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Povzetek
Slovenija prehransko ni samozadostna, najnižji delež samooskrbe pa predstavlja preskrba z
zelenjavo. Porečje Vipave, še posebej dolinsko dno, ima dobre pogoje za intenzivno pridelavo
zelenjave, tudi zgodnje. Klimatske razmere s submediteranskim podnebjem so ugodne,
poljedelstvo pa je na tem območju tudi tradicionalna dejavnost.
Omejitveni dejavnik pri povečanju pridelave v porečju Vipave so predvsem vodni viri.
Čeprav je padavin v povprečju veliko, vodotoki pa so vodnati, je v poletnih mesecih vodo
potrebno dovajati z namakanjem. Zaradi pogostih obdobij negativnih vodnih bilanc v času
vegetacijske dobe so površinski vodni viri nezanesljivi do te mere, da ne morejo zagotavljati
preskrbe z vodo za namakanje. Zaradi tega bi bilo namakanje nujno iz zadrževalnikov, ki bi se
polnili v času visokovodnih razmer.
V okviru naloge so bile proučene možne lokacije vodnih zadrževalnikov za potrebe
namakanja, s pomočjo digitalnega modela reliefa LIDAR, ki dosega najvišjo stopnjo
natančnosti do sedaj, pa so bili določeni njihovi volumni in površine. Ugotovljeno je bilo, da
bi bilo ob izgradnji šestih vodnih zadrževalnikov v zgornjem delu porečja Vipave, za katere se
je izkazalo, da so najprimernejši, možno skupaj z zadrževalnikom Vogršček pridobiti dovolj
vode za namakanje vseh obstoječih njivskih površin in sadovnjakov ter vseh kmetijskih
površin, ki so se izgubile v procesu zaraščanja v zadnjih 15 letih.
Ključne besede: hidrogeografija, namakanje, zadrževalniki, lidar

Abstract
Determining suitable locations for accumulations intended for the irrigation of the
agricultural land in the Vipava river basin by using lidar data
Regarding food production, Slovenia is not self-sufficient, and the production of vegetables
represents the lowest percentage of food self-supply. The Vipava river basin, located in the
western part of Slovenia, with its sub-Mediterranean climate and farming as its traditional
industry, offers very good conditions for production of vegetables.
The main obstacle to achieve greater crop production in the Vipava river basin is limited
water sources. Even though the average precipitation rates are high and surface waters
plentiful, water often becomes scarce during summer months. Due to frequent droughts
during vegetation periods, the water for maintaining crops has to be provided by irrigation,
and surface waters are unreliable. For that reason, water from reservoirs will be necessary to
support irrigation systems. The reservoirs would detain water during rainy season and offer
supply during periods of droughts.
In the research, numerous locations of possible future reservoirs were studied, and their
volumes and areas were determined based on the LIDAR digital elevation model, the most
accurate digital elevation model available. We have concluded that establishing six most
suitable new reservoirs in the upper Vipava river basin, along with the existing Vogršček
reservoir, would provide enough water to supply irrigation systems for all the existing crops
and orchards, as well as all the farmland and orchards that have been abandoned and
gradually overgrown by secondary forest in the last 15 years.
Keywords: hydrogeography, irrigation, reservoirs, lidar
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1. UVOD
Večina porečja Vipave leži na območju submediteranskega podnebja. Zaradi tega je, z izjemo
Slovenske Istre, v tem porečju najdaljša vegetacijska doba v Sloveniji.
V porečju Vipave je kmetijstvo tradicionalna dejavnost, ki pa se počasi, a zanesljivo opušča.
Spremembe rabe zemljišč gredo v smeri zaraščanja kmetijskih površin.
Površinske vodne vire na porečju predstavljajo vodotoki, ki izvirajo pretežno iz močnih
kraških izvirov. Skupni dovoljeni nepovratni odvzemi, določeni z izdanimi vodnimi
pravicami končnim uporabnikom površinskih voda, znašajo na letni ravni zgolj 6 % vsega
letnega odtoka s porečja. Iz tega izhaja, da so vodni viri izdatni, so pa vodne količine preko
leta zelo neenakomerno razporejene. V poletnih mesecih, ko bi bila voda za namakanje
najbolj potrebna, se pogosto pojavljajo hidrološke suše.
Slovenija prehransko ni samozadostna država, najnižji delež samooskrbe pa predstavlja
zelenjave, saj pridelamo zgolj okoli 30 % lastne zelenjave, ostalo uvozimo (Plut, 2012).
Zaradi zgoraj naštetih razlogov bi bilo porečje Vipave smiselno izkoristiti za pridelavo večje
količine zelenjave in sadja, vendar bo za to v prihodnosti nujno namakanje, kar se je v zadnjih
letih že večkrat pokazalo. Voda je na voljo, a so vodne količine preko leta razporejene
neenakomerno. Zaradi tega bi bilo treba vodo, ki je na voljo, preko leta prerazporejati, kar je
možno storiti z izgradnjo zadrževalnikov. Tovrstni načrti so bili v preteklosti že izvedeni in
sicer izvirajo iz konca 70. let prejšnjega stoletja (). Edini realiziran projekt teh načrtov je
zadrževalnik Vogršček, ki bo upoštevan v raziskavi.
V nalogi so ugotovljene primerne lokacije za umestitev posameznih zadrževalnikov. S
pomočjo geografskih informacijskih sistemov ter na podlagi digitalnega modela reliefa z
dolžino osnovne celice 1 m, pridobljenega na podlagi podatkov LIDAR, so določeni njihovi
volumni in površine. Podatkovni sloj LIDAR zagotavlja doslej najnatančnejši model reliefa
Slovenije; s tako natančnostjo je mogoče natančno določiti z vodo zalite površine na lokacijah
predlaganih zadrževalnikov ter njihove volumne, kar doslej ni bilo mogoče, saj bi bila zaradi
premajhne natančnosti dozdajšnjega najnatančnejšega digitalnega modela reliefa (osnovna
celica 5 m × 5 m) napaka prevelika.

2. NAMEN IN CILJI
Namen raziskave je prepoznava primernih lokacij za postavitev vodnih zadrževalnikov za
potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v porečju Vipave ter določitev njihovega volumna.
Cilji raziskave so naslednji:




določiti referenčne pretočne razmere (referenčno sušno leto) za izračun nabire vode,
izračun vodnih količin (dnevne vrednosti pretokov) na glavnem vodotoku (Vipava) ter
pritokih v referenčnem letu iz podatkov vodomernih postaj,
izračun vodnih količin, ki so na voljo (potreba po zagotavljanju biološkega minimuma oz.
ekološko sprejemljivega pretoka v vodotokih),
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določitev kmetijskih zemljišč, primernih za namakanje, glede na uveljavljene kriterije
(oddaljenost od vodnega vira, razlika v nadmorski višini med zemljiščem in vodnim
virom, naklon zemljišča ipd.), ter upoštevanje dveh scenarijev (projekcij za prihodnost): a)
zdajšnje stanje v rabi zemljišč, po katerih bi se namakalo vse za to primerne obstoječe
njive in sadovnjake; b) predpostavka, da se bodo travniki v prihodnosti spremenili v
njivske površine (kar se ponekod že dogaja), zato bi se namakalo vse za to primerne
obstoječe njive, sadovnjake in travnike,
določitev bruto norme namakanja v vegetacijski dobi ob predpostavki uporabe kapljičnega
namakanja,
lociranje območij Nature 2000 in težnja k izogibanju umestitvi zadrževalnikov v tak
prostor,
na podlagi digitalnega modela reliefa, pridobljenega iz podatkov LIDAR, določitev
lokacij zadrževalnikov ter volumna in površine,
na podlagi digitalnega modela reliefa, pridobljenega iz podatkov LIDAR, prikaz območja
na mestu zadrževalnika, zalitega z vodo.

Glavna hipoteza je, da je za namakanje kmetijskih zemljišč v porečju Vipave v sušnih
razmerah dovolj vode ter da lahko izdvojimo med 5 in 10 primernih lokacij
zadrževalnikov.

3. TEORETIČNA IZHODIŠČA
3.1. Prehranska samozadostnost
V svetu število prebivalcev raste, povečuje pa se tudi skupna svetovna proizvodnja hrane
(FAO, 2014). Po podatkih Organizacije za hrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) se
bo svetovna potreba po proizvodnji hrane do leta 2050 v primerjavi z letom 2010 povečala za
70 %. Največje spremembe se dogajajo v državah v razvoju, kjer hitro povečevanje
materialnega blagostanja vodi ne le v večjo porabo hrane, temveč tudi v spremembo sestave
zaužite hrane. S povečevanjem kupne moči prebivalstva se povečuje povpraševanje po mesu,
ki na trgu dosega višjo ceno kot rastlinski kmetijski pridelki, istočasno pa je tudi energijsko in
snovno intenzivnejša (Plut, 2012).
Slovenija ima že tradicionalno nizko stopnjo samooskrbe pri rastlinski kmetijski pridelavi,
tudi trendi v zadnjih desetletjih so negativni. Površina kmetijskih zemljišč, ki se namenjajo
gojenju krme za živino ter gojenju rastlin za biogorivo, narašča (Slabe, 2011). V letu 2014 je
bila Slovenija samozadostna v pridelavi govejega mesa, perutninskega mesa in mleka (nad
100 % potreb), skoraj samozadostna pa pri proizvodnji jajc. Mnogo nižje stopnje prehranske
samozadostnosti se pojavljajo pri rastlinski kmetijski pridelavi. Pridelava pšenice in krompirja
je znašala med 60 in 70 % potreb, koruze 90 % potreb, pridelava zelenjave pa je v letu 2014
znašala komaj 38 % potreb na državni ravni. Ta odstotek nekoliko variira glede na letino,
vsekakor pa velja, da večino potrebne zelenjave uvozimo. Stopnja samooskrbe Slovenije z
zelenjavo je tradicionalno nizka, povpraševanje po sveži zelenjavi pa se povečuje (KIS,
2015).
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Prehranska samozadostnost Slovenije se je od leta 1970 v splošnem zmanjševala (Plut, 2012).
Površine kmetijskih zemljišč, namenjenih rastlinski kmetijski pridelavi, se prav tako počasi
zmanjšujejo (MKGP, 2002; MKGP, 2016). Zagotavljanje prehranske varnosti bi morala biti
ena izmed prioritet na državni ravni. Prehranska samozadostnost bi zagotovila prehransko
neodvisnost od držav zunaj naših meja, poleg tega pa bi zagotovila hrano tudi v kriznih
razmerah (Perpar in Udovč, 2010). Zagotavljanje prehranske samozadostnosti omogoča lažji
nadzor nad kakovostjo hrane, zmanjša pa tudi stroške transporta. Vse to so načela trajnostnega
kmetijstva, ki bi jim bilo nujno slediti (Slabe, 2011).
Območje porečja Vipave s submediteranskim podnebjem predstavlja dobre podnebne lastnosti
za gojenje zelenjadnic. Dolga vegetacijska doba, ki se prične približno mesec dni pred
ostalimi deli Sloveniji (z izjemo Slovenske Istre), nudi zelo dobre pogoje tudi za gojenje
zgodnje zelenjave (Pintar in sod., 2013). Poleg tega je kmetijstvo na tem območju
tradicionalna dejavnost, ki bi na ta način dobilo močnejši zagon in spodbudilo razvoj območja
(Potočnik Slavič, 2010).
Boniteta kmetijskih zemljišč po Pravilniku o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni
list RS št. 47/08) je po domala celotnem porečju Vipave višja od 50, kar pomeni dobre pogoje
za poljedelstvo in smiselnost razvoja namakalnih sistemov. Na podlagi bonitete zemljišč in
razpoložljivosti vodnih virov je bila ocenjena možnost pridelave zelenjave tudi v porečju
Vipave. Izkazalo se je, da je porečje Vipave deloma zelo primerno, deloma pa pogojno
primerno za pridelavo zelenjave. Pogojno primerna območja imajo pomanjkljiv vodni vir
(Pintar in sod., 2013).
Zaradi vsega naštetega je porečje Vipave idealno za izboljšanje prehranske varnosti z
zelenjadnicami, pri katerih beležimo najnižjo stopnjo izmed vseh kmetijskih proizvodov.

3.2. Načrti namakanja v porečju Vipave do danes
Načrti za ureditev Vipavske doline za intenzivno kmetijsko pridelavo segajo v čas 70. let
prejšnjega stoletja. Takrat so bile izdelane tudi idejne zasnove zagotavljanja vodnih virov za
namakanje. Kot najverjetnejše za izvedbo so se omenjali zadrževalniki Vogršček, Branica,
Močilnik, Pasji rep in glinokop Renče. Voda iz teh zadrževalnikov bi se uporabljala za
namakanje predvsem sadovnjakov in zelenjave (SOZD VIPA, 1985).
Od vseh načrtov je bil realiziran le projekt Vogršček, ki je bil zgrajen v 80. letih prejšnjega
stoletja. Ta naj bi zagotavljal vodo za namakalne sisteme spodnje Vipavske doline, problem
pa ostaja zagotavljanje vodnega vira v zgornjem delu porečja (SOZD VIPA, 1985).
V novejšem času se omenjajo še možnosti gradnje zadrževalnikov Košivec, Vrtovinšček in
Malenšček (Možnosti namakanja …, 2014). Omenjajo se kot manjši zadrževalniki lokalnega
pomena, ki bi zagotavljali vodo za določen namakalni sistem (npr. Brje-Žablje in Šempasko
polje) (MKGP, 2015).
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3.3. Podnebne spremembe
Analize podnebnih vzorcev po svetu in tudi v Sloveniji jasno kažejo, da se podnebje
spreminja. Svetovna temperatura zraka se je od leta 1880 do 2013 dvignila za 0,8 °C
(Vertačnik in sod., 2014).
Zaradi postopnega dviganja temperatur se povečuje količina energije v ozračju. Prihaja do
hitrejše izmenjave vode med atmosfero in tlemi, s tem pa do pogostejših padavinskih
dogodkov. Povečana količina energije se kaže v intenzivnejših sprostitvah energije v nevihtah
in epizodah konvekcijskih padavin (Kajfež Bogataj in sod., 2003).
Analize homogeniziranih podatkov o temperaturah za Slovenijo kažejo, da se je v obdobju
1961–2011 povprečna letna temperatura zraka dvigovala za okoli 0,3–0,4 °C na desetletje;
nekoliko manj v zahodni Sloveniji in nekoliko več v vzhodni. V tem obdobju se je najhitreje
ogrevalo poletje, sledi zima, manj se je ogrevala pomlad, jesen pa skoraj ne kaže statistično
značilnih trendov (Dolinar in sod., 2013). Poleg višanja povprečnih temperatur se povečuje
število vročih dni in tropskih noči, zmanjšuje pa se število hladnih, mrzlih in ledenih dni
(Kajfež Bogataj in sod., 2003).
Istočasno se letna količina padavin ne spreminja prav veliko, spreminja pa se njihova
razporeditev preko leta. Pojavljajo se predvsem daljše in pogostejše epizode suhega vremena,
pa tudi daljše deževne epizode (Bertalanič in sod., 2010; Bergant in sod., 2010). V splošnem
se povečuje število in trajanje vodnih primanjkljajev v vegetacijski dobi, ko je
evapotranspiracija večja od padavin, kar povzroča sušni stres na kmetijskih in drugih rastlinah
(Sušnik, 2003). Ocenjuje se, da je alpski prostor in s tem območje Slovenije bolj ranljivo
zaradi podnebnih sprememb (Kajfež Bogataj in sod., 2003).
Na meteorološki postaji Bilje, ki se nahaja v dolinskem dnu porečja Vipave, se povprečna
letna temperatura dviga za 0,3 °C na desetletje. Najhitreje se spreminja poletje (trend +0,5 °C
na desetletje), sledita pomlad in jesen (+0,3 °C na desetletje), zima pa ne kaže statistično
značilnega trenda temperature. Povprečna minimalna temperatura zraka se dviguje hitreje
(+0,5 °C na desetletje) kot povprečna maksimalna (+0,3 °C na desetletje). Jesen postaja
nekoliko bolj deževna (+48 mm padavin na desetletje), zima, pomlad in poletje pa nekoliko
bolj suhi (–5 do –20 mm na desetletje) (Bertalanič in sod., 2010).
Kljub majhnemu upadu skupne letne količine padavin pa zaradi višjih temperatur in s tem
povečanega izhlapevanja beležimo v vodotokih negativne trende pretokov. Poleti se vse
pogosteje beležijo ekstremni pretočni nižki. Tudi snežnih padavin je manj, zato se zmanjšuje
pomen snežne retinence. Pri pretočnih režimih je opaziti omiljen vpliv snežne retinence v
zimskih in spomladanskih mesecih, tako da se pretoki v zimskem času povečujejo, v
spomladanskem pa zmanjšujejo (Bergant in sod., 2010). Povprečni obdobni pretoki se
zmanjšujejo s trendom približno 6 % na desetletje (Ogrin in Plut, 2009).
Klimatski scenariji za prihodnost temeljijo na modelih splošne cirkulacije atmosfere ter
scenarijih izpustov toplogrednih plinov in nekaterih drugih plinov iz industrije, prometa,
kmetijstva itd., združenih pod kratico SRES. V splošnem poznamo štiri scenarije izpustov.
Spremembe svetovne temperature, ki jih napovedujejo različni modeli upoštevajoč različne
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scenarije izpustov, so si razmeroma podobne približno do leta 2030, zato lahko trdimo, da
imajo napovedi razmeroma visoko stopnjo zaupanja (Slika 1). Po letu 2030 začnejo rezultati
različnih modelov in scenarijev med seboj občutneje odstopati. Iz tega razloga bodo tudi v
okviru te naloge zajeti trendi do leta 2030, kasneje pa so razmere še preveč negotove in težje
predvidljive (Kajfež Bogataj in sod., 2003).

Slika 1: Podnebni scenariji za dvig svetovne temperature do leta 2100
Vir: Kajfež Bogataj in sod., 2003, str. 35

Podnebne spremembe so realnost, zato se moramo nanje prilagoditi in zmanjšati našo
ranljivost nanje. Uvedba namakalnih sistemov in zagotavljanje vode iz zadrževalnikov je ob
hkratnem povečevanju prehranske varnosti eden izmed ukrepov prilagajanja na podnebne
spremembe (Tubiello in van der Velde, 2010).

