečujejo z omejitvami, tako z vidika 
kadrovskih, materialnih kot finančnih resursov. 
Sredstev za redno vzdrževanje projektirane funk-
cionalnosti že zgrajenih varovalnih sistemov pri-
manjkuje. S širjenjem naselij in z gradnjo nove 
infrastrukture se, kljub vse bolj sistemskemu 
upoštevanju območij nevarnosti in ogroženos-
ti pri prostorskem načrtovanju, škodni potencial 
nenehno povečuje. Sistem namreč težko sledi po-
večevanju t.i. »preostale nevarnosti«, nevarnosti, 
ki je pogosto zelo težko napovedljiva in ki lahko 
povzroči nesrečo, ki jo lahko bolj ali manj uspeš-
no obvladamo le z ustreznim odzivom sistema 
varstva pred naravnimi nesrečami.

Ker naravne nesreče ne poznajo državnih meja, 
je seveda ključno tudi čezmejno in regionalno po-
vezovanje, sodelovanje in pomoč. Ob izmenjavi 
izkušenj in informacij o razvojnih prizadevanjih 
in dosežkih na področju varstva pred naravnimi 
nesrečami so države članice alpske makroregio-
nalne strategije v zadnjih letih prišle do skupnega 
zaključka, da je treba večjo pozornost usmeriti na 
vzdrževanje in povečevanje tako kolektivne kot 
individualne odpornosti prebivalstva. Državljani 
morajo biti ustrezno informirani o značilnostih 
naravnih nevarnosti in naravnih nesrečah, o va-
rovalnih ukrepih in njihovih omejitvah in morajo 
poznati in biti aktivno vključeni v sistem varstva 
pred naravnimi nesrečami. Čakanje na aktiviranje 
sil za zaščito, reševanje in pomoč bi moralo posta-
ti izhod v sili. Treba je izvajati preventivne ukrepe 
tudi na lokalni in osebni ravni ter vzdrževati prip-
ravljenost za izvajanje ustreznih samozaščitnih 
ukrepov. Samo tako se bo sistem v kriznih situaci-
jah lahko osredotočil na najbolj ranljive in pomoči 
potrebne.

Eden izmed načinov povečevanja odpornosti raz-
ličnih ciljnih skupin prebivalstva je izobraževa-
nje, informiranje in ozaveščanje o protipoplavnih 
ukrepih. Države EUSALP so v tem kontekstu me-
todo izvajanja delavnic s pomočjo interaktivnega 
fizičnega modela naravnih nesreč zaradi poplav in 
povezanih nevarnih naravnih pojavov prepoznale 
kot najboljšo prakso. Tudi oz. predvsem zaradi po-
zitivnih izkušenj Slovenije, ki je svoje izkušnje s 

tega področja predstavila in delila na skupnih de-
lovnih EUSALP AG8 sestankih. Prva dežela, ki je 
slovenska priporočila povzela, nadgradila in reali-
zirala v praksi, je Bavarska. Hidrološkemu inštitu-
tu na fakulteti za gradbeništvo in znanosti o oko-
lju, ki deluje v okviru vojaške univerze v Münchnu, 
je za potrebe izobraževanja in ozaveščanja različ-
nih ciljnih skupin prebivalstva, v prvi vrsti otrok 
in mladine, naročila izdelavo interaktivnega proti-
poplavnega modela. Od oktobra 2021 je njihov t. i. 
model 2.0 (slovenski set modelov je poimenovan z 
»model 1.0«) v uporabi in maja letos smo ga imeli 
priložnost preizkusiti tudi v Sloveniji v okviru Bo-
gatajevih dni zaščite in reševanja. Navdušeni smo.