3.4. Suše
Suša je pojav, prisoten po vsem svetu in v vseh klimatskih območjih. Vendar pa je pri njenem
pojavljanju zaznati veliko geografsko variabilnost glede na pogostost, prostorski obseg in
intenziteto. Suša se lahko pojavlja na nekaj let brez ponavljajočega se vzorca, v nekaterih
podnebjih pa se pričakovano pojavlja vsako leto (npr. monsunsko podnebje s suho in deževno
dobo). Tudi trajanje suše je lahko zelo različno, in sicer od nekaj dni do nekaj let (npr. v
Sahelu) (Spinoni in sod., 2014).
Velja za enega bolj kompleksnih naravnih pojavov, saj na njen nastanek, obseg in intenziteto
vpliva veliko dejavnikov (razporeditev padavin, evapotranspiracija, pedološke in geološke
značilnosti tal, pokrovnost tal, snežna retinenca, človekova dejavnost idr.). Enotna definicija
suše ne obstaja, saj je ta odvisna od tega, s katerega zornega kota je obravnavana. Tako sušo v
splošnem delimo na tri podtipe: meteorološko, hidrološko in kmetijsko sušo, nekateri avtorji
pa govorijo še o socialno-ekonomski suši (Byun in Wilhite, 1999; Ceglar in Kajfež Bogataj,
2008; Kobold in Sušnik, 2003).
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3.4.1. Meteorološka suša
O meteorološki suši govorimo, ko je količina padavin manjša od običajne (povprečne) v
nekem časovnem obdobju. Gostota padavinskih postaj je tako v Sloveniji kot v svetu velika.
Samo v Sloveniji je leta 2001 delovalo 184 padavinskih postaj, skupaj s klimatološkimi
postajami, ki prav tako merijo količino padavin, pa 224 (ARSO, 2001). Tako je podatkov o
padavinah na razmeroma majhnih območjih razmeroma veliko, zaradi česar so indeksi
meteorološke suše najpogosteje uporabljeni indikatorji suše (Byun in Wilhite, 1999).
Splošni koncepti definiranja meteorološke suše so trije: a) število zaporednih dni brez
padavin, b) število zaporednih dni z zelo majhno količino padavin in c) količina padavin v
nekem časovnem obdobju. Kaj pomeni »zelo majhna količina padavin«, ni poenoteno, prav
tako niso povsem jasni kriteriji, kolikšno število zaporednih dni brez padavin oz. z malo
padavinami je potrebno, da nastopi suša (Byun in Wilhite, 1999). Večinoma gre za odstopanja
od normalnih, povprečnih vrednosti v nekem časovnem obdobju (po navadi 30-letno
referenčno obdobje) (Ceglar in Kajfež Bogataj, 2008).
Najpogosteje uporabljen indeks za prepoznavanje meteorološke suše je standardiziran
padavinski indeks (SPI). SPI prikaže padavinsko stanje nekega obdobja glede na pričakovano
oz. povprečno vrednost padavin v daljšem časovnem nizu. Vrednosti SPI se razdeli v osem
razredov, in sicer od ekstremno mokrega do ekstremno sušnega (Ceglar in Kajfež Bogataj,
2008).

3.4.2. Hidrološka suša
Hidrološka suša nastopi, ko se zaloge vode v površinskih vodah (vodotoki in jezera) in
podtalnih rezervoarjih zmanjšajo pod pričakovane vrednosti. Hidrološka suša navadno nastaja
počasneje in nastopi na daljši časovni skali kot meteorološka, poleg tega pa se veliko
počasneje odziva na padavinske dogodke. Podobno kot nastop hidrološke suše je tudi njena
odprava počasna in po navadi postopna. Zaradi pomanjkanja padavin se zmanjša površinski
odtok in infiltracija vode v zemljino, zato se površinske in podzemne vode napajajo
počasneje. Takrat, še posebej pa ob istočasnem intenzivnem sončnem obsevanju, morebitnem
vetru in s tem povečani evapotranspiraciji gladine podzemnih voda in pretoki površinskih
voda pričnejo upadati (Byun in Wilhite, 1999; Kobold in Sušnik, 2003).
O hidrološki suši govorimo, ko vrednosti pretokov na površinskih vodah oz. gladine talne
vode v nekem časovnem obdobju padejo pod pričakovane vrednosti glede na referenčno, po
navadi 30-letno obdobje. Glede na velikost odstopanja od povprečnih vrednosti lahko
govorimo o stopnji sušnosti (Kobold in Sušnik, 2003; Ceglar in Kajfež Bogataj, 2008).
Agencija RS za okolje izvaja državni monitoring površinskih in podzemnih voda, in sicer
deluje 177 vodomernih postaj za površinske vode (podatek za leto 2002) ter 167 postaj za
podzemne vode (podatek za leto 2012) (Frantar, 2002; Andjelov in sod., 2012).
3.4.3. Kmetijska suša
Kmetijska suša je kombinacija meteorološke in hidrološke suše. Nastopi pred hidrološko sušo,
saj je površinski sloj tal prvi, ki občuti meteorološko sušo; če se sušne razmere nadaljujejo, pa
se prične stopnjevati tudi hidrološka suša. Kmetijska suša nastopi, ko kmetijskim rastlinam
16

primanjkuje vode za normalno vegetacijo. Odvisna je od količine padavin, trajanja obdobja
brez padavin, nivoja podtalne vode, stopnje evapotranspiracije, globine korenin kulture,
prilagoditve kulture na pomanjkanje vode, stopnje v razvoju kulture idr. Zaradi tega o
kmetijski suši ne moremo govoriti niti za vsa območja niti za vse kmetijske kulture istočasno.
V splošnem kmetijska suša nastopi, ko so potrebe določene kulture po vodi večje od
sposobnosti tal oz. substrata, da to vodo dovedejo (Wilhite in Glantz, 1985; Kajfež Bogataj in
Bergant, 2005).
Ko nastopi kmetijska suša, je pridelek lahko okrnjen, v izrednih primerih lahko tudi
popolnoma propade, še posebej v primeru, da kmetijska suša nastopi v času kritičnih
fenoloških faz (razvoj rastline, intenzivna rast) (Kajfež Bogataj in Bergant, 2005). V izogib
posledicam kmetijske suše je potrebno kmetijskim rastlinam vodo dovajati z namakanjem.
3.4.4. Socialno-ekonomska suša
Socialno-ekonomska suša nastopi, ko posledice katere izmed predhodno opisanih vrst suš
posredno občuti tudi človek (Ceglar in Kajfež Bogataj, 2008).
Posledice kmetijske suše se ob odsotnosti dovajanja zadostnih količin vode kmetijskim
rastlinam (namakanja) lahko kažejo v propadu pridelka, s tem pa dvigu cen hrane in
odvisnosti od uvoza. V skrajnih primerih lahko nastopi tudi lakota (Wilhite in Glantz, 1985).
Posledice dalj časa trajajoče hidrološke suše se lahko kažejo v pomanjkanju pitne vode in v
povečani stopnji onesnaženosti površinskih in podzemnih vodnih virov, saj se pri manjši
količini vode in isti količini onesnaževal koncentracije teh povečajo. V regijah, ki so močno
odvisne od hidroenergije, lahko pride do občutnega zmanjšanja proizvedene električne
energije (Wilhite in Glantz, 1985; NDMC, 2016).
3.4.5. Pojavljanje suš v Sloveniji
Kmetijske suše v Sloveniji so pogoste, največkrat se pojavljajo v Slovenski Istri in v
Prekmurju. Večkrat pa so ekstremne kmetijske suše zabeležene tudi na širšem celjskem
območju, v osrednji Sloveniji, Vipavski dolini in na Krasu (Sušnik, 2011).
Od leta 1960 dalje se je kmetijska suša v Sloveniji pojavila šestnajstkrat, in sicer v letih 1967,
1971, 1973, 1977, 1983, 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012 in
2013. Kar osem kmetijskih suš se je pojavilo po letu 2000, kar kaže na izrazito naraščajoč
trend v pojavljanju suš in ranljivosti Slovenije z vidika kmetijske pridelave. V letih 2000,
2001, 2003 in 2006 je delež škode zaradi suš v primerjavi z ostalimi elementarnimi nesrečami
presegel 50 % (Sušnik, 2003; Sušnik, 2006; Sušnik in Matajc, 2007; Sušnik in Valher, 2012;
ARSO, 2012; SURS, 2016).
Daleč najizrazitejša suša v Sloveniji do sedaj je bila kmetijska suša leta 2003. Tega leta se je
suša začela že v zgodnjih spomladanskih mesecih in je trajala do jeseni. Skupni vodni deficit
vegetacijske dobe je na najbolj prizadetih območjih znašal do 570 mm. Poleg tega, da je v
večjem delu Slovenije v času vegetacijske dobe padlo le od 40 do 70 % običajnih padavin, so
sušni stres stopnjevale še izjemno visoke temperature; v večjem delu Slovenije je bilo to leto
zabeleženo največje število vročih dni (tj. dan, ko je najvišja dnevna temperatura enaka ali
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višja od 30 °C) v zgodovini meritev. Kmetijska suša je prizadela okoli 60 % vseh kmetijskih
zemljišč v Sloveniji (Sušnik, 2003).
Po podatkih Računskega sodišča Republike Slovenije je ocenjena škoda v kmetijstvu zaradi
suše med leti 2000 in 2005 znašala okrog 248 milijonov evrov (RSRS, 2007). Z
vzpostavitvijo namakalnih sistemov na najpogosteje prizadetih območjih bi se škoda in
ranljivost v kmetijski pridelavi bistveno zmanjšali.

3.5. Namakanje
Ob zasledovanju cilja prehranske varnosti in prehranske samozadostnosti, v okviru katerih je
potrebno proizvodnjo kmetijskih rastlin, še posebno zelenjadnic, povečati, ter zaradi vse
pogostejših sušnih obdobij v času vegetacijske dobe je nujen razvoj sonaravnega namakanja
kmetijskih površin (Plut, 2012).
Vodo za namakanje je običajno najlažje in cenovno najučinkoviteje pridobiti iz površinskih
voda, saj ta način ne zahteva večjih posegov in investicij. Tak način namakanja se v svetu že
izvaja (Dengiz, 2006). Tudi na porečju Vipave, ki je bilo izbrano v tej nalogi, se namakanje iz
površinskih voda že izvaja (Bizjak in sod., 2009). Starejši načrti namakanja in kmetijske
pridelave v Vipavski dolini poleg zadrževalnikov predvidevajo tudi namakanje iz površinskih
voda kot dodatni vir (SOZD VIPA, 1985).
Ocena primernosti vodnega vira za izkoriščanje za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč je
odvisna predvsem od dostopnosti vode oziroma zanesljivosti vodnega vira ter od njegove
oddaljenosti od končnega porabnika (Slika 2). Po ugotovitvah (Cvejić in sod., 2012) so
najprimernejši vodni vir površinske vode, če je ta vodni vir od porabnika oddaljen do 3 km.
Pri oddaljenosti nad 3 km primernost prične hitro upadati. Naslednji najprimernejši vodni vir
je vodni zadrževalnik. Njegova primernost je pri majhni oddaljenosti od porabnika nižja od
površinskega vodnega vira, a pri oddaljenosti nad 3 km prične hitro naraščati. Osnovni
dejavnik neprimernosti je predvsem velika finančna investicija.

Slika 2: Primernost vodnega vira za odvzem vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč
Vir: Cvejić in sod., 2012, str. 317; 1 pomeni najbolj primerno, 4 najmanj primerno

Količine vode v površinskih vodah na letni ravni sicer povsem zadostujejo za namakanje vseh
kmetijskih zemljišč, ki bi v porečju Vipave bila za to primerna, vendar je njihova variabilnost
znotraj leta in med leti zelo velika. Pogosto se dogaja tudi, da je povpraševanje po odvzemih
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vode iz površinskih voda večje ob nizkih vodostajih. Dokazano je bilo, da v porečju Vipave v
zelo sušnem letu zaradi majhnih količin vode te sploh ni mogoče odvzemati vode iz
površinskih voda (Krajčič, 2013). Tudi v raziskavi Cvejić in sod. (2012) je bilo ugotovljeno,
da v porečju Vipave neposreden odvzem vode iz površinskih virov ob sušnih letih ni mogoč.
Neugodno razporeditev padavin je mogoče ublažiti z izgradnjo vodnih zadrževalnikov. Vodni
zadrževalnik se polni v času padavinskih in pretočnih viškov, akumulirano vodo pa se za
namakanje uporabi v času pomanjkanja vode (Tratnik, 2015). Prednost takega načina
kmetovanja je v tem, da je voda v zadrževalniku, če je pravilno dimenzioniran, vedno na voljo
v zadostnih količinah. S tem se odpravi izpade pridelkov zaradi suš ter predvsem poveča
prehranska varnost, saj pridelek ni odvisen od pojavljanja suš (Plut, 2012).
Vodo za namakanje je mogoče pridobiti tudi iz podzemnih voda. Podzemne vode, med katere
se po zakonodaji štejejo tudi izviri (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02), so v Sloveniji
največji vir čiste pitne vode. Približno 97 % vse vode v vodovodih je pridobljene iz
podzemnih voda, ostale rabe podzemnih voda pa so maloštevilne (Bizjak in sod., 2009). V
zadnjih desetletjih beležimo vse pogostejše primere, ko se tudi gladine podzemnih voda v
času suš znižajo do ekstremnih vrednosti (Mikulič in sod., 2003). Zaradi strateškega pomena
podzemnih voda za oskrbo prebivalstva s pitno vodo je ta vodni vir še bolj smiselno
rezervirati pretežno za to rabo, vodo za namakanje kmetijskih zemljišč pa zagotoviti iz vodnih
zadrževalnikov.
Namakanje za potrebe pridelave hrane je v svetu znano že več tisočletij. Prvi namakalni
sistemi, ki so še vedno prisotni ponekod v državah v razvoju, delujejo po principu gravitacije.
Voda se preliva po kmetijskih površinah, potrebno je le vzdrževati kanale. Zaradi velike
vodne površine so izgube vode razmeroma velike, problem pa lahko predstavlja tudi erozija.
V razvitih državah se uporabljajo tlačni namakalni sistemi, pri katerih voda od vira do
porabnika poteka po ceveh pod tlakom (Pintar in Knapič, 2001). V Sloveniji obstajata dve
večji skupine namakalnih sistemov (Pintar, 2003):
 namakalni sistem z razpršilci,
 kapljično namakanje.
Glavne razlike med tema dvema namakalnima tehnologijama so v višini investicije v
namakalni sistem ter količini porabljene vode za isti namakalni učinek. Namakalni sistemi z
razpršilci dovajajo vodo po celotni kmetijski površini, zato so izgube vode tu največje.
Namaka se na način, da kmetijske rastline dobijo največji možni obrok vode, ki ga rastlina in
tla dopuščata. Slabost tega načina je, da so zeleni deli rastlin mokri, kar omogoča hitrejši
razvoj bolezni. Namakalni sistem z razpršilci deluje pri velikih tlakih, zato je poraba energije
pri tem načinu večja. Tudi izgube vode so pri tem načinu namakanja največje (Pintar, 2003).
Pri kapljičnem namakanju se vsaki rastlini posebej dodaja točno toliko vode, kot jo potrebuje.
Poleg tega namakalni sistem deluje pri nižjih tlakih. S tem se bistveno zmanjšata poraba vode
in energije. Slaba lastnost kapljičnega namakanja je v višji finančni investiciji (Pintar, 2003).
Z vidika nujnega spodbujanja razvoja trajnostnega kmetijstva, ki predpostavlja čim bolj
ekonomično rabo vode in energije za čim večji učinek, je kapljično namakanje daleč
najprimernejša tehnologija namakanja (Slabe, 2011).
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3.6. Lidar
Celotno površje Slovenije je bilo v letih 2011 in 2012 posneto s tehnologijo daljinskega
zaznavanja LIDAR (ang. Light detection and ranging). Gre za snemanje terena s pomočjo
laserskega skenerja, nameščenega na letalu. Skener oddaja laserske žarke in meri njihove
odboje. V procesu naknadne obdelave so bile iz pridobljenih podatkov odstranjene ovire, ki
ne predstavljajo dejanskega reliefa (vegetacijski pokrov, stavbe ipd.) (MOP, 2011b; Triglav
Čekada, 2011; Mongus in Horvat, 2015).
Rezultat je oblak georeferenciranih točk, za katere so znane nadmorske višine. Oblak točk se
nato s pomočjo geoinformacijskih orodij pretvori v digitalni model reliefa (Triglav Čekada,
2011), ki predstavlja osnovo pričujoče raziskave.
Za večino poplavnih in plazovitih območij je gostota lidar podatkov 20 točk na m2, kar
zagotavlja najvišjo stopnjo natančnosti digitalnega modela reliefa. Za visokogorje in območja
velikih gozdov je gostota lidar podatkov 2 točki na m2, za večji del Slovenije pa 5 točk na m2.
Gostota zajetih točk na porečju Vipave je tako delno 10 točk na m2 (poplavna območja ob
Vipavi ter plazovito območje nad Lokavcem), večinoma pa 5 točk na m2 (MOP, 2011b;
Triglav Čekada, 2011).
Lidar podatki predstavljajo doslej najnatančnejši digitalni model reliefa, saj stranica osnovne
celice znaša 1 m. Zahtevana horizontalna natančnost znaša 30 cm, vertikalna pa 15 cm. Pred
tem je najmanjša velikost osnovne celice znašala 5 m × 5 m (DMR 5) ali 12,5 m × 12,5 m
(DMR 12,5) (Triglav Čekada, 2011).
Model reliefa Slovenije, pripravljen iz LIDAR snemanja, je natančen do te mere, da je z
njegovo pomočjo mogoče natančno izračunati višine in dolžine pregrad predlaganih
zadrževalnikov, poleg tega pa natančno določiti tudi njihove volumne ter zarisati območja, ki
bi jih zalila voda. S predhodnimi modeli reliefa tovrstni prikazi ne bi bili mogoči, ker bi bila
napaka prevelika, rezultati pa neverodostojni. Triglav Čekada in Zorn (2012) ugotavljata, da
je pri analizi poplav z lidar podatki mogoče doseči veliko večjo natančnost kot z dosedanjimi
modeli reliefa. Lidar podatki so bili izdelani primarno za potrebe hidravlično hidroloških
študij, zelo uporabni pa so tudi za geomorfološke analize in analize vegetacijskega pokrova
(MOP, 2011b; Triglav Čekada, 2011; Štular, 2011; Mongus in Horvat, 2015).