Makroregionalno sodelovanje 
Slovenije

Makroregionalne strategije Evropske 
unije

Makroregionalne strategije Evropske unije (v na-
daljevanju: EU MRS) so sestavni del političnega 
okvira Evropske unije. Predstavljajo celovit okvir 
za reševanje skupnih izzivov na zemljepisno za-
okroženih območjih, kar predstavlja instrument 
institucij EU za optimalno uporabo obstoječih 
finančnih sredstev. Vse te značilnosti so lahko 
ključnega pomena pri uresničevanju prednostnih 
nalog EU, kot so pametna in zelena Evropa, pa tudi 
varna in močna Evropa. Okrevanje Evrope po pan-
demiji covida-19 in širitvena politika EU so pod-
ročja, kjer lahko EU MRS konkretno prispevajo k 
izboljšanju in povezovanju.

Namen EU MRS je iskanje skupnega jezika za izzi-
ve in priložnosti, ki so značilni za posamezna geo-
grafska območja, ki so preveč lokalni, da bi nepos-
redno zanimali celotno EU, toda preobsežna, da bi 
se z njimi lahko učinkovito ukvarjali na nacionalni 
ravni. Predstavljajo inovativno platformo za tran-
snacionalno povezovanje kadar je potrebno po-
iskati rešitve, ki presegajo nacionalne okvire. So 
tudi mehanizem, ki skladno z EU politikami obli-
kuje strateške rešitve, ki so ključnega pomena za 
EU kot celoto. Dejstvo pa je, da je izvajanje EU MRS 
močno odvisno od angažiranosti in pripravljenosti 
sodelujočih držav in njihovih regij.

Do sedaj so bile vzpostavljene 4 EU MRS:
• Strategija EU za regijo Baltskega morja - EUSB-

SR (leta 2009);
• Strategija EU za podonavsko regijo - EUSDR 

(leta 2010);
• Strategija EU za jadransko-jonsko regijo - EU-
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SAIR (leta 2014);
• Strategija EU za alpsko regijo - EUSALP (leta 

2015).

Slovenja je edina država, ki je vključena v kar tri 
od štirih obstoječih EU MRS - Strategija EU za alp-
sko regijo (EUSALP), Strategija EU za podonavsko 
regijo (EUSDR) in Strategija za jadransko-jonsko 
regijo (EUSAIR). Koordinacijo izvajanja EU MRS v 
Sloveniji do deležnikov, ki so neposredno ali po-
sredno udeleženi v EU MRS, izvaja Ministrstvo 
za zunanje zadeve. V vseh treh MRS aktivno so-
deluje tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje (v nadaljevanju: URSZR), ki zastopa 
Slovenijo v delovnih skupinah, osredotočenih na 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Čeprav je tematika poplavne ogroženosti aktualna 
v prav vseh treh MRS, v katerih sodeluje URSZR, 
se bomo v prispevku osredotočili na makroregio-
nalno strategijo za alpsko regijo (EUSALP).

EUSALP in akcijska skupina AG8

Makroregionalna strategija za alpsko regijo EU-
SALP vključuje sedem držav članic: Avstrijo, Fran-
cijo, Italijo, Lihtenštajn, Nemčijo, Slovenijo in Švi-
co. Osredotoča se na tri tematska področja (okolje 
in energija, mobilnost in povezljivost ter ekonom-
ska rast in inovacije), ki so razdeljena na devet po-
glavij in jih skladno izvaja devet akcijskih skupin:

1. raziskave in inovacije,
2. gospodarski razvoj,
3. izobraževanje, usposabljanje in trg dela,
4. mobilnost,
5. povezljivost in dostopnost,
6. naravni viri,

7. ekološka povezljivost,
8. obvladovanje tveganj,
9. energetska učinkovitost in obnovljivi viri energi-

je.

Slika 2: Infografika prikaza tematskih področij EUSALP. Vir: EUSALP

Akcijska skupina AG8 za obvladovanje tveganj na-
ravnih nesreč in prilagajanje na podnebne spre-
membe (v nadaljevanju EUSALP AG8) v svojem 
jedru združuje predstavnike tako vladnih, nacio-
nalnih, regionalnih, strokovnih kot tudi nevladnih 
organizacij s področja okolja in civilne zaščite. 
Trajnostna in učinkovita zaščita pred naravnimi 
nesrečami je predpogoj za življenje in družbe-
no-ekonomski razvoj v Alpah. Omejen poselitve-
ni prostor in podnebne spremembe povzročajo 
vse večjo izpostavljenost naravnim nesrečam in 
posledično tveganje za škodo. Interese gospo-
darskega razvoja, socialne blaginje, mobilnosti 
in turizma mora uravnotežiti zmanjšanje izpo-
stavljenosti navedenim tveganjem in krepitev 
upravljanja varnosti prebivalstva. To zahteva nove 
instrumente in postopke za obvladovanje tveganj 

Slika 1: Levo: Prikaz območij makroregionalnih strategij Evropske Unije; Desno: primerjava EUSALP območja z ostalimi programskimi 
območji Alp; Vir: Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (DG REGIO)
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ter optimalen pristop za večnamensko rabo ze-
mljišč. Specifični cilji EUSALP AG8 so:
• izboljšanje mehanizmov za obvladovanje tve-

ganj naravnih nesreč v regiji EUSALP s krepitvi-
jo, vrednotenjem in uporabo obstoječih struktur 
sodelovanja,

• usklajevanje interesnih področij, povezovanje 
relevantnih akterjev, krepitev struktur in proce-
sov na področju varstva pred naravnimi nesre-
čami,

• izmenjava izkušenj in dobrih praks pri soočanju 
z izzivi obvladovanja tveganj naravnih nesreč in 
prilagajanja podnebnim spremembam,

• spodbujanje, razvoj in izvajanje lokalnih, regio-
nalnih in mednarodnih pilotnih projektov in pro-
gramov.

Slika 3: Slovenska ekipa delujoča v akcijski skupini EUSALP AG8 na 
Bogatajevih dnevih na Ptuju, maja 2022 (vir: URSZR)

Aktualne vsebine, katerim se EUSALP AG8 posve-
ča v trenutnem mandatu, so osredotočene na:
- vključevanje odpornosti na podnebne spre-

membe v prostorsko načrtovanje, predvsem z 
vidika poplav in vročih točk oz. toplotnih otokov 
v mestih,

- tveganja zaradi preobremenitev in preostalo 
tveganje,

- približevanje obstoječih orodij za oceno tvega-
nja za naravne nesreče lokalnim oblastem in lo-
kalnemu prebivalstvu.

Prostorsko načrtovanje mora biti vključeno v ra-
zvojna prizadevanja koncipiranja in izvajanja pri-
lagoditvenih ukrepov, ki temeljijo na medsektor-
skem sodelovanju. Prostorsko načrtovanje mora 
prepoznati, prikazovati in soupravljati naravne 
značilnosti, ki zagotavljajo zaščito pred nesreča-
mi in podnebne storitve, zlasti z upoštevanjem 
varovalne vloge gorskih gozdov. Pravilno nasla-
vljanje t.i. soodvisnosti teh naravnih danosti in 
njihovih učinkov in temu primerno njihovo ciljno 
vzdrževanje in optimiranje stanja je ključno za 
trajnostno ohranjanje učinkov prilagoditvenih 

ukrepov. Izvajanje tako prilagojenega prostorske-
ga načrtovanja in prilagoditvenih ukrepov je treba 
kontinuirano spremljati in ocenjevati, da se lahko 
kontinuirano izboljšuje in nadgrajuje prilagajanje 
podnebnim spremembam na splošno.

Maketa / model 2.0

Razvoj

Model oziroma maketo prikaza naravnih nesreč 
so s finančno podporo Interreg Alpine Space – 
AlpGov2 zasnovali in izdelali na nemškem oz. 
bavarskem ministrstvu za okolje v okviru študije 
fizičnih modelov prikaza naravnih nesreč. Nadzor 
nad študijo je izvajala Bavarska agencija za oko-
lje. V okviru študije so izvedli analizo obstoječih 
modelov ter identificirali najboljše makete, načine 
izvedbe in metodološke pristope za razvoj novega 
prototipa. Inspiracija za model so bile tudi make-
te mag. Jožeta Papeža, ki so služile kot osnovno 
izhodišče in so ga v okviru pridobljenega sofinan-
ciranja lahko nadgradili in posodobili. Zasnovo 
modela so prvič predstavili na rednem jesenskem 
2021 sestanku  Akcijske skupine za obvladovanje 
tveganj za naravne nesreče AG8, ki deluje v sklo-
pu EUSALP.