3.7. Vodni zadrževalnik kot poseg v prostor
Vsak poseg v prostor, torej tudi umestitev novega vodnega zadrževalnika, predstavlja dodatno
obremenitev okolja, zato je potrebno njegove negativne učinke čim bolj omiliti.
Pozitivni učinki vodnih zadrževalnikov so številni. Poleg zagotavljanja vode za kmetijsko
pridelavo v času vegetacijske dobe, ki je primarna raba predlaganih zadrževalnikov v tej
nalogi, je kot sekundarna raba mogoča zaščita pred visokovodnimi dogodki (poplavami).
Obdobja vodnih deficitov, ko je potrebno namakanje, in vodnih presežkov, ko je včasih
potrebno zadrževanje visokovodnega vala, se medsebojno izključujeta, tako da gre za
sinergijski rabi. Nekaj dni pred pričakovanimi obilnimi padavinami in s tem potencialnimi
poplavami je zadrževalnik potrebno postopoma izprazniti, da se v njem pripravi prostor za
zadrževanje visokovodnega vala (WMO, 2009).
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Vodne površine z izhlapevanjem in s tem nižanjem temperature v bližnji okolici tudi blažijo
vplive podnebnih sprememb (Kajfež Bogataj, 2005).
Eden izmed negativnih učinkov zadrževalnika je poraba prostora. Temu negativnemu
dejavniku se ni mogoče izogniti, je pa s premišljenim razmerjem med površino
akumulacijskega jezera, višino pregrade in volumnom zadrževalnika mogoče optimizirati
porabo prostora (WMO, 2009).
V zasledovanju cilja sonaravnega razvoja je potrebno uporabljati naravne materiale kar se da
lokalnega izvora (Plut, 2010). Namesto betonskih pregrad je možno pregrade do neke mere
graditi iz naravnih materialov: ustvarjanje kamnitih zložb, uporaba zemljine, izdelava
tesnilnih jeder iz gline, sidranje z lesenimi piloti in podobno (Pintar in sod., 2012).
V pravilniku o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Uradni list RS, št. 92/99
in 44/03) so predpisane določene obveznosti o opazovanju seizmičnosti na območjih velikih
pregrad. Pregrada se po tem pravilniku šteje za veliko, če je višja od 15 metrov, ali če je višja
od 10 metrov in ima istočasno krono daljšo od 500 metrov ali tvori zadrževalnik z volumnom,
večjim od 1 milijona kubičnih metrov. Velike pregrade lahko v naravi sprožijo določene
seizmološke spremembe, zaradi česar smo se jim v okviru te naloge poskušali v največji
možni meri izogibati.
Pregrada na tekočih površinskih vodah ne zadržuje le vode temveč tudi material, ki ga reka
prenaša s seboj (prod in suspendirani material). Zaradi odlaganja proda za pregrado se
prodonosnost dolvodno od pregrade zmanjša oziroma izniči. Posledično tekoča voda s svojo
energijo ne prenaša več proda temveč prične s poglabljanjem struge (Riđanović, 1989). Znani
so primeri, ko se je zaradi poglabljanja struge reke nivo podtalne vode občutno znižal – tak
primer je Drava na Dravskem polju in dolvodno (Suhadolnik, 2007). Tudi droben suspendiran
material se v akumulacijskem jezeru odlaga v procesu zamuljenja vodnega zadrževalnika
(WMO, 2009). Zaradi akumulacije materiala v zadrževalniku je tega potrebno redno čistiti,
sicer se koristni volumen zmanjša. V izogib zelo negativnim posledicam zmanjšanja
prodonosnosti zaradi pregrade smo se v tej nalogi osredotočili na manjše vodotoke, ki imajo v
povprečju majhno vodno moč in nižjo stopnjo prenašanja materiala. To je tudi eden izmed
poglavitnih razlogov, da se na reki Vipavi zadrževalniki ne predlagajo.
Pregrada zadrževalnika mora iz varnostnih razlogov biti nekoliko višja, kot znaša kota
največje predvidene ojezeritve. Za primer ekstremnih visokovodnih razmer ali nepričakovanih
vodnih dogodkov mora biti urejen ustrezen preliv za odvajanje visokih voda. Poleg tega je
potrebno vse poti in kolovoze, ki bi zaradi novega zadrževalnika postale nefunkcionalne,
nadomestiti.

4. METODOLOGIJA
Za potrebe doseganja ciljev dela je bil uporabljen fizičnogeografski metodološki pristop (Plut,
2004) z nekaterimi družbenogeografskimi elementi. Zbiranje podatkov je zajemalo pridobitev
digitalnega modela nadmorskih višin z dolžino osnovne celice 12,5 m in digitalnega modela
nadmorskih višin z dolžino osnovne celice 1 m (podatki LIDAR) (eVode, 2016).
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Digitalni model reliefa z dolžino stranice osnovne celice 1 m je bil pridobljen na podlagi
zajema podatkov s tehnologijo LIDAR (kratica za »light detection and ranging«) (Preglednica
1), ki omogoča natančno analizo rečnih korit in potencialnih zadrževalnikov, kar z
dosedanjimi modeli reliefa (dolžina osnovne celice najnatančnejšega dosedanjega modela
reliefa je znašala 5 m) ne bi bilo mogoče, saj bi bila napaka prevelika, rezultati pa neuporabni.
LIDAR omogoča natančne mikrolokacijske analize, kot je na primer izrisovanje akumulacij v
tej nalogi. Bruto volumni in površine ter višine in dolžine kron pregrad predlaganih
zadrževalnikov so izračunani na podlagi LIDAR podatkov.
Uporabljeni so bili tudi digitalni kartografski podatki o vodotokih, razvodnicah, o geološki in
pedološki podlagi, zavarovanih območjih ter rabi tal. V naslednji fazi so bili zbrani digitalni
kartografski podatki o komunikacijah in katastru stavb. V analize je bila zajeta tudi vsa
zakonodaja, ki potencialno lahko vpliva na dobljene rezultate (Preglednica 1).
V postopku zajema statističnih podatkov so bili uporabljeni surovi meteorološki (padavine,
evapotranspiracija) in hidrološki podatki (pretoki) ter podatki o rabi tal in strukturi kmetijskih
rastlin. Nizi meteoroloških in hidroloških podatkov so pridobljeni z Agencije RS za okolje, ki
vodi državni monitoring, in so z nekaj izjemami popolni (Preglednica 1). Podatki so bili
obdelani z metodami statistične analize. Izračuni večine opisnih statistik, izračuni delnih števil
ter izračuni trendov so potekali v programskem okolju Microsoft Excel, analize frekvenčnih
porazdelitev ter statistične povezanosti pa v programskem okolju SPSS.
Analize prostorskih podatkov so potekale s pomočjo geoinformacijskih sistemov, v
programskem okolju ArcMap. Pomemben del v postopku raziskave je predstavljala digitalna
kartografija.
V okviru terenskega dela so bile lokacije zadrževalnikov, ki so se pokazale za najbolj
primerne, tudi preverjene na terenu.
V sklepni fazi je bila glede na vhodne podatke in izpeljane statistične analize pri končnih
rezultatih ocenjena tudi stopnja zaupanja in opisane negotovosti.
Preglednica 1: Uporabljeni vhodni podatki

Vhodni podatek
Digitalni model reliefa (DMR) LIDAR
Digitalni model reliefa (DMR) 12,5
Raba tal
Kategorizacija vodotokov
Specifični odtok 1971–2000
Razvodnice
Pedološka karta
Kataster stavb
Ceste
Natura 2000
Geološka karta
poljščine

Vrsta podatka
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Digitalni kartografski sloj
Karta
Preglednica
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Vir podatka
ARSO, 2016j
GURS, 2013a
MKGP, 2016
ARSO, 2016b
ARSO, 2016c
ARSO, 2016l
MKGP, 2007
GURS, 2013b
GURS, 2003
ARSO, 2016m
GeoZS, 2006
SURS, 2013

Vhodni podatek

Vrsta podatka

Meteorološki monitoring
Hidrološki monitoring

Preglednica
Preglednica

Vir podatka
ARSO, 2016a; ARSO,
2016i
ARSO, 2016g

Grobi oris poteka raziskave je prikazan na shemi (Slika 3). Podrobnejša metodologija
posameznih korakov raziskave je predstavljena v posameznih podpoglavjih.

Slika 3: Vhodni podatki in potek raziskave

5. OBMOČJE PROUČEVANJA
5.1. Študijsko območje
Območje, zajeto v raziskavi, je porečje reke Vipave v zahodnem delu Slovenije (Slika 4).
Porečje Vipave v Sloveniji sestavlja glavni vodotok Vipava do državne meje z Italijo in
pritoki. Reka Vipava izvira v obliki kraškega izvira v neposredni bližini naselja Vipava.
Desne pritoke napajajo povečini močni kraški izviri izpod Trnovskega gozda, zato so
izdatnejši od levih pritokov. Večja desna pritoki sta Hubelj v zgornjem delu in Lijak v
spodnjem delu porečja, manjši pa še Bela, Vogršček in Vrtojbica. Edini večji levi pritok
Vipave je Branica, ki je tudi njen najdaljši pritok. Branica izvira kot reka Raša pod
Senožečami. Med manjšimi levimi pritoki velja omeniti potok Močilnik v skrajnem zgornjem
delu porečja.
V območje raziskave je vključeno tudi zelo majhno porečje potoka Koren, ki teče skozi
naselje Nova Gorica. Gledano s perspektive Slovenije Koren neposredno ne predstavlja
porečja Vipave, ampak se vanjo izlije šele v sosednji Italiji. Vendar je zaradi celovitosti
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osrednjega dela porečja Vipave, tj. Vipavske doline, v raziskavo zajeto tudi majhno območje,
ki ga na ozemlju Slovenije odvodnjava potok Koren.
Točna zamejitev porečja Vipave je problematična. Porečje ima namreč izrazito kraško zaledje
v svojem severnem (Trnovski gozd), vzhodnem (Nanos) in jugozahodnem (Kras) delu. Zaradi
številnih in raznovrstnih razpok in kanalov v kraškem podzemlju teoretične orografske
razvodnice na teh območjih torej ne držijo. Dejanske kraške razvodnice na vseh naštetih
območjih niso točno znane in se ob različno intenzivnih padavinskih dogodkih oziroma ob
različnih nivojih podtalne kraške vode tudi spreminjajo (Habič, 1982; Habič, 1989). Zaradi
tega so v raziskavi uporabljene razvodnice iz uradnega digitalnega sloja ARSO, ki so dober
približek dejanskemu stanju (ARSO, 2016l). Površina porečja Vipave znaša 616 km2, kar je 3
% Slovenije.

Slika 4: Porečje Vipave

5.2. Klimatogeografski oris
Dno doline Vipave sodi v submediteranski tip podnebja s povprečno januarsko temperaturo
med 0 in 4 °C in povprečno julijsko temperaturo nad 22 °C za klimatološko obdobje 1981–
2010. Povprečna letna temperatura na meteorološki postaji Bilje za omenjeno klimatološko
obdobje znaša 12,4 °C (Slika 5). V Sloveniji imajo višjo povprečno letno temperaturo le nižji
predeli Slovenske Istre. Ob obali januarska temperatura preseže 4 °C (Ogrin, 1996; ARSO,
2016a).
Razporeditev padavin preko leta ima v porečju Vipave rahlo submediteranske značilnosti, saj
v oktobru in novembru pade nekoliko več padavin kot v maju in juniju. Poleg tega v zimski
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polovici leta pade nekaj več kot polovica celoletnih padavin (Slika 5). Za pravi sredozemski
tip padavin bi pričakovali izrazitejši višek padavin pozimi in izrazitejši nižek padavin poleti,
zato v porečju Vipave in nasploh na ozemlju Slovenije govorimo o prehodnosti med
mediteranskimi in celinskimi klimatskimi vplivi (Ogrin, 1996; ARSO, 2016k). Povprečna
letna količina padavin na meteorološki postaji Bilje je v klimatološkem obdobju 1981–2010
znašala 1.366 mm (Slika 5). Snežne padavine so v dolinskem dnu redke (ARSO, 2016a).

Slika 5: Klimogram za Bilje, 1981–2010
Vir podatkov: ARSO, 2016a

Letne temperature se od Bilj ob meji z Italijo proti notranjosti (proti vzhodu) po dolinskem
dnu spreminjajo le minimalno; povprečna letna temperatura na meteorološki postaji Slap (pri
Vipavi) je nižja za nekaj desetink stopinje. Temperature pa izraziteje padajo z nadmorsko
višino. Na kraški planoti, ki je sicer del porečja Vipave le robno, znaša povprečna letna
temperatura v klimatološkem obdobju 1981–2010 (meteorološka postaja Godnje na Krasu)
11,2 °C. Nižje so letne temperature na severnem in vzhodnem robu porečja, kjer so tudi
nadmorske višine višje. Na meteorološki postaji Nanos Abram (905 m n.m.) znaša letna
temperatura v enakem obdobju 7,7 °C. Tukaj so povprečne temperature posameznih zimskih
mesecev že negativne (ARSO, 2016a). Na Trnovski planoti se meritve temperatur ne izvajajo,
sklepamo pa lahko, da so letne temperature zaradi višjih nadmorskih višin še nižje.
Najverjetneje se v najbolj vzpetih delih pojavlja blaga oblika gorskega podnebja, pri katerem
je temperatura najhladnejšega meseca nižja od –3 °C, temperatura najtoplejšega meseca pa ne
pade pod 10 °C (Ogrin, 1996).
Predeli zahodno od dinarske pregrade so izrazito pod vplivom prevladujočih zahodnih do
jugozahodnih vetrov. Ti vetrovi pogosto prinašajo vlažne zračne mase iznad Sredozemlja.
Zrak se je ob dinarski pregradi, v porečju Vipave sta to Trnovska planota in Hrušica, prisiljen
dvigati, ob tem pa se ohlaja in nasiči z vodno paro. Vodna para se kondenzira in izloči v
obliki padavin. Od tod tudi velike količine padavin na Trnovski planoti in Hrušici (Ogrin,
1996).
Količina padavin od Bilj, kjer v klimatološkem obdobju 1981–2010 znaša nekaj manj kot
1.400 mm letno, narašča proti vzhodu in z nadmorsko višino. Na padavinski postaji Zalošče
(blizu Vipave) v istem obdobju znaša nekaj več kot 1.400 mm letno. Na padavinski postaji
Nanos je letna količina padavin že približno 1.800 mm, v vzpetih delih Hrušice in Trnovske
planote pa preko 2.000 mm (Podkraj 2.080 mm, Otlica 2.230 mm). Najverjetneje letna
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količina padavin na Trnovski planoti lokalno doseže tudi 3.000 mm (ARSO, 2016a; ARSO,
2016k).
Velike količine padavin v kombinaciji z nizkimi temperaturami na Trnovski planoti in na
Hrušici v zimskem času pomenijo obilne snežne padavine. Zaradi snežne retinence
predstavljajo pomemben vir vode za močne kraške izvire desnih pritokov reke Vipave v
spomladanskih mesecih, ko poteka začetek vegetacijske dobe tako naravne vegetacije kot
kmetijskih rastlin (Ogrin in Plut, 2009).
Poleg prevladujočih vetrov je pogost in značilen veter burja, ki piha s celinskega dela
Slovenije proti Sredozemlju. Je suh in hladen veter, ki ob prečkanju dinarske pregrade v
sunkih dosega velike hitrosti. Na izpostavljenih mestih pod Trnovsko planoto lahko v sunkih
presega hitrost 200 km/h. Pojavlja se celo leto, vendar večkrat v hladni polovici leta, ko
večinoma dosega tudi večje hitrosti. Je značilen veter tik po prehodu hladne fronte. Spomladi
so vdori hladnega celinskega zraka lahko vzrok pozebe (Ogrin, 2000).