Slika 4: Prikaz obeh modelov skupaj: v ospredju makete 1.0, ki so 
predstavljale inspiracijo za nadgradnjo v model 2.0, ki ga vidimo v 
ozadju. Vir: URSZR

Opis makete

Interaktivni fizični model predpostavlja fiktivno 
predalpsko pokrajino, na kateri lahko simuliramo 
razne naravne nesreče, značilne za alpsko obmo-
čje: več različnih scenarijev in stopenj poplav, ne-
nadne poplave, hudournike, vode iz zaledja, hude 
nalive in neurja ter zemeljski plaz. 

Hkrati preko modela udeležencem predstavimo 
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tri tipe protipoplavnih ukrepov: tehnične ukrepe 
(protipoplavni nasipi in zidovi – fiksna in mobilna 
izvedba; suhi zadrževalnik, grabljaste pregrade), 
razbremenilni protipoplavni kanal; sonaravne uk-
repe (vloga varovalnih gozdov, poplavne ravnice) 
in samozaščitne ukrepe (zavarovanje individu-
alnih objektov, osebno samozaščitno ravnanje, 
uporabnost protipoplavnih vreč…), hkrati pa je 
poudarjen pomen ustreznega prostorskega na-
črtovanja, projektiranja objektov in umeščanja v 
prostor.

Model je s tehničnega vidika zelo napreden, saj 
vključuje vodne črpalke, različne vrste pršilnikov 
za vodo, številne svetlobne signale (npr. ključne 
hiške, kot so gasilska postaja, štab civilne zaščite, 
bolnica, policijska postaja … se odvisno od stopnje 
aktivacije s pomočjo gumbov osvetlijo z različnimi 
barvami. Vgrajen je prikaz štirih stopenj odziva-
nja, od stanja osnovne pripravljenosti do stopnja 
aktiviranja vseh sil zaščite in reševanja. Stopnje 
se vključuje prek osrednje komandne plošče. Ko-
ličino oz. pretok voda v strugi se regulira ročno z 
obračanjem ventila, prav tako štiri sete pršilnikov 
(nad različnimi deli pokrajine), ki simulirajo dež. 

Voda nenehno kroži, tako da model ne potrebuje 
priključka na vodovodno omrežje, samo v začetku 
je potrebno napolniti rezervoar. Model vključuje 
tudi več vrst filtrov, ki preprečujejo, da bi prihajalo 
do zamašitev, bodisi zaradi večjih (modeli plavja) 
ali manjših delcev.

Po izvedenem prikazu, katerega trajanje je pov-
sem odvisno od števila in podrobnosti predsta-
vljenih scenarijev poplav (vendar z minimalnim 
trajanjem cca. 15-20 minut) je mogoče model z 
razmeroma majhnimi in nezahtevnimi posegi 
(odstranitev plavja iz osrednjega filtra, ponovna 
namestitev plavja v zaledju hudournika, popravi-
lo porušene  makete mostu, odstranitev vode iz 
kletnih prostorov modelov objektov, odstranitev 
individualnih protipoplavnih zaščit okrog modelov 
stanovanjskih zgradb  idr.) v roku cca. 15 minut 
pripraviti za ponovno demonstracijo.

Pomemben podatek je tudi, da je model kljub po-
drobnostim narejen zelo robustno in iz najkvalite-
tnejših materialov in ne prihaja do poškodb. Seve-
da so vsi kovinski deli nerjaveči.