5.3. Hidrogeografski oris
Glavni vodotok porečja Vipave je istoimenska reka Vipava. Po mednarodnih standardih se
Vipava pravzaprav uvršča med potoke, saj njen srednji letni pretok na vodomerni postaji v
Mirnu, tik preden prečka državno mejo, znaša za obdobje 1981–2010 17 m3/s, kar je pod mejo
20 m3/s, kolikor je spodnja meja pretoka pri t.i. majhnih rekah (Riđanović, 1989). Kljub temu
je v lokalnem pogledu pomemben vodni vir (Plut, 2000).
Vodni odtok je hidrodinamični proces v vodnem krogotoku. Vodni odtok je eden izmed
členov vodne bilance in je rezultanta presežka padavin nad izhlapevanjem. Kljub temu srednji
letni pretok v vodotoku ni razlika med vsoto padavin in vsoto izhlapevanja na nekem porečju,
ker lahko voda ponekod odteka tudi pod površjem, kar je odvisno od geološke zgradbe
porečja. Še posebej nazorna primera vodnih tokov pod površjem sta zakrasela območja, kjer
padavinska voda odteče neposredno v kraško podzemlje, in prodnata območja, kjer voda
zateka v prod mimo struge (Plut, 2000; Bat, 2008). Poleg značilnosti padavin, izhlapevanja
(odvisno od temperaturnih in vetrovnih razmer ter vegetacijskega pokrova) in geološke
zgradbe rečni odtok ter njegova dinamika preko leta odražata tudi značilnosti reliefa in
infiltracijskih sposobnosti prsti (Plut, 2000).
Porečje Vipave širše pripada porečju reke Soče, v katero se izlije v bližini naselja Sovodnje
(Savogna d'Isonzo) nekaj kilometrov za mejo med Slovenijo in Italijo. Je del jadranskega
povodja (Veliki atlas …, 2012). V slovenskem delu jadranskega povodja je reka Vipava tretji
najbolj vodnat vodotok, in sicer za Sočo in Idrijco (ARSO, 2016g).
Reka Vipava ima dežno snežni rečni režim, kateremu pripada večina rek v Sloveniji. Režim
ima dva viška in dva nižka. Prvi, izrazitejši nižek nastane v poletnih mesecih zaradi velikega
izhlapevanja in majhne količine padavin, drugi, manj izrazit, pa v zimskih mesecih zaradi
snežne retinence v višjih povirnih predelih porečja, še posebej na Trnovski planoti. Viška se
pojavljata v jesenskih mesecih, ko nastopi obilno deževje, ter v spomladanskih mesecih, ko v
kombinaciji s padavinami nastopi tudi taljenje snega v višjih predelih (Slika 6). Viška sta v
nasprotju s subpanonsko različico dežno snežnega režima precej izenačena (Hrvatin, 1998).
Opaziti je, da se je v zadnjem času (še posebej v zadnjih treh desetletjih) marsikje po Sloveniji
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zmanjšal vpliv snega na pretočne režime, kar se kaže v manj izraziti snežni retinenci in
posledično manj izrazitem spomladanskem nižku. Zaradi višjih temperatur in redkejših
padavin v poletnem času pa se stopnjuje poletni nižek. Tako reke z dežno snežnim režimom,
med njimi tudi Vipava, marsikje dobivajo lastnosti dežnega pretočnega režima (Frantar in
Hrvatin, 2005).
Vipava (Vipava I) 1981–2010
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Slika 6: Hidrogram za vodomerno postajo Vipava na Vipavi, 1981–2010
Vir podatkov: ARSO, 2016g

Na pretočne značilnosti vplivajo tudi človekovi posegi v vodotoke. S hidromelioracijami
(regulacije meandrov, gradnja togih brežin) se pretočnost poveča in zmanjša poplavljanje oz.
zamočvirjenost, vendar istočasno območja dolvodno zaradi povečane količine dotoka v času
visokih voda postanejo bolj dovzetna za poplave. Na drugi strani se z gradnjo zadrževalnikov
oz. akumulacij upočasnjuje odtok. V času visokih voda se voda zadržuje in tako preprečuje
poplavljanje vodotoka dolvodno, v času nizkih voda pa se vodo izpušča v strugo. Na ta način
se blažijo pretočni ekstremi (WMO, 2009).
Relief porečja Vipave je razgiban. Nadmorska višina se spreminja od približno 50 m nad
morjem, kolikor znaša na iztoku reke Vipave iz Slovenije, do 1.480 m na Trnovski planoti.
Povprečna nadmorska višina znaša 469 m n. m., kar je malo pod slovenskim povprečjem.
Največji nakloni so na južnem pobočju Trnovske planote, kjer znašajo do 70°. Tu je največja
reliefna energija, a zaradi zakraselosti površja ni hudourniških grap. Povprečni naklon površja
v porečju znaša 14°, kar kaže na razmeroma veliko reliefno energijo. Vendar domala vsi
vodotoki izvirajo pod 500 m n. m., zaradi česar so strmci razmeroma majhni.
Skladno s slojem vodotokov, izdelanim v merilu 1:25.000 (ARSO, 2016h), je v porečju
Vipave 265 km stalnih vodotokov. Gostota rečne mreže torej znaša 0,43 km/km2, kar je zaradi
zakraselosti površja v zaledju Vipave močno pod slovenskim povprečjem (Plut, 2000).
Tekoče vode so najpomembnejši preoblikovalec površja. V zgornjem toku vodotoka, kjer je
strmec praviloma večji, s tem večja hitrost in moč vode, nastopa praviloma visoka stopnja
erozije, ki nato s tokom usiha. Ko se strmec in s tem transportna moč vode toliko zmanjša, da
ne more več nositi vsega suspendiranega materiala, se prične proces akumulacije. V spodnjem
toku vodotoka se odlaga material. Na katerem koli prečnem prerezu vodotoka je erozija
najmočnejša tam, kjer poteka vodni stržen. V ravnem toku je to praviloma sredi vodotoka. V
meandrih poteka bočna erozija v zunanjem delu meandra, na notranji strani pa odlaganje
materiala (Plut, 2000).
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Poleg toka vode v rečnih koritih predstavlja erozijski dejavnik tudi padavinska voda, ki
odteka po površju. Najmočnejša erozija poteka na območjih z veliko količino padavin, še
posebno v času velike intenzitete padavin. Erozijo povečujeta tudi reliefna energija ter
odsotnost vegetacije. Stopnja vodne erozije je na njivah razmeroma visoka, manjša na
traviščih, najmanjša pa na območjih, poraslih z gozdom (Plut, 2000).

5.4. Geološki oris
Celotno porečje Vipave je grajeno iz sedimentnih kamnin različnih starosti (Slika 7) (GeoZS,
2006). Za sedimentne kamnine je značilno zaporedje razmeroma jasno ločenih skladov, ki so
v toku kasnejše tektonike nagubani ali nagnjeni (Verbič, 1998).
Vzpeti svet, ki se nahaja na obrobju Vipavske doline (Trnovska planota, Hrušica, Nanos in
Kras), je kraški. Kraško planoto v večji meri gradi čisti apnenec, na Trnovski planoti in
Hrušici pa se izmenjavajo območja apnenca ter apnenca z vmesnimi dolomitnimi intruzijami,
tam se nahaja tudi nekaj čistega dolomita. Predvsem na Nanosu je tudi precej laporja.
Apnenec predstavlja 26 % površja celotnega porečja, dolomit 1 %, apnenca z vmesnimi
dolomitnimi otoki ali obratno je okoli 6 %, laporja pa dobra 2 % Poleg naštetih kamnin je v
pobočjih Nanosa in Hrušice značilen tudi apnenec z roženci in skrilavci (6 % porečja Vipave).
Apnenci so nastali večinoma v mezozoiku, predvsem v obdobju jure. Odlagali so se na
dinarski karbonatni platformi, v plitvem in toplem morju južno od slovenskega bazena.
Nekateri apnenci so se kasneje spremenili v dolomit. Lapor je nastal kasneje, v terciarju.
Odlagal se je v globljem morju. Prav tako se je v globljih morjih odlagal skrilavec, ki ga je v
porečju Vipave manj kot odstotek, glavni otok pa se nahaja na Hrušici. Površje na apnencu je
močno zakraselo, zaradi česar nima površinskega odtoka. Kras se je v manjši meri razvil tudi
na dolomitu. Apnenec in dolomit sta na kemično preperevanje slabo odporni kamnini, dobro
odporni pa na mehansko preperevanje, zaradi česar je površje, grajeno iz teh dveh kamnin,
stabilno (GeoZS, 2006; Buser in sod., 1989; Verbič, 1998).
Največji delež kamnin v porečju Vipave predstavlja fliš (31 % porečja) (GeoZS, 2006). Gre
za izmenične plasti laporjev in peščenjakov. Med intenzivno tektoniko zgornje krede,
paleocena in eocena, ko je prihajalo do intenzivnih dvigov in narivanj, so se odlagale plasti
laporja in peščenjakov, ki danes tvorijo flišne pokrajine. Skoraj celotno površje med Trnovsko
planoto in Krasom, z izjemo območij ob vodotokih, je iz fliša. Fliš je slabo sprijeta
sedimentna kamnina, zaradi česar je površje labilno ali le slabo stabilno. Na flišnatih južnih
pobočjih Trnovskega gozda zato pogosto nastajajo usadi. Eden izmed takih usadov je Slano
blato, ki se nahaja pod Čavnom nad naseljem Lokavec. Gre za staro plazovito območje, ki je v
zgodovini že večkrat splazelo, nazadnje leta 2000 (Buser in sod., 1989).
Na stiku apnenčastih planot in neprepustnih kamnin, na območju t. i. kontaktnega krasa, je
nastalo več močnih kraških izvirov. To velja še posebej za območja pod Trnovskim gozdom
(Hubelj, Lijak) pa tudi druga (Vipava, Branica) (Slika 7) (Ogrin, Plut, 2009).
Zaradi pogostih zdrsov pobočnega gradiva na južnih pobočjih Trnovskega gozda se je v
spodnjih delih pobočja oblikoval pas grušča (7 %). Večina grušča je nesprijetega, ponekod v
dolinskem dnu pa se je sprijel v konglomerat (GeoZS, 2006; Kovač in Kočevar, 2001).
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Dolinsko dno porečja Vipave ob vodotokih je iz kvartarnih aluvialnih nanosov. Največje
sklenjene površine aluvija so v zgornjem in spodnjem toku Vipave (v srednjem toku je struga
marsikje vrezana v ožjo dolino), ob Hublju ter v povirnem delu Lijaka. Gre za nesprijet
material najmlajše geološke starosti, ki se odlaga še danes. Aluvij predstavlja okoli 11 %
površja porečja. Na skrajnem zahodnem delu porečja površje gradijo terasni sedimenti (2 %
porečja Vipave), ki pa so posledica sedimentacije reke Soče v preteklosti. Gre za rečno teraso
Soče, na kateri leži denimo Nova Gorica. Danes Soča teče po severnem robu naselja Solkan,
tj. le malo severneje od meje porečja Vipave, nato pa zavije desno proti Italiji, kmalu za mejo
pa ponovno zavije proti levi in tako danes teče nekaj kilometrov zračne linije zahodno od
državne meje (GeoZS, 2006; Buser in sod., 1989).

Slika 7: Geološke značilnosti porečja Vipave
Vir podatkov: GeoZS, 2006

Vipavsko dolino, ki poteka v glavnem v smeri jugovzhod-severozahod, le v zahodnem delu
skoraj vzhod–zahod, po severni in južni strani v istih smereh zamejujeta dve tektonski
prelomnici. V času intenzivne tektonike v mezozoiku in v začetku kenozoika so se okoliške
planote zaradi podrivanja Afriške plošče pod Evrazijsko močno dvignile, najbolj Trnovska
planota, Hrušica in Nanos. V pliocenu je intenzivna tektonika zamrla, dvignjene planote pa so
postale podvržene eroziji. Istočasno se je ugreznila Vipavska dolina znotraj obeh prelomnic.
Površinskih vodotokov je v porečju Vipave z izjemo dolinskega dna izjemno malo, kljub
temu pa je prihajalo do erozije flišnih pobočij, zaradi česar je bilo prisotno zmerno
nasipavanje doline z aluvialnimi sedimenti (GeoZS, 2006; Buser in sod., 1989; Ogrin in Plut,
2009).
Najvišji deli Trnovske planote, nad nadmorsko višino 1.500 m, na območju Golakov, so bili
med zadnjo ledeno dobo poledeneli (Ogrin in Plut, 2009). Ti ledeniki so minimalno prispevali
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k preobrazbi površja, na samo porečje Vipave pa najverjetneje niso imeli večjega vpliva.
Izpod ledenikov je ob taljenju voda namreč odtekla v kraško podzemlje, tako da v porečju
Vipave ni bilo prisotnih glacialnih nanosov materiala.

5.5. Pedogeografski oris
Matična podlaga in reliefne značilnosti sta dejavnika, ki v Sloveniji najbolj določata tip prsti
(Ogrin in Plut, 2009). Na matični podlagi, ki je pretežno karbonatna, se v splošnem razvijejo
prsti z bazično reakcijo. Na nekarbonatnih kamninah se navadno razvijejo prsti z rahlo do
močno kislo reakcijo, odvisno od vsebnosti kremena in drugih silikatnih mineralov. Prsti na
pobočjih so navadno plitvejše in siromašnejše z organsko snovjo, saj je tam zaradi naklona in
pogosto tudi večje količine padavin prisotno večje izpiranje. Prsti v dolinah in kotlinah
navadno vsebujejo več vode, zato obstaja večja možnost oglejevanja (Lovrenčak, 1994).
Porečje Vipave je v glavnem sestavljeno iz karbonatnih kamnin (pretežno fliš, apnenec in
dolomit), zaradi česar je večina prsti v porečju (87 %) bazičnih. Največji delež porečja (47 %)
predstavljajo rendzine, ki večinoma nastanejo na neprepereli matični podlagi, in sicer na
apnencu in dolomitu. Rendzine pokrivajo pretežno vse robne planote porečja Vipave
(Trnovski gozd, Hrušica, Nanos in Kras) (Slika 8). Večinoma jih porašča gozd, na ravninskih
predelih pa pretežno travniki in pašniki (MKGP, 2007; Lovrenčak, 1994).
Evtrične rjave prsti so drugi najpogostejši tip prsti (38 % celotnega porečja) in pokrivajo
skoraj celotno dolinsko dno pod nadmorsko višino okoli 500 m. Zaradi ugodnih kemičnofizikalnih lastnosti so te prsti precej rodovitne. Poleg tega nastajajo na pretežno uravnanem
reliefu, zaradi česar v porečju Vipave predstavljajo najugodnejše razmere za kmetijske
površine, predvsem njive in sadovnjake (MKGP, 2007; Lovrenčak, 1994).
Neposredno ob rekah in potokih (3 % porečja Vipave) se nahajajo obrečne prsti. So revne s
hranili, precej izprane in imajo visoko gladino talne vode. Na ravninskih delih v zahodnem
delu porečja (predvsem na širših območjih Lijaka ter zgornjega in spodnjega toka Vipave) se
nahajajo oglejene in psevdooglejene prsti (skupno 6 % porečja). Psevdogleji nastajajo na
ravninskih delih, kjer zaradi slabo prepustnega horizonta padavinska voda odteka počasneje,
zato se razvijejo anaerobni procesi, predvsem redukcija. So sivkastih barv in revni s hranili.
Pretežen tip rabe tal na teh prsteh so gozdovi in travniki, na psevdoglejih občasno tudi
sadovnjaki (MKGP, 2007; Lovrenčak, 1994).
V skrajnih zahodnih delih porečja, predvsem v okolici potoka Vrtojbica in naselja Nova
Gorica, so se razvile distrične rjave prsti (2 % porečja), prsti z rahlo kislo reakcijo zaradi
večje vsebnosti silikata v flišu. Zaradi obdelovanja se je ponekod kislost precej zmanjšala. Na
Trnovski planoti je nekaj rjavih pokarbonatnih prsti. Ker gre za kamnito površje, kmetijsko
niso zelo pomembne. Pretežno jih poraščajo gozd ali travniki. Ponekod na Krasu so se razvile
tipične kraške prsti – jerine, ki so zaradi večje vsebnosti železa rdečkaste barve. Je s hranili
siromašna prst, je pa pomembna za gojenje vinske trte, posebej terana. Na večjih sklenjenih
vinogradniških območjih (predvsem ob Močilniku in Vipavi) so se razvile tehnogene,
rigolane vinogradniške prsti (MKGP, 2007; Lovrenčak, 1994).
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Slika 8: Prevladujoči tipi prsti v porečju Vipave
Vir podatkov: MKGP, 2007

5.6. Poselitev
Poselitveni vzorec porečja Vipave je precej razpršen. Večja naselja oz. večje sklenjene urbane
površine se nahajajo izključno v ravninskem svetu Vipavske doline, glavne doline porečja.
Kras, ki zamejuje porečje na jugu in jugovzhodu, ima razmeroma majhna naselja. Na
Trnovskem gozdu, kjer se je stalna naselitev pojavila šele z zadnjo višinsko kolonizacijo v 16.
stoletju, se nahajajo zelo majhna in maloštevilna naselja. Podobno stanje je na Hrušici, Nanos
pa je praktično brez poselitve (SURS, 2016; Slovenija – pokrajine …, 2001).
Celotno območje porečja Vipave skupaj šteje okoli 74.000 prebivalcev, stanujočih v 174
naseljih. Gostota poselitve je 121 prebivalcev na km2, kar znaša nekaj več, kot je slovensko
povprečje (102 preb/km2). Razmeroma velika gostota prebivalstva je v zahodnem delu
porečja (ob spodnjem toku Vipave, ob Vrtojbici, naselje Nova Gorica z okolico in ob Lijaku).
Proti vzhodu se gostota prebivalstva manjša, še posebej naglo pa se manjša v vzpetem svetu
(SURS, 2015).
Največje naselje je Nova Gorica s 13.000 prebivalci, sledi Ajdovščina s slabimi 7.000
prebivalci. Nad 2.000 prebivalcev imajo še Šempeter pri Gorici, Solkan, Vrtojba in
Kromberk, ki se vsa nahajajo v bližini Nove Gorice. Skupno 14 naselij ima več kot 1.000
prebivalcev in vsa se nahajajo v dnu Vipavske doline. V vzhodnem delu porečja sta samo dve
večji naselji, Ajdovščina in Vipava. 68 naselij oz. dobra tretjina vseh naselij v porečju ima
manj kot 100 prebivalcev, od tega naselje Raša (ob istoimenski reki) nima prebivalcev
(SURS, 2015).
31

Na delu Krasa, ki sodi v proučevano območje, velja omeniti naselje Senožeče, ki je največje
naselje na območju. Precej večje naselje Branik, ki deloma tudi seže na Kras, ima središče
naselja v dolinskem dnu. Največja naselja na Trnovski planoti so Col, Predmeja in Otlica. Na
Hrušici velja omeniti Podkraj (SURS, 2015).

6. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Za potrebe določitve kmetijskih zemljišč, primernih za namakanje, je bil uporabljen digitalni
kartografski sloj dejanske rabe tal (GERK), ki ga vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, s stanjem na dan 31. 12. 2015 (MKGP, 2016). Ta sloj predstavlja
najbolj ažurne podatke o dejanski rabi tal.
6.1. Raba tal
Daleč največji delež v porečju Vipave predstavlja gozd (62 %), kar je podobno državnemu
povprečju. Visok odstotek predstavljajo še trajni travniki (16 %), sledijo pozidana zemljišča
(6 %), njive (5 %), vinogradi (4 %) in sadovnjaki (2 %). Ostale kategorije so redkeje
zastopane (Preglednica 2, Slika 9).
Preglednica 2: Pojavljanje posameznih kategorij rabe tal v porečju Vipave

Raba ID Kategorija rabe tal

1100
1180
1190
1211
1212
1221
1222
1230
1240
1300
1410
1420
1500
1600
1800
2000
3000
4210
4220
5000
6000
7000

Površina [ha] Delež porečja [%]

Njiva, vrt
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
Vinograd
Matičnjak
Intenzivni sadovnjak
Ekstenzivni sadovnjak
Oljčnik
Ostali trajni nasadi
Trajni travnik
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Plantaža gozdnega drevja
Drevesa in grmičevje
Neobdelano kmetijsko zemljišče
Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
Gozd
Pozidano zemljišče
Trstičje
Ostala zamočvirjena zemljišča
Suho odprto zemljišče
Odprto zemljišče brez rastlinskega pokrova
Voda
SKUPAJ

Vir podatkov: MKGP, 2016
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2.932,1
52,6
5,6
2.580,1
30,4
455,2
769,0
58,9
0,1
9.585,5
1.111,4
4,5
1.120,0
377,7
619,9
37.866,0
3.457,2
0,4
2,1
196,3
104,3
231,8
61.561,3

4,8
0,1
0,0
4,2
0,0
0,7
1,2
0,1
0,0
15,6
1,8
0,0
1,8
0,6
1,0
61,5
5,6
0,0
0,0
0,3
0,2
0,4
100,0

Slika 9: Raba tal v porečju Vipave, 2016
Vir podatkov: MKGP, 2016

6.2. Določitev kmetijskih zemljišč, primernih za namakanje
V preteklih študijah (Pintar in sod., 2010) so bile določene kategorije rabe tal oz. vrste
kmetijskih zemljišč, ki so potencialno najprimernejše za namakanje (Preglednica 3).
Preglednica 3: Kategorije rabe tal, potencialno najprimernejše za namakanje

Raba_ID

Raba tal

1100
1160
1180
1190
1212
1221
1240

Njiva, vrt
Hmeljišče
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
Matičnjak
Intenzivni sadovnjak
Ostali trajni nasadi

Za določitev kmetijskih zemljišč, ki bi bila namakana iz zadrževalnikov, sta bila izdelana dva
scenarija, A in B.
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6.2.1. Scenarij A
Po tem scenariju bi bila namakana vsa obstoječa kmetijska zemljišča oz. kategorije rabe tal iz
preglednice (Preglednica 3). To so površine, ki bi jih ob intenziviranju proizvodnje bilo nujno
namakati, še posebej pa ob zasledovanju cilja prehranske samozadostnosti Slovenije. Pri
njivskih površinah in trajnih nasadih gre v veliki meri za zelenjadnice, ki na trgu dosegajo
razmeroma visoko ceno, zato je namakanje z vidika ekonomičnosti in varnosti zelo
upravičeno (Pintar in sod. 2012). Še posebej to velja v primeru, če bi se Vipavska dolina
specializirala za gojenje zelenjave, saj so za to klimatski pogoji ugodni. Enako velja za
hmeljišča, rastlinjake in intenzivne sadovnjake, ki se v Sloveniji v veliki meri že namakajo.
Kategorija »ostali trajni nasadi« so zelo ohlapna kategorija, a so zaradi majhne zastopanosti
prav tako vključeni v površine, predvidene za namakanje (Pintar in sod., 2012).
Po tem scenariju bi bilo v porečju Vipave skupno 3.476 ha površin (5,6 % porečja)
potencialno primernih za namakanje (Preglednica 2), od tega je 455 ha predvidenih za
sadovnjake in 3.021 ha za njivske površine.
6.2.2. Scenarij B
Tako v porečju Vipave kot tudi v Sloveniji nasploh se zaradi postopnega, a stalnega opuščanja
kmetijstva obdelovalne površine zmanjšujejo. Za analizo sprememb rabe tal so bili
uporabljeni podatki o rabi tal iz leta 2002 (prvi digitalni sloj rabe tal, ki je na razpolago) in
2016. Pri analizi sprememb je opazno postopno zaraščanje površja (Preglednica 4, Slika 10).
Največje spremembe so se pojavile pri trajnih travnikih, ki so se v obsegu 2.070 ha spremenili
v gozd ali površine v zaraščanju. Nadalje se je 1.270 ha njivskih površin spremenilo v
travnike, še dodatnih 148 ha pa v gozd ali površine v zaraščanju. Opuščenih je tudi nekaj več
kot 200 ha sadovnjakov in skoraj 800 ha vinogradov. Skupna površina njiv se je v navedenem
časovnem obdobju zmanjšala za 31 % (Preglednica 5). Za slabo tretjino so se zmanjšali tudi
intenzivni sadovnjaki. Na drugi strani so se občutno povečale površine kmetijskih zemljišč v
zaraščanju (dodatnih 1.175 ha) ter ekstenzivnih sadovnjakov. Pozidava se je povečala za 13
%.
Preglednica 4: Glavne spremembe v rabi tal (kmetijska zemljišča, KZ) med letoma 2002 in 2015

2015
2002
Njiva, vrt (1100)
Travnik (1300)
Vinograd (1211)
Sadovnjak (1221, 1222)

Travnik (1300)
1.270 ha
--486 ha
148 ha

Gozd (2000) ali KZ v
zaraščanju (1410, 1600, 1800)
148 ha
2.070 ha
294 ha
64 ha

Preglednica 5: Spremembe v površinah nekaterih kategorij rabe tal med letom 2002 in 2016

Raba

Njiva, vrt (1100)
Vinograd (1211)
Intenzivni sadovnjak (1221)

Površina 2002
[ha]

4.262
3.078
631
34

Površina 2016 Sprememba Sprememba
[ha]
[ha]
[%]

2.932
2.580
455

–1.330
–498
–176

–31%
–16%
–28%

Površina 2002
[ha]

Raba

Ekstenzivni sadovnjak (1222)
Trajni travnik (1300)
Kmetijska zemljišča v
zaraščanju (1410, 1600, 1800)
Drevesa in grmičevje (1500)
Gozd (2000)
Pozidano zemljišče (3000)

Površina 2016 Sprememba Sprememba
[ha]
[ha]
[%]

222
10.773

769
9.586

+547
–1.187

+246%
–11%

934
729
37.380
3.056

2.109
1.120
37.866
3.457

+1.175
+391
+486
+401

+126%
+54%
+1%
+13%

Slika 10: Nekatere poglavitnejše spremembe rabe tal v porečju Vipave med letoma 2002 in 2016

Po tem scenariju bi bila namakana vsa obstoječa kmetijska zemljišča oz. kategorije rabe tal iz
preglednice (Preglednica 3), poleg tega pa še kategorije rabe tal iz naslednje preglednice
(Preglednica 6).
Preglednica 6: Dodatne kategorije rabe tal, ki bi lahko bile primerne za namakanje

Raba_ID

Raba tal

1222
1410
1600
1800

Ekstenzivni sadovnjak
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Neobdelano kmetijsko zemljišče
Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem

Scenarij izhaja iz predpostavke, da bi se ob povečevanju prehranske samozadostnosti (Plut,
2012) negativni trendi v površinah obdelovalnih zemljišč spremenili v pozitivni trend. Tako bi
se poleg površin iz preglednic (Preglednica 3, Preglednica 6) v namakana zemljišča
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spremenila tudi vsa zemljišča, ki so bila v letu 2002 njivske površine, trajni nasadi ali
sadovnjaki (1100, 1180, 1221, 1222, 1240), v letu 2016 pa ne več (so se denimo spremenili v
zemljišča v zaraščanju, travnike, gozd ipd.). Nekdanje njive in trajni nasadi bi postali njivske
površine (1100). Nekdanji sadovnjaki bi postali intenzivni sadovnjaki. Ekstenzivni sadovnjaki
(1222) bi se prav tako spremenili v intenzivne sadovnjake (1221), vse ostale kategorije
zemljišč, ki kažejo na preteklo rabo v kmetijske namene (1410, 1600 in 1800) pa prav tako v
njivske površine (1100).
Po tem scenariju bi bilo v porečju Vipave skupno 6.685 ha površin potencialno primernih za
namakanje, od tega bi bilo 1.457 ha sadovnjakov in 5.228 ha njivskih površin.

6.3. Obdobje namakanja
V meteorologiji velja, da se vegetacijska doba prične na prvi dan vsaj šestdnevnega obdobja,
ko povprečna dnevna temperatura zraka ne pade pod temperaturni prag 5 °C, ki je na splošno
znan kot spodnja temperaturna meja za rast rastlin (ARSO, 2008).
V agronomiji se v vegetacijsko obdobje oz. obdobje gojenja kmetijskih rastlin in s tem tudi
obdobje namakanja v pretežnem delu Slovenije štejejo meseci od maja do septembra, v
submediteranskem namakalnem območju, kamor med drugim spada tudi porečje Vipave, pa
obdobje od aprila do septembra (Pintar in sod, 2012).

6.4. Tekstura tal
Pri določanju količin vode, potrebnih za namakanje, je potrebno poznati teksturo tal. V
splošnem lahka tla vsebujejo več grobega materiala in manj finih delcev kot težka tla, zato
imajo lahka tla manjšo sposobnost zadrževanja vode. Površina delcev prsti s površinsko
napetostjo privlači vodo. Majhni delci, npr. ilovnati delci, imajo v enoti prostornine prsti
relativno večjo površino kot večji delci, zato lahko zadržijo več vode oz. jo zadržijo dalj časa
(Lovrenčak, 1994).
Pintar in sod. (2012) so izračunali bruto norme namakanja za posamezno kulturo v odvisnosti
od teksture prsti. Teksturo tal so razdelili na lahka tla, srednja tla in težka tla. Tako je bilo
potrebno tudi v porečju Vipave tla razdeliti v te tri skupine.
Osnova za razdelitev sta bili karta povprečnega teksturnega razreda tal (ICPVO, 2016) in
digitalna pedološka karta (MKGP, 2007), v okviru katere so podrobno kartirani različni tipi
prsti (Slika 8). V okviru te naloge je bila različnim tipom prsti pripisana ustrezna tekstura
(Preglednica 7, Slika 11).
Rendzine imajo lahko različno teksturo. Na uravnanih delih lahko zadržujejo več vode,
posledično vsebujejo tudi več humusnega materiala (Lovrenčak, 1994). V porečju Vipave so
nastale večinoma na pobočnem materialu (Slika 8). Take rendzine so večinoma plitvejše, zato
so bile ocenjene kot lahka tla.
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Pri jerinah je humusni horizont slabo izražen. So sicer precej rodovitne prsti, a zaradi
prepustne matične podlage in pogosto plitvega profila problem pogosto predstavlja
pomanjkanje vode (Prus, 2000).
Rjave pokarbonatne prsti, evtrične rjave prsti in distrične rjave prsti običajno vsebujejo več
ilovice, zato lahko zadržijo več vode. V porečju Vipave se evtrične in distrične rjave prsti
pojavljajo večinoma v gričevnatem flišnatem svetu v osrednji dolini in imajo boljše
sposobnosti zadrževanja vode kot na pobočjih (Prus, 2000), zato je bila njihova tekstura
ocenjena kot srednja.
Oglejene in psevdooglejene prsti imajo srednjo do težko teksturo. Pogosto vsebujejo veliko
glinastih delcev in melja, kar povzroča zastajanje vode v deževni dobi ter izredno suhost in
zbitost tal v suhi dobi. Taka tla so tudi bolj občutljiva na erozijo. Vendar se na območjih, kjer
se je razvilo poljedelstvo, lastnosti tovrstnih tal prilagaja z oranjem (Prus, 2000). S tem se
poveča prepustnost za vodo in zračnost, zato je za potrebe določanja potrebnih količin vode za
namakanje njihova tekstura v porečju Vipave ocenjena kot srednja.
Rigolana tla so bila še posebej na laporju in flišu (primer v porečju Vipave) ustvarjena z
namenom povečanja zračnosti. Z globokimi plugi je bil delno dvignjen skeletni C horizont,
kar je povečalo skeletnost tal, zračnost in s tem pronicanje vode, tako da so tla postala lažja
(Prus, 2000). Zato so rigolane prsti ocenjene kot srednje težka tla.
Obrežne prsti ob zgornjih delih vodotokov vsebujejo veliko grobega materiala, po toku
navzdol pa je prisotnih vedno več ilovnatih delov. Pogosto nastopajo izrazito plastovito.
Občasno je možno oglejevanje (Prus, 2000). Tekstura je tako lahko zelo različna; v porečju
Vipave je ocenjena kot srednja.
Preglednica 7: Tekstura tal za posamezne tipe prsti, ki se pojavljajo v porečju Vipave

Tip prsti
rendzine
evtrične rjave prsti
psevdooglejene prsti
oglejene prsti
urbane površine
rjave pokarbonatne prsti
rigolane prsti
distrične rjave prsti
jerine
obrežne prsti
*ni podatka

Tekstura
lahka tla
srednja tla
srednja tla
srednja tla
nip*
srednja tla
srednja tla
srednja tla
lahka tla
srednja tla
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Slika 11: Ocenjena tekstura tal v porečju Vipave

6.5. Namakalna norma
Ker je porečje Vipave izjemno primerno za gojenje zelenjave in sadja, se v tej nalogi
predpostavi, da se po vseh scenarijih gojita zgolj zelenjava in sadje. Tako se njivske površine
po vseh scenarijih v poglavju 6.2 namenijo gojenju zelenjave, sadovnjaki pa gojenju sadja.
Cilj te naloge je določiti povprečno normo namakanja za zelenjavo in povprečno normo
namakanja za sadje v referenčnem sušnem letu. Namakalne norme za posamezne kulture za
kapljično namakanje v submediteranski Sloveniji, kamor sodi porečje Vipave (Matičič in
sod., 1994), so povzete po Pintar in sod. (2012) in že vsebujejo korekcije zaradi izgub v
napeljavi in v namakalnem sistemu (kapljično namakanje). Privzeta je maksimalna norma
namakanja, saj je cilj naloge izračun potreb po vodi v referenčnem sušnem letu.
6.5.1. Zelenjava
V Goriški statistični regiji je bilo v letu 2013 skupno 57,3 ha njivskih površin namenjenih
gojenju zelenjave (SURS, 2013), od tega daleč največ solatnicam (50 %), sledijo korenovke
(10 %) ter kapusnice in plodovke (vsaka 7 %) (Slika 12). Goriška statistična regija zajema
skoraj vse porečje Vipave, poleg tega pa še Posočje. Podatkov o površinah posameznih kultur
na nivoju, nižjem od statističnih regij, ni mogoče pridobiti. Ob dejstvu, da se večina njivskih
površin v Goriški statistični regiji, še posebej pa večina zelenjave, nahaja v porečju Vipave,
lahko sklepamo, da navedeni odstotek površin pod posameznimi zelenjadnicami v grobem
drži tudi za porečje Vipave.
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4%

11%

7%

kapusnice
solatnice
špinačnice
korenovke
plodovke
čebulnice
stročnice
drugo

7%
7%
50%

10%

4%
Slika 12: Delež posameznih tipov gojenja zelenjave v Goriški statistični regiji, 2014
Vir podatkov: SURS, 2013

Solatnice, plodovke, čebulnice, korenovke, kapusnice in stročnice so na območju
submediteranske in mediteranske Slovenije zelo primerne za gojenje (Pintar in sod., 2013),
zato predvidevamo, da bodo to tipi kultur, ki se bodo namakali v porečju Vipave. V tej nalogi
je privzeto, da se bodo deleži površin posameznih tipov kultur (Slika 12) ohranjali tudi v
bodoče ob predvidenem povečanju skupnih površin za gojenje zelenjave. Površine kategorij
»špinačnice« in »drugo« se ustrezno prerazporedi med omenjene tipe kultur, ki se bodo zaradi
ocenjene velike primernosti gojili v bodoče.
V drugi fazi je bilo potrebno vsakemu tipu kultur, ki se bodo namakale, določiti normo
namakanja (Pintar in sod., 2012) (Preglednica 8).
Preglednica 8: Bruto norma namakanja za posamezno kulturo za submediteransko Slovenijo (povzeto po Pintar
in sod., 2012)

Tip vrtnine
solatnice
solatnice
solatnice
plodovke
plodovke
plodovke
plodovke
plodovke
plodovke
čebulnice
korenovke
kapusnice
kapusnice
stročnice

Vrtnina
solata
endivija
radič
paradižnik
paprika
jajčevci
kumare
bučke
melone
čebula
korenček
zelje
cvetača
grah

Maksimalna norma namakanja [m3/ha/leto]
Lahka tla
Srednja tla
2035
1709
1523
1279
2288
1922
2260
1898
2838
2384
2556
2147
760
639
2065
1734
1353
1136
1127
947
2036
1710
710
596
1571
1319
1019
857

Ker se maksimalne norme namakanja med seboj precej razlikujejo, so bile v naslednji fazi
posamezne vrtnine znotraj istega tipa vrtnin ponderirane glede na ocenjeno primernost za
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gojenje na območju submediteranske Slovenije (Pintar in sod., 2013), pri čemer ocena 2
pomeni višjo primernost kot ocena 1 (Preglednica 9).
Preglednica 9: Deleži posamezne kulture v izračunu povprečne bruto norme namakanja

Tip vrtnine
solatnice
solatnice
solatnice
plodovke
plodovke
plodovke
plodovke
plodovke
plodovke
čebulnice
korenovke
kapusnice
kapusnice
stročnice
SKUPAJ

Vrtnina
solata
endivija
radič
paradižnik
paprika
jajčevci
kumare
bučke
melone
čebula
korenček
zelje
cvetača
grah

Primernost
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

Delež v skupni normi namakanja
po tipu vrtnine
po vrtnini
15 %
59 %
15 %
29 %
1%
1%
1%
8%
1%
1%
1%
8%
8%
12 %
12 %
4%
8%
4%
5%
5%
100 %
100 %

Po preračunu bruto norm namakanja (Preglednica 8) in ponderiranih vrednosti za posamezne
kulture (Preglednica 9) je bila pridobljena povprečna bruto norma namakanja za zelenjavo v
porečju Vipave v sušnem letu (Preglednica 10). Vrednost je bila zaokrožena navzgor na
najbližji večkratnik števila 50.
Preglednica 10: Povprečna bruto norma namakanja za zelenjavo v porečju Vipave v sušnem letu