Slika 5: Prikaz modela med delovanjem: voda se razliva čez brez bregove, a protipoplavni nasip opravlja svojo funkcijo. Ko se vklopi pršilnik, 
ki ustvari hud naliv, izbruhne hudournik, katerega plavje zamaši most in ga poruši, hiškam za rdečim zidom pa grozijo vode iz zaledja. Vidi-
mo tudi vlogo varovalnega gozda, ki vpija padavinsko vodo in preprečuje plazove.
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Model je nameščen na zanj posebej prilagojeno 
prikolico za osebni avto, ki vključuje tudi sestavlji-
vo streho, uporabno npr. kadar se model nahaja 
na prostem (recimo na šolskem dvorišču). Model 
je opremljen tudi z nekatero dodatno rezervno 
opremo in zelo nazornimi navodili za vsebinsko 
upravljanje (opis postopkov upravljanja modela 
za različne scenarije, ki si jih lahko demonstrator 
izbere za prikaz) in tehnično vzdrževanje.

Namen

Seveda je najbolj pomemben namen, ki se ga želi 
doseči z izvajanjem delavnic in prikazov z opisa-
nim interaktivnim fizičnim modelom. Osnovni na-
men je podpreti posameznikovo »odpornost«, da 
se z ustreznim izvajanjem samozaščitnih ukrepov 
pred, med in po naravnih nesrečah v fazah izog-
ne poškodbam ali celo izgubi življenja. Namen je 
torej prispevati k večji informiranosti, in večji oza-
veščenosti različnih ciljnih skupin prebivalstva 
za učinkovito in ustrezno izvajanja vzajemnih in 
osebnih samozaščitnih ukrepov v primeru nevar-
nosti nastopa nevarnih dogodkov ter v primeru 
naravnih nesreč, zlasti v primeru poplav, izbruhov 
hudournikov in pojavov zemeljskih plazov. Tako 
se med izvajanjem demonstracije udeležencem 
na interaktivni način podaja več sklopov razlag, 
sporočil in priporočil:

• razlaga vzrokov nastanka pojavov nevarnih pro-
cesov in pojavov, ki lahko ogrožajo človeška živ-
ljenja in dobrine ter opis dejavnikov in samega 
poteka razvoja nevarnih dogodkov, ki lahko pri-
vedejo tudi do naravnih nesreč
- boljše poznavanje teh dejavnikov in pojavov 

dviguje posameznikovo odpornost, saj jih 
lahko v okolici prej prepoznajo in bolj pravil-
no ocenijo svojo ogroženost in pravočasno in 
ustrezno samozaščitno ukrepajo;

• razlaga naravnih dejavnikov v prostoru, ki 
zmanjšujejo nevarnost pred naravnim nesreča-
mi, zlasti pomen gozdov in ustreznega gospo-
darjenja z gozdovi
- boljše poznavanje varovalnih učinkov gozdov 

zvišuje podporo družbe izboru na naravi te-
melječih rešitev za izvajanje ukrepov varova-
nja pred naravnimi nesrečami 

• razlaga preventivnih varovalnih ukrepov, zlasti 
njihovo delovanje in omejitve
- zavedanje o omejitvah varovalnih ukrepov 

(npr. protipoplavnih nasipov idr.) narekuje 
previdnostno obnašanje posameznikov in 
skupnosti – praktično ni mogoče dosegati 
100% varnosti, zato je vzdrževanje osebne 
pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov 
na lokalni ravni tako zelo pomembno

• razlaga delovanja sistema varstva pred narav-
nim nesrečami na lokalni, regionalni in državni 
ravni pred, med in po naravnih nesrečah, ter vlo-
ga državljanov v sistemu
- boljše poznavanje delovanja sistema varstva 

pred naravnim nesrečami povečuje razu-
mevanje vloge posameznika in skupnosti v 
fazah pripravljenosti, odziva in obnove v pri-
meru naravnih nesreč, ter na ta način spod-
buja osebno odgovornost in angažiranost ter 
aktivno vključevanje v sistem ..