Zelenjava

Povprečna bruto norma namakanja [m3/ha/leto]
lahka tla
srednja tla
1.850
1.550

6.5.2. Sadje
V letu 2016 je bilo v porečju Vipave 455,2 ha kmetijskih površin pod intenzivnimi sadovnjaki
(MKGP, 2016). Nekaj je tudi jagod (1,3 ha v letu 2013) (SURS, 2013). Statistični urad RS ne
vodi evidence o vrstni strukturi v sadovnjakih na nivoju statističnih regij, vendar so
najpogostejše vrste sadnega drevja, ki se gojijo v porečju Vipave, breskve (Ambrožič in sod.,
2011). Bruto norme namakanja za posamezno kulturo so povzete po Pintar in sod. (2013)
(Preglednica 11).
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Preglednica 11: Bruto norma namakanja za nekatere trajne nasade in jagode za submediteransko Slovenijo
(povzeto po Pintar in sod., 2012)

Kultura
marelice in breskve
jagode

Maksimalna norma namakanja [m3/ha/leto]
Lahka tla
Srednja tla
2858
2401
271
228

Ker je skupna površina, namenjena gojenju jagod, kot tudi bruto letna norma namakanja za
jagode majhna (Preglednica 11), so bile te pri izračunu povprečne bruto norme namakanja
zanemarjene. Pri izračunu povprečne bruto norme namakanja so bile tako upoštevane breskve
in marelice (Preglednica 12). Vrednosti so zaokrožene na najbližji večkratnik števila 50.
Preglednica 12: Povprečna bruto norma namakanja za sadovnjake v porečju Vipave v sušnem letu

Sadovnjaki

Povprečna bruto norma namakanja [m3/ha/leto]
lahka tla
srednja tla
2.850
2.400

7. VODNI ZADRŽEVALNIKI

7.1. Potencialno primerne lokacije
Izgradnja novih zadrževalnikov lahko ob izbiri napačne lokacije poleg pričakovanih zelo
pozitivnih učinkov, zaradi katerih se za poseg odločimo, prinese tudi vrsto negativnih vplivov.
Pri umeščanju zadrževalnikov v prostor je zato potrebno slediti nekaterim smernicam, da z
načrtovanim posegom v prostor v čim večji možni meri omilimo možne negativne vplive
zadrževalnika na sam prostor, okolje in delovanje družbe (Wen in sod., 2007).
7.1.1. Poselitev in infrastruktura
Po izgradnji pregrade na vodotoku bo za njo nastalo akumulacijsko jezero. Jezero bo segalo
do predvidene kote in bo zavzemalo predviden tloris.
Voda v zadrževalniku ne sme doseči nobenega stanovanjskega objekta ali gospodarskega
poslopja, niti se akumulacijsko jezero ne sme oblikovati v njihovi neposredni bližini. Prav
tako ni primerna gradnja pregrade v neposredni bližini stanovanjskih objektov ali
gospodarskih poslopij.
Umeščanje zadrževalnika prav tako ni primerno v neposredni bližini javne infrastrukture, kot
so npr. ceste. Do določene mere je mogoče ceste tudi preusmeriti, vendar se je temu potrebno
v največji možni meri izogibati.
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7.1.2. Zavarovana območja
Zavarovana območja so definirana v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04).
Ta območja so ustanovljena z namenom ohranjanja narave, rastlinskih in živalskih vrst ter
biotske pestrosti, zato so posegi v nekatera izmed tovrstnih območij omejeni ali pa podvrženi
temeljitejšemu utemeljevanju in proučevanju smotrnosti.
Zakon opredeljuje širša in ožja zavarovana območja. Med širša zavarovana območja sodijo
narodni, regijski in krajinski park. Narodni in regijski park imata skladno z zakonom
predpisan načrt o upravljanju, vsak poseg v ta območja pa mora biti s tem skladen. Krajinski
park nima predpisanega načrta upravljanja. Med ožja zavarovana območja sodijo naravni
spomenik, naravni rezervat in strogi naravni rezervat.
V porečju Vipave ni nobenega narodnega ali regijskega parka, so pa trije krajinski parki
lokalnega pomena: Štanjel, Južni obronki Trnovskega gozda in Nanos – južna in zahodna
pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture. Njihova skupna površina v porečju znaša nekaj manj
kot 65 km2 (Slika 13).
Druga vrsta zavarovanih območij so območja Natura 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje
varstvenih območij, ki jih določi vsaka članica posebej. Na varstvenih območjih se ščiti
habitate ter rastlinske in živalske vrste, ki so v evropskem prostoru že ogrožene ali pa redke.
Natura 2000 je izvajanje dela evropske Direktive o habitatih (92/43/EGS) ter Direktive o
pticah (79/409/EGS), ki delujeta v smeri trajnostnega razvoja (Kaj je Natura …, 2016).
V območja Natura 2000 je možno posegati, vendar je pred tem potrebno proučiti vse možnosti
za poseg izven le-teh. V primeru, da širša javna korist oziroma javni interes prevlada nad
javno koristjo varstva narave in da posega ni mogoče izvesti izven območij Natura 2000 oz.
objekt v tem primeru ne bi več zadovoljivo služil svojemu namenu, je potrebno zagotoviti
nadomestne habitate drugje, kar pa je zahteven proces (Klemenčič in Kink, 2015).
Območij Nature 2000 je v porečju Vipave precej več kot širših zavarovanih območij, in sicer
nekaj več kot 520 km2 oz. okoli 84 % površja. Glavnina območij se nahaja v vzpetem svetu,
nekaj pa jih je tudi v dolinskem dnu, predvsem vzdolž rek (Slika 13).
Pri iskanju primernih lokacij novih vodnih zadrževalnikov je bilo v največji možni meri
zagotovljeno izogibanje širšim zavarovanim območjem po Zakonu o ohranjanju narave ter
območjem Natura 2000.
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Slika 13: Območja Natura 2000 v porečju Vipave
Vir podatkov: ARSO, 2016m

7.1.3. Geološka podlaga
Porečje Vipave je v največji meri zgrajeno iz fliša (nižji deli) ter apnencev (obod doline), ob
večjih rekah pa so naplavine. Poseben izziv pri iskanju primerne lokacije vodnega
zadrževalnika so apnenec ter aluvialni nanosi.
Znani so primeri, kot voda iz vodotoka sproti zateka v kras (ponika), tako da se pretok
dolvodno zmanjšuje. V porečju Vipave sta očitna tovrstna primera Bela v svojem spodnjem
toku, ki ponika v kras in ponovno izvira v izvirih Vipave, in Branica z Rašo, ki v svojem
srednjem toku prav tako ponika, ponikla voda pa ponovno izvira v izvirih Timava v Italiji
približno 40 km stran (Habič, 1989). V skrajnih primerih je tudi v izrazito kraškem svetu
možno umestiti zadrževalnik, vendar so potrebni zahtevni ukrepi tesnjenja dna in oboda
zadrževalnika. Pri iskanju primernih lokacij za zadrževalnike smo se v največji možni meri
izogibali apnenčasti matični podlagi.
Podobno kot v kras so znani tudi primeri zatekanja vode v prod. V primeru lahkih tal z veliko
skeletnega materiala in predvsem odsotnostjo gline so tla prepustna, zaradi česar voda iz
vodotoka izginja v sedimentu. Taka primera sta v Sloveniji Kokra dolvodno od Preddvora
(vodomerna postaja v Kranju prikaže nekajkrat manjši pretok kot v Kokri) in Kamniška
Bistrica, v porečju Vipave pa je tak primer Vipava v spodnjem toku, kjer voda teče mimo
vodomerne postaje Miren (Bat in sod., 2008). V izogib izgubljanju vode iz zadrževalnika smo
se pri iskanju primernih lokacij zadrževalnikov izogibali tudi aluvialnim nanosom.
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Poseben izziv predstavljajo tudi flišna pobočja, ki so z vidika plazovitosti razmeroma labilna
(Kovač in Kočevar, 2000) (Slika 14). Izmenične plasti laporja in peščenjaka so med seboj
večinoma slabo sprijete, zaradi česar se na območjih z večjo reliefno energijo pojavljajo
plazovi, ki se pogosto sprožajo ob obilnejšem deževju (Lovrenčak, 1994). Lokalno lahko
padavinska voda pronica skozi prepustno podlago, nato pa zastane nad neprepustno plastjo. V
tovrstnih primerih se razmočenost močno poveča, zaradi česar se lahko utrgajo usadi velikih
dimenzij, kot je usad Slano blato v porečju Vipave (Kovač in Kočevar, 2000). V vsakem
primeru mora pred dokončno odločitvijo o lokaciji teren pregledati geomehanik (Pintar in
sod., 2010).

Slika 14: Karta verjetnosti pojavljanja plazov na porečju Vipave
Vir: Geopedia, 2005

7.1.4. Vodni vir
Vodni zadrževalniki s čelno zajezitvijo se polnijo z vodo iz vodotokov. Potencialni vodni vir
za polnjenje vodnega zadrževalnika je vsak vodotok v porečju Vipave razen samega vodotoka
Vipava. Ker gre pri umeščanju vodnih zadrževalnikov za razmeroma velik okoljski vpliv
(Pintar in sod., 2010), posebej z vidika pretočnega režima in prodonosnosti, smo se odločili
iskati potencialno primerne lokacije na pritokih Vipave.
Optimalna lokacija zadrževalnika je taka, ki pri čim nižji pregradi, čim krajši kroni pregrade
in čim manjši površini zajezitve omogoča zajezitev čim večjega volumna vode (WMO, 2009).
Z geomorfološkega vidika take pogoje nudi ožja rečna dolina z ravnim dnom in majhnim
strmcem, ki je po možnosti na enem delu še posebno ozka (tak del je optimalen za zajezitev).
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V približku tovrstnih razmer je bil zgrajen zadrževalnik Vogršček – dolžina pregrade je 174
m, največja višina dobrih 30 m, njegov volumen pa znaša nekaj več kot 8 milijonov m3.
V prvi fazi analize primernosti površinskih vodnih virov za zadrževanje vode je bil pridobljen
digitalni sloj vodotokov v merilu 1:25.000 (ARSO, 2016h). Nato so bili s pomočjo
programskega orodja ArcGIS in orodja Transect Tool (Ferreira, 2014) izdelani 500-metrski
prečni prerezi vodotokov, in sicer v medsebojni oddaljenosti 50 metrov vzdolž vodotoka.
Vodotoki so bili nato individualno pregledani.
Z uporabo digitalnega modela nadmorskih višin (GURS, 2013a) in 500-metrskih prečnih
prerezov vodotokov so bila sproti prepoznana območja, ki absolutno niso primerna za
zajezitev. Gre predvsem za zelo ravna območja v dolinskem dnu (Slika 15). V rečnih dolinah
(v bolj hribovitih območjih) so bili s pomočjo prečnih prerezov individualno prepoznane
potencialno primerne lokacije za zajezitev (Slika 16).

Slika 15: Transekt na ravnini

Slika 16: Za zajezitev potencialno primeren transekt

7.2. Obstoječi zadrževalniki v porečju Vipave
7.2.1. Zadrževalnik Vogršček
V porečju Vipave deluje en zadrževalnik, ki je primarno namenjen namakanju kmetijskih
površin, tj. zadrževalnik Vogršček. Sekundarna projektirana raba je zadrževanje
visokovodnega vala (Džamastagič in Kryžanowski, 2013). Zgrajen je bil leta 1989 in je edini
realiziran zadrževalnik iz programa ureditve Vipavske doline za intenzivno kmetijsko
proizvodnjo iz 80. let prejšnjega stoletja (SOZD VIPA, 1985). Nahaja se v osrednjem delu
zahodnega dela porečja Vipave na istoimenskem vodotoku v nekoliko vzpetem redko
naseljenem svetu. Dno zadrževalnika je deloma iz laporja, deloma iz apnenca, tako da so bila
ob izgradnji potrebna dodatna tesnjenja (Vodpreg, 2013). Zadrževalnik sestavljata dve
pregradi: spodnja, večja pregrada, preko katere vode odtekajo neposredno naprej v vodotok,
ter zgornja, manjša, po kateri poteka trasa hitre ceste Razdrto–Vrtojba (Sanacija objektov …,
2011).
Prostornina zadrževalnika Vogršček, ki je predvidena zadrževanju vode za namakanje, znaša
6,8 milijonov m3. Preostanek volumna je predviden za zadrževanje visokovodnega vala.
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Leta 2007 je bil med rednim pregledom zadrževalnika na spodnji pregradi opažen moker
madež, poleg tega je voda na delu pregrade tudi zastajala. Ugotovljeno je bilo, da objekt ne
tesni. Kasneje je bilo ugotovljeno tudi, da so odvzemne cevi za namakalni sistem dotrajane,
zaradi česar je nastal tudi dvom o kakovosti izpustnega objekta. Kmalu je bilo odrejeno, da se
kota maksimalne gladine vode zniža za približno 5 m. Kmalu so bila izvedena nekatera
interventna dela za rešitev problematike, leta 2009 pa se je k problemu pristopilo bolj
sistematično. V naslednjih letih je bilo predlaganih nekaj variant za sanacijo zadrževalnika.
Do danes zadrževalnik Vogršček še ni celostno saniran, zaradi česar je onemogočeno njegovo
projektirano delovanje (MKO, 2012; Sanacija objektov …, 2011).
Vsekakor bi bilo smotrno pred izgradnjo novih zadrževalnikov za potrebe namakanja, ki so
predlagani v okviru te naloge, najprej v celoti sanirati zadrževalnik Vogršček, da bo lahko
svojemu namenu služil v celoti.
7.2.2. Drugi obstoječi zadrževalniki
V porečju Vipave delujeta še dva zadrževalnika: Pikol na vodotoku Vrtojbica ter Pikolud na
vodotoku Koren. Oba sta suha zadrževalnika, namenjena zadrževanju visokovodnega vala v
času obilnih padavin, zaradi česar nista primerna za izrabo za potrebe namakanja kmetijskih
zemljišč (Meljo in sod., 2014).

7.3. Analiza vodotokov z vidika primernosti za umestitev vodnega zadrževalnika
V nadaljevanju so bili individualno proučeni posamezni vodotoki v porečju Vipave z vidika
primernosti za umestitev zadrževalnika za potrebe namakanja kmetijskih površin.
7.3.1. Pasji rep
Vodotok Pasji rep se nahaja v jugovzhodnem delu porečja Vipave. Izvira pod Razdrtim in
teče v dolžini nekaj več kot 5 km. V skrajnem gorvodnem delu občasno presahne.
Pasji rep v spodnjem toku teče skozi naselje Orehovica in se v Podnanosu zliva v Vipavo. Z
izjemo teh dveh naselij vodotok poteka po nenaseljenem območju. Z izjemo kolovoza po
dolini ne poteka nobena cesta, niti na tem območju ni ostale infrastrukture.
Pasji rep teče po razmeroma ozki dolini, ki bi lahko bila primerna za zajezitev (Slika 33).
Prečni prerez doline, kjer bi potekala pregrada, je primeren. Vodotok ne poteka po območjih
Natura 2000, tako da z naravovarstvenega vidika zadrževalnik ne bi bil sporen.
Večje sklenjene kmetijske površine, ki bi se po načrtu namakale, se nahajajo ob sotočju
Pasjega repa in Vipave ter dalje ob Vipavi. Zadrževalnik na Pasjem repu bi tako predstavljal
vodni vir v bližini porabnika, s čimer bi se zmanjšali stroški namakalnih sistemov.
Največjo težavo na območju Pasjega repa bi predstavljala nevarnost plazenja. Verjetnost
pojavljanja plazov na tem območju je ocenjena kot srednja (Geopedia, 2005). Zato bi po
geomehanskem pregledu verjetno bili predpisani določeni stabilizacijski ukrepi.
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Zaradi določenih tveganj zaradi plazenja se na Pasjem repu namesto enega večjega
zadrževalnika predlaga vzpostavitev verige treh zadrževalnikov (Slika 33). Tako bodo
pregrade nižje in krajše, površine posameznih zadrževalnikov manjše, s tem pa bodo manjši
tudi vodni tlaki na ojezerjeno površino. Terenski pregled je pokazal, da sta območje in profil
doline idealna za izvedbo takega načrta. Vodotok je na nekaterih mestih tudi reguliran.
7.3.2. Slapenski potok
Slapenski potok se nahaja v vzhodnem delu porečja Vipave. Izvira nad naseljem Slap in v
dolžini nekaj manj kot 4 km teče proti vodotoku Vipava, v katerega se izliva v bližini
istoimenskega naselja. V spodnjem delu je struga regulirana.
V spodnjem toku Slapenski potok prečka naselje Slap, ostala okolica vodotoka pa je
neposeljena. Tudi ostale infrastrukture, ki bi omejevala umestitev zadrževalnika, na območju
ni.
Slapenski potok poteka po razmeroma ozki dolini s prečnim prerezom, ki je ugoden za
postavitev pregrade (Slika 35). Vodotok ne poteka po območjih Natura 2000, tako da z
naravovarstvenega vidika ni vnaprej sporen.
V bližini vodotoka se nahajajo večje sklenjene kmetijske površine, ki bi se po načrtu
namakale. Velike sklenjene površine se začnejoo že manj kot 2 km od predlaganega
zadrževalnika in se nadaljujejo v širokem pasu ob reki Vipavi gorvodno in dolvodno. Tako bi
predlagani zadrževalnik predstavljal bližnji vodni vir, s čimer bi se stroški vzpostavitve in
vzdrževanja namakalnega sistema kar se da zmanjšali.
Na območju, kjer se predlaga zadrževalnik, je ocenjena stopnja nevarnosti plazenja majhna,
srednja in velika. Po geomehaničnem pregledu terena bi bili najverjetneje podani predlogi za
dodatno stabilizacijo ojezerjenega terena, ali pa bi se mikrolokacija ustrezno prilagodila.
Zaradi nekoliko povečane nevarnosti plazenja in razmeroma majhne površine vodozbirnega
zaledja se na Slapenskem potoku predlaga zadrževalnik, katerega pregrada ne bi presegala 20
m višine (Slika 35). Na ta način bi se zmanjšala dimenzije zadrževalnika in vodni pritisk na
ojezerjene površine. Terenski ogled je potrdil primernost lokacije za izvedbo takega načrta.
7.3.3. Košivec
Vodotok Košivec se nahaja v osrednjem delu porečja Vipave in se napaja z vodami s
Trnovske planote. Teče v dolžini okrog 5 km proti jugu do sotočja z Vipavo. V spodnjem delu
se v Košivec izliva še približno 5 km dolg Kamenški potok, ki prav tako izvira pod Trnovsko
planoto.
Košivec teče skozi pretežno neposeljen prostor. V zgornjem delu je v bližini nekaj stavb, ki pa
se ne nahajajo neposredno ob strugi. Z izjemo treh mostov v njegovi bližini ni infrastrukture.
Vodotok ne poteka po območjih Natura 2000, tako da s tega vidika postavitev zadrževalnika
ni sporna.
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V neposredni bližini vodotoka se nahajajo večje sklenjene kmetijske površine, primerne za
namakanje. Te površine se nadaljujejo proti vodotoku Vipava ter gorvodno in dolvodno ob
njem, tako da bi postavitev zadrževalnika na tem območju predstavljala vodni vir v
neposredni bližini, kar bi zmanjšalo stroške namakalnega sistema.
Vodotok v spodnjem toku ne poteka po ozki dolini, v zgornjem pa so na tem območju
nekatere stavbe. Kljub temu je prečni prerez vodotoka na dveh mestih razmeroma ugoden za
postavitev pregrade (Slika 37). Ker prečni prerez čez strugo ni idealen za umestitev večjega
zadrževalnika, bi bila možna postavitev verige dveh zadrževalnikov. Zgornja pregrada bi se
nahajala nad sotočjem s Kamenškim potokom, spodnja pa tik pod sotočjem, kar bi povzročilo
ojezeritev sotočja. Takšni primeri v Sloveniji že obstajajo (npr. Perniško jezero).
Po terenskem ogledu se je izkazalo, da zgornja pregrada ni izvedljiva. Nahaja se na trasi hitre
ceste, poleg tega bi bilo potrebno rekonstruirati tudi lokalno cesto. Celotna investicija in
napor, potreben za uresničitev, ne bi upravičili razmeroma majhnega volumna, ki bi ga imel
zadrževalnik. Terenski pregled je potrdil primernost lokacije spodnje pregrade.
Ocenjena stopnja nevarnosti zaradi plazenja na območju zgornje pregrade je srednja do
neobstoječa, na območju spodnje pregrade pa nevarnosti ni. Brežine v zgornjem
zadrževalniku bi bilo potrebno verjetno nekoliko stabilizirati. Poleg tega bi bila na območju
zgornje pregrade potrebna manjša rekonstrukcija hitre ceste H4 v dolžini 350 m.
7.3.4. Vrtovinšček
Vodotok Vrtovinšček se nahaja v osrednjem delu porečja Vipave nekoliko zahodno od
Košivca. Teče v dolžini nekaj več kot 5 km izpod Trnovske planote proti sotočju z Vipavo.
Skrajni dolvodni deli so regulirani.
V zgornji polovici toka poteka skozi strnjeno naselje Vrtovin, v skrajnem gorvodnem toku pa
mimo posameznih kmetij, ki so prav tako del omenjenega naselja. V spodnjem toku ni
prebivalstva niti infrastrukture.
Vodotok ne poteka po območjih Nature 2000, tako da s tega vidika postavitev zadrževalnika
ni sporna.
V neposredni bližini vodotoka se nahajajo večje sklenjene kmetijske površine, primerne za
namakanje. Te površine se nadaljujejo proti vodotoku Vipava ter gorvodno in dolvodno ob
njem, tako da bi postavitev zadrževalnika na tem območju predstavljala vodni vir v
neposredni bližini, kar bi zmanjšalo stroške namakalnega sistema.
V zgornjem delu Vrtovinščka, kjer bi bila zajezitev z geomorfološkega vidika najbolj
optimalna, je območje naseljeno. V spodnjem delu, kjer naselitve ni, pa prav tako obstaja
razmeroma ozka dolina, kjer bi bilo mogoče postaviti manjšo pregrado. Ojezerjena površina
bi segala največ do prvih stavb, ki se nahajajo v neposredni bližini hitre ceste (Slika 39).
Terenski ogled lokacije predlaganega zadrževalnika je potrdil primernost lokacije za izvedbo
predloga. Lokacija je povsem nenaseljena in odročna.
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Na območju predlaganega zadrževalnika ni nevarnosti plazenja zemljine, tako da niti dodatna
utrjevanja pobočij ne bi bila potrebna.
7.3.5. Močilnik
Vodotok Močilnik se nahaja v skrajnem jugovzhodnem delu porečja Vipave. Izvira pod
naseljem Razdrto in teče v dolžini nekaj več kot 13 km proti severovzhodu do sotočja z reko
Vipavo v bližini istoimenskega naselja.
Z geomorfološkega vidika je Močilnik zelo primeren za postavitev vodnega zadrževalnika, saj
poteka po razmeroma ozki dolini in ima v primerjavi z večino ostalih vodotokov veliko
vodozbirno zaledje, kar zagotavlja izdatnejši in zanesljivejši vodni vir.
Vendar je skoraj celotno območje poseljeno. Stavbe v neposredni bližini vodotoka potekajo
ob skoraj celotnem toku Močilnika, kar otežuje umestitev zadrževalnika. Edina izjema je med
naseljem Lozice in zaselkom Škrle tik pred Podnanosom, kjer v dolžini približno enega
kilometra ni pozidave. Tu bi bilo možno umestiti zadrževalnik z razmeroma nizko a dolgo
krono pregrade.
Prečni prerez preko doline na območju, kjer bi bila umestitev možna, je razmeroma ugoden.
Zelo ozek pas v neposredni bližini vodotoka Močilnik je zavarovan v okviru zavarovanih
območij Natura 2000. Gre za vodne habitate tik ob vodotoku, širše območje v okolici pa ni
zavarovano. To pomeni, da bi bilo ob morebitni postavitvi zadrževalnika potrebno zagotoviti
nadomestne habitate.
Na pobočjih na levem bregu Močilnika je ocenjena stopnja nevarnosti zaradi plazenja
zemljine zelo majhna do majhna, na desnem bregu pa srednja do velika. Po geomehanskem
pregledu bi bili na desnem bregu verjetno predpisani manjši stabilizacijski ukrepi, vendar je
predvidena pregrada nizka, zaradi česar bodo vodni tlaki razmeroma majhni.
Terenski ogled je potrdil primernost lokacije za predlagani zadrževalnik. Prečni profil je
primeren, na območju ojezeritve je nekaj travnikov. Močilnik je v tem območju reguliran.
Zaradi pomanjkanja ostalih možnosti za umestitev zadrževalnikov na drugih območjih porečja
Vipave in zaradi zagotavljanja zanesljivih vodnih virov za potrebe namakanja se predlaga, da
se kljub nekaterim zadržkom tudi na vodotoku Močilnik vzpostavi zadrževalnik. Za
zmanjšanje negativnih vplivov na območju Nature 2000, ki tu poteka v ozkem pasu vzdolž
vodotoka, se predlaga čim krajši in čim širši zadrževalnik (Slika 41). Predvideni zadrževalnik
bi povzročil ojezeritev območja v dolžini približno 600 m vzdolž vodotoka; te površine bi bilo
potrebno nadomestiti z drugimi habitati na porečju Vipave, denimo v porečju Branice.
7.3.6. Bela
Vodotok Bela se nahaja v vzhodnem delu porečja Vipave. Izvira med planotama Nanos in
Hrušica ter poteka v dolžini 11 km do sotočja z Vipavo v neposredni bližini istoimenskega
naselja. Vodotok v sušnejših obdobjih redno presuši (Habič, 1989).
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Z geomorfološkega vidika je dolina Bele zelo primerna za zajezitev, saj vodotok poteka po
razmeroma ozki in globoki dolini, kar nudi dobro razmerje med višino in dolžino pregrade na
eni strani ter volumnom in površino zadrževalnika na drugi strani. Najprimernejši del je nad
naseljem Sanabor (Slika 43). Višje po dolini postane dolina preozka, tako da bi bile potrebne
zelo visoke pregrade.
V zgornjem delu Bele ter tudi dolvodno od naselja Sanabor litološka podlaga ni primerna za
umestitev zadrževalnika. Bela na teh delih teče delno po apnencu, zaradi česar se voda
izgublja v mnogih ponorih v strugi in ob njej v kraško podzemlje. Voda nato ponovno izvira v
izvirih Vipave, v času visokega piezometričnega nivoja podzemne vode pa tudi v mnogih
manjših kraških izvirih na levem bregu skrajno dolvodnega toka Bela (Baker in sod., 2001).
Zgornji tok Bele (gorvodno od naselja Sanabor) je večinoma neposeljen, ob strugi se nahaja le
nekaj posameznih stavb. V bližini struge poteka lokalna cesta, ki bi jo bilo v primeru
izgradnje zadrževalnika potrebno rekonstruirati.
Podobno kot na Močilniku je tudi obvodni pas ob Beli zavarovan v okviru zavarovanih
območij Natura 2000. Gre za vodne habitate tik ob vodotoku, širše območje v okolici pa ni
zavarovano. To pomeni, da bi bilo ob morebitni postavitvi zadrževalnika potrebno zagotoviti
nekaj nadomestnih habitatov.
Ocenjena stopnja nevarnosti plazenja zemljine je na pobočjih ob predlaganem zadrževalniku
srednja do velika, a najmanjša v zgornjem toku Bele. Po geomehanskem pregledu bi bili
verjetno predpisani dodatni stabilizacijski ukrepi.
Terenski ogled je pokazal veliko primernost za izvedbo predlaganega zadrževalnika. Dolina je
odročna in na tem mestu praktično brez človeške prisotnosti. Omejitveni dejavnik ostaja
oddaljenost od sklenjenih kmetijskih površin za namakanje ter velika razlika v nadmorski
višini med predlaganim zadrževalnikom in porabniki.
Zaradi pomanjkanja ostalih možnosti za umestitev zadrževalnikov na drugih območjih porečja
Vipave in zaradi zagotavljanja zanesljivih vodnih virov za potrebe namakanja se predlaga, da
se kljub nekaterim zadržkom tudi na vodotoku Bela vzpostavi zadrževalnik na predlaganem
območju (Slika 43). Za zmanjšanje negativnih vplivov v območju Nature 2000, ki tu poteka v
ozkem pasu vzdolž vodotoka, se predlaga čim krajši zadrževalnik. Predvideni zadrževalnik bi
povzročil ojezeritev območja v dolžini približno 650 m vzdolž vodotoka; te površine bi bilo
potrebno nadomestiti z drugimi habitati na porečju Vipave, denimo v porečju Branice. Zaradi
povečane plazovitosti terena se poleg stabilizacijskih ukrepov predlaga čim nižjo pregrado.
Kljub obema napotkoma mora biti končni volumen zadrževalnika dovolj velik, da bo poseg
upravičen. Tako se predlaga dolžino zadrževalnika 650 m, višino pregrade pa 33 m, kar
zadošča za volumen 1,1 milijona m3. Gre za največji predlagani zadrževalnik, zaradi česar se
ocenjuje, da je poseg smiseln.
7.3.7. Branica in Raša
Vodotok Branica se nahaja v južnem in jugovzhodnem delu porečja Vipave. Izvira med
Vrhemi in Vipavskimi brdi in teče v dolžini nekaj več kot 18 km proti sotočju z Vipavo blizu
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Dornberka. Kmalu za izvirom se vanjo izliva vodotok Raša, ki priteka iz jugovzhoda. Izvira
pod Senožečami. Branica in Raša skupaj tvorita razmeroma veliko porečje, kar omogoča
izdaten in zanesljiv vodni vir.
Poselitev ob reki Raši je izjemno redka in na mnogih območjih je ni, zato s tega vidika ni
težko najti primerne lokacije za zadrževalnik. Ob Branici je nekaj naselij (Trebižani, Kodreti,
Dolanci, Spodnja Branica, Lisjaki, Branik in še nekatera druga), a je med Dolanci in Spodnjo
Branico veliko neposeljeno območje, ki bi bilo primerno za lociranje zadrževalnika.
Z geomorfološkega vidika sta dolini Branice in Raše zelo primerni za zajezitev, saj reki tečeta
po razmeroma ozki in ravni dolini, kar bi pomenilo dobro razmerje med višino in dolžino
pregrade na eni strani ter volumnom in površino zadrževalnika na drugi strani (Slika 45). Tudi
prečni prerez na eni izmed lokacij je zelo ugoden. Po tem scenariju bi se ojezerilo tudi sotočje
Branice in potoka Gabršček.
Celotni Branica in Raša ter tudi širša območja okoli teh dveh vodotokov (celotni dolini
Branice in Raše) sodijo med območja Natura 2000, morebitna izgradnja zadrževalnika pa bi
korenito posegla v to območje. Zagotovitev nadomestnih habitatov v takem obsegu bi bila v
najboljšem primeru zelo draga, verjetno pa v porečju Vipave zaradi prevelike obremenitve
prostora za to niti ni možnosti.
Ocenjena stopnja nevarnosti plazenja zemljine je po večini porečja Raše majhna do srednja,
na območju možnega zadrževalnika na Branici (Slika 45) pa srednja, velika in zelo velika. Po
geomehaničnem pregledu bi bili verjetno potrebni obsežni stabilizacijski ukrepi.
Raša teče večinoma po apnenčastem svetu, ki ni problematičen z vidika plazovitosti, je pa
vzdolž celotnega toka opaziti odtekanje vode v kraško podzemlje. Vse od izvira pod
Senožečami skoraj do izliva se voda postopoma izgublja v številnih ponorih v strugi in ob
njej, voda pa nato podzemno teče v več kot 40 km oddaljene izvire Timava v Italiji ter v več
manjših izvirov vzdolž italijanske obale med Tržičem in Trstom (Habič, 1989). Zaradi tega
vodni vir ni zanesljiv, v primeru izgradnje zadrževalnika pa bi bili potrebni obsežni tesnilni
ukrepi dna struge in brežin.
Porečji Branice in Raše sta precej oddaljeni od sklenjenih kmetijskih površin, predvidenih za
namakanje. Za vzpostavitev in vzdrževanje namakalnih sistemov bi bili potrebni večji
finančni vložki.
Terenski ogled je pokazal, da je profil primeren za zajezitev, a je celotna dolina Branice in
Raše neokrnjena in povsem brez regulacij, zaradi česar bi bilo primerneje osredotočiti se na
ostale lokacije, Branico pa pustiti v povsem naravnem stanju.
Zaradi vseh naštetih omejitvenih dejavnikov (zakraselost, plazovitost, neokrnjenost,
zavarovana območja Nature 2000 ter oddaljenost od porabnikov) se umestitev zadrževalnika v
porečji Branice in Raše ne predlaga. Predlaga se, da se v dolini Branice, če je to možno, raje
zagotovi nadomestne habitate, ki bi bili ojezerjeni z zadrževalniki Bela in Močilnik.
Če bi se v prihodnosti vseeno odločilo v prid zadrževalniku na Branici, se predlaga izgradnja
razmeroma visoke pregrade, saj se skladno s prečnim prerezom čez strugo z razmeroma
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majhnim povišanjem pregrade doseže razmeroma velik dodatni volumen zadržane vode. Tudi
z upoštevanjem že v izhodišču velikih in zahtevnih dodatnih ukrepov (tesnjenje,
stabilizacijski ukrepi, nadomestni habitati in večji vložki v namakalne sisteme) je v tem
primeru smiselna višja pregrada.
7.3.8. Vrtojbica
Vodotok Vrtojbica se nahaja v skrajnem zahodnem delu porečja Vipave in deloma sega tudi
na italijansko stran meje. Od izvira južno od Trnovske planote do sotočja z Vipavo pri Mirnu
znaša dolžina vodotoka okrog 10 km.
Zaradi razmeroma velikega vodozbirnega zaledja bi lahko predstavljala zanesljiv vodni vir. V
skrajnem gorvodnem delu teče po neizraziti dolini, a je območje gosto poseljeno. Prav tako je
izrazito poseljeno območje tudi v srednjem delu, ki je poleg tega še ravninsko. V spodnjem
toku je površje povsem uravnano in neprimerno za umestitev zadrževalnika.
Skladno z naštetim Vrtojbica ni primerna za umestitev zadrževalnika.
7.3.9. Lijak
Lijak se nahaja v zahodnem delu porečja Vipave. Izvira neposredno pod Trnovsko planoto z
močnim kraškim izvirom in teče v dolžini nekaj več kot 9 km proti jugu proti sotočju z
Vipavo.
V neposredni bližini Lijaka se nahajajo obsežne sklenjene kmetijske površine, primerne za
namakanje, zato bi zadrževalnik na Lijaku predstavljal vodni vir v neposredni bližini.
V svojem spodnjem toku Lijak teče skozi naselje Vogrsko, zato z vidika poselitve na tem
območju umeščanje zadrževalnika ni primerno. V tem delu je tudi edino primerno mesto z
geomorfološkega vidika, saj vodotok tu teče po ožji dolini. V srednjem in zgornjem toku
Lijak teče po uravnanem svetu, ki ni primeren za zajezitev.
Edina potencialno primerna lokacija za umestitev zadrževalnika na Lijaku je tik za izvirom,
vendar bi bila potrebna visoka in dolga pregrada, volumen pa bi bil kljub temu majhen (400 m
dolga pregrada za 380.000 m3 volumna). Poleg tega bi zadrževalnik segal delno v območje
Nature 2000, zajezitev v neposredni bližini izvira pa bi predstavljal veliko hidromorfološko
obremenitev na območju, ki predstavlja turistično znamenitost in je opredeljeno kot naravna
vrednota.
Tudi terenski ogled je potrdil vrednost naravne vrednote na tem mestu. Poseg ne bi upravičil
razmeroma skromnega volumna, ki bi ga nudil tak zadrževalnik.
Skladno z naštetimi omejitvami Lijak ni primeren za umestitev zadrževalnika.
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7.3.10. Hubelj
Hubelj izvira v močnem kraškem izviru neposredno izpod Trnovske planote nad Ajdovščino
in teče proti jugu.
Gre za velik in zanesljiv vodni vir; na vodotoku je tudi veliko zajetje za vodovod na območju
občine Ajdovščina (KSDA, 2016).
Območje celotnega zgornjega toka Hublja je gosto poseljeno in s tem neprimerno za
umestitev zadrževalnika. V spodnjem toku teče po povsem uravnanem svetu in je reguliran,
zato za zajezitev ni primeren.
Skladno z naštetim Hubelj ni primeren za umestitev zadrževalnika.
7.3.11. Lokavšček, Grajšček, Jovšček, Vrnivec, Skrivšek in Malenšček
Gre za manjše desne pritoke reke Vipave v osrednjem delu porečja.
Lokavšček v zgornjem toku prečka eno najbolj plazovitih območij v porečju Vipave,
nevarnost pojavljanja plazov je ocenjena kot zelo velika. V njegovi neposredni bližini se
nahaja velik plaz Slano blato (Kovač in Kočevar, 2000).
Z izjemo skrajnih povirnih delov vsi ti vodotoki tečejo večinoma pa popolnoma uravnanem
svetu. Prečni prerezi čez struge kažejo, da vodotoki na uravnanem svetu niso primerni za
zajezitev. Ravninski svet ob teh vodotokih je poleg tega gosto poseljen. Nevarnost pojavljanja
plazov v povirnih delih je velika do zelo velika. Tudi nakloni v povirjih so veliki, kar bi
zahtevalo visoko pregrado za razmeroma majhen volumen zadrževalnika.
Lokavšček, deloma Vrnivec in Grajšček ter vsi povirni deli naštetih vodotokov se nahajajo
znotraj zaščitenih območij Natura 2000.
Skladno z naštetimi omejitvami Lokavšček, Grajšček, Jovšček, Vrnivec, Skrivšek in
Malenšček niso primerni za umestitev zadrževalnika.
7.3.12. Konjščak, Ozlenšček in Tribuša
Potoki Konjščak, Ozlenšček in Trebuša se nahajajo v zahodnem delu porečja Vipave in v
dolžini nekaj kilometrov tečejo od izvira pod Trnovsko planoto do sotočij; Konjščak do
sotočja z Vipavo, Ozlenšček in Tribuša pa do sotočja z Lijakom.
Prečni prerez preko struge v spodnjem toku Konjščaka je na nekaterih mestih ugoden za
zajezitev, čeprav bi omogočal zgolj nižje pregrade (pod 10 m). Težava pa je, da je ozemlje ob
spodnjem toku večinoma poseljeno in pozidano, tako da za zajezitev ni primerno. Teče tudi
po zavarovanem območju Natura 2000.
V skrajnem zgornjem toku Konjščaka ni poselitve. Prečni prerez preko struge na več mestih je
ugoden za zajezitev, vendar je ocenjena nevarnost pojavljanja plazov velika do zelo velika.
Poleg tega so nakloni veliki, zaradi česar bi bila potrebna visoka pregrada za razmeroma
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majhen volumen zadrževalnika (pri 25 m visoki pregradi bi bil volumen zadrževalnika zgolj
150.000 m3).
Ozlenšček in Tribuša v svojih spodnjih tokovih tečeta po uravnanem svetu Vipavske doline,
zaradi česar prečni prerez preko struge za zajezitev ni ugoden. Ta del obeh vodotokov je tudi
zaščiten znotraj območij Natura 2000. V svojih zgornjih tokovih pa poleg uravnanega sveta
tečeta skozi gosto poseljeno območje, zato umestitev zadrževalnika v tem delu ni dopustna.
Zaradi naštetih omejitev potoki Konjščak, Ozlenšček in Tribuša niso primerni za umestitev
zadrževalnika.
7.3.13. Oševljek
Oševljek je potok v jugozahodnem delu porečja Vipave. Dolg je približno 4 km in se v
Vipavo izliva pri Renčah.
Oševljek prečka območje z najmanj padavinami v celotnem porečju Vipave, saj je nekoliko v
zavetju pred prevladujočimi jugozahodnimi vetrovi. Izvir je malo izdaten. Kljub temu je
prečni prerez čez strugo v spodnjem toku na nekaj mestih ugoden za zajezitev, vendar je
poselitev vzdolž celotnega vodotoka gosta, zgornji tok pa je znotraj območij Natura 2000.
Zaradi naštetih omejitev potok Oševljek ni primeren za umestitev zadrževalnika.
7.3.14. Gabršček
Potok Gabršček je neizdaten desni pritok Branice v južnem delu porečja Vipave, dolg nekaj
več kot 3 km.
Podobno kot pri Branici in Raši (Poglavje 7.3.7) je prečni prerez preko struge na več mestih
ugoden za zajezitev. Skoraj celoten vodotok je v območju Natura 2000 z izjemo območja
skozi naselje Gaberje, kjer zaradi poselitve zadrževalnik ni primeren. Ocenjena ogroženost
zaradi plazov je vzdolž vodotoka velika do zelo velika.
Zaradi naštetih omejitev potok Gabršček ni primeren za umestitev zadrževalnika.