Kompleksni dinamični in interaktivni prikaz 
poplavnih dogodkov v poseljenem prostoru, ki 
je bodisi zavarovan, delno zavarovan ali nezava-
rovan s protipoplavnimi ukrepi, obiskovalcu ali 
udeležencu delavnice omogoča bolj pregledni in 
nazorni uvid v ranljivost tako prostora kot posa-
meznikov in skupnosti, omogoča jasno zavedanje 
o omejitvah, ki jih imamo tako posamezniki kot 
skupnost v primeru izvajanja varovalnih ukrepov 
(vedno bo ostala tako imenovana preostala nevar-
nost!) ter spodbuja zavedanje in osebno prepri-
čanje o pomenu izvajanja osebnih in vzajemnih 
zaščitnih ukrepov ter večje samo odgovornosti 
nas vseh kot državljanov. Poplave bo tudi v priho-
dnosti težko preprečiti, mogoče pa je z ustreznimi 
ukrepi omejiti poplavno škodo in zlasti preprečiti 
poškodbe in žrtve med prebivalstvom. 

Demonstracijski prikaz modela 
na Bogatajevih dnevih 2022 na 
Ptuju 

Zaradi interaktivne in dinamične predstavitve je 
model zelo privlačen za obiskovalce vseh staros-
ti, na njem pa lahko predstavitev izvedemo prila-
gojeno znanju obiskovalca, bodisi so to najmlaj-
ši vrtčevski otroci bodisi strokovnjaki s področja 
zaščite in reševanja ali gradbeništva. Model si je 
URSZR kot članica AG8 izposodila za prikaz na 
Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja 2022, kjer 
si ga je ogledal tudi predsednik države, g. Borut 
Pahor.

V treh dneh si je vsak dan od jutra do večera mo-
del in demonstracijski interaktivni prikaz ogleda-
lo ogromno število obiskovalcev, med katerimi so 
nekateri tudi sodelovali pri upravljanju samega 
modela – bodisi, da so nameščali ali odstranje-
vali Lego modele protipoplavnih nasipov in zidov 
ali protipoplavne zaščite okrog ogroženih objek-
tov, bodisi da so odprli zapornico za preusmeritev 
poplavnih voda v razbremenilni protipoplavni ka-
nal, ki poteka okoli naselja.
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Obvladovanje tveganj naravnih nesreč in ozaveščanje o protipoplavnih ukrepih z interaktivnim modelom v okviru alpske makroregionalne strategije

199

Nazoren in atraktivni prikaz različnih scenarijev 
poplavnih dogodkov in delovanja protipoplavnih 
ukrepov je ob spodbudi moderatorja oz. vodje pri-
kaza spodbudilo obiskovalce, da so s komentar-
ji na osnovi svojega znanja in izkušenj tudi sami 
dopolnjevali razlago poteka razvoja različnih tipov 

in intenzivnosti poplavnih dogodkov, odzivanja na 
poplave, podajali svoje osebne izkušnje in se sa-
moiniciativno odzivali z dodatnimi vprašanji in 
mnenji. Nemalokrat se je pri ogledu med obisko-
valci razvila zanimiva debata.

Slika 6: Otroci so se z navdušenjem odzivali na povabila k sodelovanju pri upravljanju modela (vir: URSZR)

Slika 7: Predstavitvi modela je z zanimanjem prisluhnil tudi predsednik Borut Pahor (vir: URSZR)
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mag. Milena Dobnik Jeraj, Lea Pavrič, mag. Jože Papež

200

Zaključek

Na osnovi dosedanjih praktičnih izkušenj upora-
be in na podlagi odzivov obiskovalcev oz. udele-
žencev ozaveščevalnih delavnic o protipoplavnih 
ukrepih z opisanim interaktivnim protipoplavnim 
modelom lahko brez dvomov zaključimo, da je to 
primer najboljše prakse. In to z več vidikov. 
Najprej seveda z vidika nazornosti in učinkovitosti 
podajanja osnovnih sporočil (doseganja osnov-
nega namen!) in interakcij med demonstratorji in 
obiskovalci. Znanstveno podrt postopek ocenjeva-
nja oz. presoje učinkovitosti (kakšne in kako dalj-
nosežne učinke je mogoče dosegati s podajanjem 
sporočil in priporočil na tak način) tega pristopa 
in ostalih podobnih ozaveščevalnih aktivnosti je 
trenutno še v razvoju (del mandata EUSALP AG8), 
vendar pa so si prve hitre ekspertne ocene pov-
sem enotne – »to je to«. To je to, kar smo rabili ..

In potem z vidika učinkovitega in inovativnega so-
delovanja različnih držav v skupni delovni skupi-
ni. Skupina EUSALP AG8 dejansko izvaja prenos 
znanj in izkušenj v praksi. Zadnji rezultat je rav-
no opisan interaktivni model. Avstrija je tudi na 
začetku izvajanja snovanja in izdelav podobnih 
protipoplavnih modelov, vendar v velikem številu. 
Podobne interese izražajo tudi nekatere druge dr-
žave. Skrita želja avtorjev tega prispevka  je, da bi 
svoj model 3.0 dobila tudi Slovenija. Med drugim 
bi bil recimo odlična podpora izvajanju izbirnega 
predmeta »Varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami« v osnovnih šolah. Šole bi si ga med sabo 
lahko enostavno izmenjevale. Primeren pa bi bil 
tudi za redne ozaveščevalne dogodke za različne 
ostale ciljne skupine prebivalstva v vsej državi.
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INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
JARŠKA CESTA 10B
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

USTVARJAMO 
TRAJNOSTNO 
PRIHODNOST



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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Odstranljiva protipoplavna stena L = 168m, H = 1,0m, Laško

Odstranljiva (mobilna)
protipoplavna zaščita IBS TECHNICS

Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj   M: 051 641 670   E: info@pal-inzeniring.si   W: www.pal-inzeniring.si

ščitimo pred poplavami že od leta 2008

Od načrtovanja...

Celovit sistem mobilne protipoplavne zaščite

...do izvedbe in
skladiščenja



 

NAČRTOVANJE / IZVAJANJE / VZDRŽEVANJE 
vodne infrastrukture / okoljskih projektov  
 
 



Skrb za okolje po elementarnih nesrečah

Stabilizacije brežin

EHO Projekt d.o.o.
Dunajska cesta 51
1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail:info@ehoprojekt.si

www.ehoprojekt.si

Zemeljski plazovi Snežni plazoviSkalni podori

Protipoplavna zaščita

Največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov.



HE BREŽICE, nazivna moč 47,4 MW (3x15,8 MW), volumen akumulacije 19,3 mio m3, gradnja 2012-2016

IBE, d.d., svetovanje, 
projektiranje in inženiring

www.ibe.si

V KORAK Z NAJSODOBNEJŠIMI DIGITALNIMI TEHNOLOGIJAMI

 
 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) 

 
 



Ali na območju posega živita rak koščak, želva močvirska sklednica ali druge zavarovane vrste?

• Kaj njihova prisotnost pomeni?
• Je projekt na območju Natura 2000?
• Kako bo projekt mogoče umestiti v prostorske akte?
• Ali za izpeljavo zadoščajo tehnične rešitve ali bodo potrebni omilitveni ukrepi?
• Bo projekt sploh mogoče izpeljati?

Na ta in podobna vprašanja s stališča narave vam lahko odgovorimo:

• s popisi rastlinstva in živalstva,
• s svetovanjem in pripravo strokovnih podlag za prostorske akte, umeščanje posegov v prostor,

tehnične rešitve in z načrtovanjem renaturacij ter revitalizacij vod in nadomestnih habitatov,
• z naravovarstvenim nadzorom in monitoringom med gradnjo in obratovanjem.

Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem Polju, Slovenija      · pisarna Ljubljana: Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
T: +386 1 544 32 81      · M: +386 31 762 256      · E: info@ckff.si, www.ckff.si

CKFF MISIC OGLAS 180 x 124 2019.qxp_Layout 1  07/11/19  12:29  Page 1



Oprema za odvajanje 
padavinske odpadne vode

Oprema za zadrževalne bazene 

Protipoplavne lopute

Regulatorji pretoka 

www.kolektorsisteh.com | sisteh@kolektor.com

BIM spreminja svet načrtovanja, 
oblikovanja, gradnje in upravljanja.

•	 3D modeliranje
•	 4D modeliranje (terminski plan)
•	 5D	modeliranje	(finančni	plan)
•	 6D modeliranje (upravljanje)

BIM modeliranje02.

BIM svetovanje

•	 svetovanje	s	področja	BIM-a
•	 recenzije BIM modelov
•	 izvedba	izobraževanj
•	 spremljava	realizacije	BIM-a							

na projektih

BIM management

BIM nadzor

•	 BIM	izvedbeni	načrti	(BEP)
•	 projektna naloga za implementacijo 
BIM-pristopa

•	 skupno podatkovno okolje
•	 kontrola kakovosti modelov in 

preverjanje kolizij

01.

03. 04.

a   Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor        t   02 429 27 00        e   info@lineal.si        s   www.lineal.si

•	 spremljanje gradnje na osnovi      
BIM modela

•	 korekcije modela med gradnjo
•	 izdelava	končnega	(as-built)					

modela



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





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.



Tehnološki park 21
Ljubljana, Slovenija

www.tempos.siinfo@tempos.si +386 41 288 442



 

 

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 
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Tri desetletja znanja, izkušenj in strokovnosti.
info@cmc-group.si | www.cmc-group.eu

Najboljši materiali
za najboljše rešitve Merilna 

tehnika
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biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
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MILT inženiring, Iztok Žvegla s.p. 
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Geološke in geomehanske storitve:
- geološko geomehanske raziskave in poročilo o sestavi tal
- geološko poročilo o plazovitos� terena
- geološko poročilo o erozijski ogroženos� terena
- geotehnične analize in projek�ranje geotehničnih konstrukcij

Ostale storitve in raziskave:
- geomehanski strokovni nadzor
- meritve zbitos� tal
- raziskave z dinamičnim penetrometrom DPSH in DPL
- dimenzioniranje voziščne konstrukcije  

geološke, hidrogeološke in geotehnične storitve

Hidrogeološke storitve:
- hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega soglasja 
- hidrogeološko poročilo o možnos� ponikanja vod
- analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa

Goručanova ul. 10, 
3000 Celje
M: 031 412 046
E: info@geomet.si
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GEOMETRA d.o.o.
Trg Alfonza Šarha 18
2310 Slovenska Bistrica
t: 02 818 03 30, f: 02 818 03 31
m: 041 654 056, 031 356 686
e: geometra@siol.net
UUreditev meje, izravnave meje, parcelacija, vris objektov, 
kataster stavb, sprememba bonitete zemljišč, zakoličenje 
objektov, geodetski načrti za projektno dokumentacijo, 
izmera in vpis gospodarske infrastrukture
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> > >

> > >> > >> > >> > >

SATELITSKA DETEKCIJA PODZEMNIH
PUŠČANJ IN NAMOČENOSTI TAL

Neodvisno od materiala in premera cevovoda

Kako deluje?

Uporaba

Kolektor Sisteh d.o.o.
Zasavska cesta 95
SI-1231 Ljubljana – Črnuče • Slovenija

sisteh@kolektor.com 
www.kolektorsisteh.com

Dostava rezultatov
Podatki o verjetnih lokacijah 
puščanja so dostavljeni v obliki 
delovnih nalogov, GIS datotek, 
v spletni in mobilni aplikaciji in 
preglednih tabel.

Algoritemska analiza
UTILIS uporablja napredne 
algoritemske analize za izsleditev  
spektralnega “podpisa”  tretirane 
vode in njeno interakcijo z 
zemeljsko površino.

Radiometrični popravki
UTILIS obdela surove podatke, jih 
analizira in odstrani vse odboje 
zgradb,  vegetacijskih in hidroloških 
entitet.

Pridobivanje slike s 
satelitskega radarja
Neobdelane (surove) radarske 
slike definiranega področja 
interesa AOI (Area Of 
Interes = interesno področje 
naročnika).

Vodovod in 
ogrevanje

Kanalizacija Ocena stanja 
distribucijske 
in prometne 

infrastrukture

Detekcija 
nevarnosti 
zemeljskih 

plazov

Program 
zamenjave 
cevovodov







Modro upravljanje z vodami lahko v veliki meri omili posledice suše 
ali poplav in ohranja  biotsko raznovrstnost.

mag. Smiljan Juvan