8. VODNE KOLIČINE POVRŠINSKIH VODA

8.1. Pretoki
V Sloveniji Agencija RS za okolje izvaja sistematične meritve stanja v vodotokih na
vodomernih postajah po vsej državi v okviru državnega hidrološkega monitoringa (Bat,
2008). Začetki sistematičnega spremljanja pretočnih razmer segajo v leto 1850, ko je na
nekaterih vodotokih na ozemlju današnje Sloveniji z njimi začela takratna Avstro-Ogrska
monarhija. Leta 2013 je na ozemlju Slovenije delovalo 186 vodomernih postaj (ARSO,
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2016g). Gostota vodomernih postaj je večja v zahodni Sloveniji in v predalpskih hribovjih,
manjša pa v vzhodni Sloveniji in na kraških območjih (Bat, 2008).
Na večini vodomernih postaj se pretok ne meri neposredno, temveč se pridobi iz vrednosti
vodostaja. Na merilnem mestu je v večini primerov nameščena merilna letev z označenimi
vrednostmi vodostaja. Opazovalec dnevno ob 7. uri zjutraj odčita vrednost vodostaja.
Avtomatska postaja v največ primerih ravno tako poroča vrednosti vodostaja, a večkrat
dnevno. Nato se s pomočjo vodostaja določi vrednost pretoka iz pretočne krivulje. Pretočna
krivulja je krivulja, ki opisuje odnos med višino vodostaja in velikostjo pretoka in je odvisna
od prečnega profila struge (od konfiguracije terena na merilnem mestu) (Bat, 2008).
Pretočna krivulja je za vsako merilno mesto določena vnaprej, in sicer je izračunana na
podlagi meritev profila rečnega korita na merilnem mestu. Zaradi akumulacije proda in plavja
ter erozije pa se razmere v strugi neprestano spreminjajo. Še posebej se razmere v strugi lahko
(korenito) spremenijo ob visokovodnih dogodkih, ki so lahko vzrok za večje količine prodnih
nanosov, premaknjen rečni stržen, spremenjene globine rečnega korita ali pa celo pojav novih
tokov vode na mestih, kjer jih prej ni bilo. Zaradi tega je potrebno pretočno krivuljo večkrat
letno prilagajati (idealno trikrat letno), še posebej po ekstremnih pretočnih razmerah. Kljub
temu je zaradi stalnega spreminjanja razmer v rečnem koritu določena napaka v izmerjeni
vrednosti pretoka neizogibna (ARSO, 2016n).
Pri analizi pretokov in sušnosti sta pomembna predvsem dva karakteristična pretoka: srednji
obdobni pretok (sQs) in srednji mali pretok (sQnp). Oba se izračunata za neko dolgoletno
referenčno obdobje, večinoma za 30-letno. Najpogosteje sta izražena v m3/s, v primeru zelo
nizkih vrednosti pretokov pa lahko tudi v l/s. Srednji obdobni pretok je povprečje vseh
povprečnih mesečnih pretokov v izbranem, po navadi 30-letnem obdobju (Enačba 1). Srednji
mali pretok je povprečje najnižjih pretokov v posameznem letu v izbranem 30-letnem
obdobju (Enačba 2) (Brilly, Šraj, 2014).
Enačba 1:
Enačba 2:
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Vhodni podatki za obe analizi pretokov so dnevne vrednosti pretokov. Večinoma se na
vodomernih postajah vrednost pretoka odčita enkrat dnevno, tj. ob 7. uri zjutraj po sončnem
času. V primeru avtomatske vodomerne postaje, ki pretok izmerijo večkrat dnevno, je dnevna
vrednost pretoka aritmetična sredina vseh meritev, opravljenih na ta dan. Povprečni mesečni
pretok je aritmetična sredina vseh dnevnih pretokov v danem mesecu.
8.2. Ekološko sprejemljiv pretok
Potrebe po vodi se v svetovnem in evropskem merilu večajo, največ vode se porabi v
kmetijstvu, za industrijsko rabo ter pitno vodo. Marsikje po svetu je prišlo do prekomerne
rabe površinskih voda. Zaradi tega se je razvila potreba po ohranjanju določenih količin vode
v vodotokih – t.i. okoljski pretok (»environmental flow«). Okoljski pretok je definiran kot
minimalna količina, kakovost in časovna razporeditev vode v vodotokih na način, da se
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ohranijo vodni in obvodni ekosistemi, z njimi pa človekove dejavnosti, ki na njih temeljijo
(Richter in sod., 2012; Smolar Žvanut in sod., 2008).
Poleg prevelikih odvzemov vode lahko človek s svojo dejavnostjo povzroči tudi nenadne
velike dvige vode v vodotokih (s spuščanjem vode iz zadrževalnikov). Da bi preprečili
previsoke in prenizke vodostaje, povzročene zaradi človekovega delovanja, so na različnih
koncih sveta poskušali kvantificirati zgoraj omenjene okoljske pretoke. Vodilne države oz.
skupnosti na tem področju so Evropska unija, Združene države Amerike in Združeno
kraljestvo. Metode so različne, vse pa temeljijo na karakterističnih pretokih (srednji pretok,
srednji mali pretok, srednji velik pretok, pretočne konice) in spremenljivkah, izpeljanih iz teh
(Richter in sod., 2012).
V Evropski uniji je leta 2000 začela veljati Vodna direktiva (2000/60/ES), ki državam
članicam nalaga, da morajo za vsako šestletno obdobje pripraviti Načrt upravljanja voda, v
katerem ugotovijo stanje voda v državi ter predvidijo ukrepe, da se njihovo ekološko stanje
izboljša, v primeru dobrega stanja pa ne poslabšuje. Do leta 2015 bi morale vse površinske in
podzemne vode dosegati vsaj dobro ekološko stanje.
V Sloveniji minimalni še dopustni pretok, pod katerim vode ni več dovoljeno odvzemati iz
vodotokov, določa Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja
ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/2009). Ta pretok se skladno z uredbo
imenuje ekološko sprejemljiv pretok (Qes) in ga je po uredbi mogoče določiti v kateri koli
točki katerega koli vodotoka. Vhodnih podatkov za izračun ekološko sprejemljivega pretoka
je pet:
- srednji obdobni pretok (sQs), [m3/s],
- srednji mali pretok (sQnp), [m3/s],
- površina vodozbirnega zaledja (F), [km2],
- skupina ekoloških tipov, v katerem se vodotok oz. del vodotoka nahaja,
- vrsta odvzema vode.
Srednji obdobni pretok in srednji mali pretok se izračunata po formuli iz poglavja 8.1, in sicer
za zadnje 30-letno referenčno obdobje, v našem primeru je to obdobje 1981–2010, na katerem
temelji celotna raziskava. Površina vodozbirnega zaledja se določi na podlagi razvodnic.
Agencija RS za okolje vzdržuje digitalni kartografski sloj razvodnic (ARSO, 2016l), poleg
tega pa ima tudi skoraj vsaka vodomerna postaja določeno površino lastnega vodozbirnega
zaledja (ARSO, 2016f). Izjema so postaje, katerih vodozbirna zaledja so zakrasela izdatno,
zaradi česar podzemne poti vode niso dovolj dobro poznane. Površine vodozbirnih zaledij za
vodomerne postaje ne porečju Vipave so sicer znane in določene, a zaradi kraške Trnovske
planote, Hrušice in Nanosa niso zanesljive. Predvsem za Hubelj je vodozbirno zaledje
najverjetneje močno precenjeno (Kolbezen in Pristov, 1998). Kljub temu so podatki za
izračun ekološko sprejemljivega pretoka dovolj točni, saj je za to pomemben zgolj razred, v
katerega se uvršča vodotok glede na površino vodozbirnega zaledja. Nobena izmed
vodomernih postaj na območju ne predstavlja mejnega primera (ARSO, 2016f).
Vrst odvzema vode je sedem in se delijo glede na dolžino odvzema, relativno količino
odvzema glede na karakteristične pretoke na mestu odvzema ter dejstvo, ali gre za povratni ali
nepovratni odvzem (Uradni list RS, št. 97/2009).
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Uredba (Uradni list RS, št. 97/2009) v nobenem členu ali prilogi ne govori o ekološko
sprejemljivem pretoku pri polnjenju zadrževalnikov. Nobena izmed vrst rabe ne opisuje
tovrstnega odvzema. To pomeni, da bi bilo teoretično dovoljeno zadržati vso vodo, ki teče po
vodotoku, in jo kasneje porabiti za namakanje, struga dolvodno pa bi presušila. Vendar
Tharme (2003) navaja, da je zadrževanje vode v zadrževalnikih in njena kasnejša raba
najpogostejši način regulacije pretokov. Na svetu naj bi bilo zgrajenih preko 800.000 pregrad
in jezov na vodotokih. Za zmanjšanje vplivov odvzemov vode oz. časovne prerazporeditve
vode in s tem zagotavljanje varstva ekosistemov in biološke pestrosti je zato nujno določiti
minimalni pretok, ki ga je potrebno ohranjati v vodotoku, tudi pri polnjenju zadrževalnika oz.
pri krmiljenju pregrade. Gre za osnovni ukrep pri načrtovanju trajnostnega upravljanja z
vodami (Tharme, 2003; Arthington in sod., 2006). Na pregradah za hidroelektrarne v
Sloveniji se določanje ekološko sprejemljivega pretoka že vrši (Rismal, 2008).
Zaradi nujnosti trajnostnega načrtovanja zadrževalnikov za potrebe namakanja bo pri vsakem
polnjenju zadrževalnikov na porečju Vipave predviden izračun ekološko sprejemljivega
pretoka. Ker Uredba (Uradni list RS, št. 97/2009) ne predvideva zadrževanja vode kot
posebne kategorije rabe vode, se je pri izračunu potrebno opreti na drugo najprimernejšo rabo.
Voda v zadrževalniku je namenjena namakanju kmetijskih površin, zato je polnjenje
zadrževalnikov obravnavano kot raba za namakanje.
Pri namakanju kmetijskih površin gre za nepovratni odvzem, saj se voda ne vrača nazaj v
vodotok, in sicer za majhen odvzem, ki je definiran kot odvzem, manjši od srednjega
obdobnega pretoka. Trajanje odvzema je po uredbi celo leto (niti samo v sušnih mesecih, niti
samo v vodnatih mesecih). Dolžina odvzema pri nepovratnih odvzemih ni pomembna (Uradni
list RS, št. 97/2009).
V porečju Vipave se pojavljata dva ekološka tipa vodnih teles površinskih voda:
»Submediteranska gričevja s površinskim odtokom« in »Spodnja Vipavska dolina in Brda«
(Slika 17) (MOP, 2011a). Ekološki tip Spodnja Vipavska dolina in Brda sodi v skupino
ekoloških tipov 1, ekološki tip Submediteranska gričevja s površinskim odtokom pa v skupino
ekoloških tipov 2 (Uradni list RS, št. 97/2009).
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Slika 17: Ekološki tipi vodnih teles površinskih voda v Sloveniji
Vir: MOP, 2011a

Ekološko sprejemljiv pretok se izračuna po naslednji enačbi (Enačba 3) (Uradni list RS, št.
97/2009).
Enačba 3:

=

×

,

pri čemer je Qes ekološko sprejemljiv pretok, sQnp srednji mali pretok in f faktor. Faktor f se
določi glede na vse predhodno opisane parametre skladno s preglednico (Preglednica 13),
vedoč, da gre pri namakanju kmetijskih zemljišč za nepovraten majhen odvzem celo leto
(Uradni list RS, št. 97/2009).
Preglednica 13: Faktor f pri nepovratnem majhnem odvzemu celo leto

F; sQs F < 10 km2

10 km2 ≤ F
< 100 km2

100 km2 ≤ F
< 1000 km2

1000 km2 ≤ F F ≥ 2500 km2
< 2500 km2
in
ali
3
sQs < 50 m /s sQs ≥ 50 m3/s
1,0
1,0

Sk.
ekol.
tipov
1*
1,5
1,5
1,2
2*
1,5
1,2
1,0
3
1,2
1,0
0,8
4
0,8
*Faktor f se pri skupini ekoloških tipov 1 in 2 pomnoži z 1,6, če je razmerje sQs/sQnp večje
od 20.
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Za šest vodomernih postaj v porečju Vipave, ki imajo primerno dolg niz podatkov o pretokih
za referenčno obdobje 1981–2010, so bile izračunane vrednosti ekološko sprejemljivega
pretoka (Preglednica 14). Obravnavane so bile vodomerne postaje Vipava, Dornberk in Miren
na Vipavi, Ajdovščina na Hublju, Podnanos na Močilniku in Nova Gorica na Korenu.
Vodomerne postaje Vipava, Dornberk, Miren in Ajdovščina imajo popoln 30-letni niz
podatkov za obdobje 1981–2010, na vodomerni postaji Nova Gorica je izpad leta 1981, tako
da gre za 29-letni niz podatkov, na vodomerni postaji Podnanos pa gre za izpad let 1981-1982
ter 2010, tako da je upoštevan 27-letni niz podatkov. Za določitev srednjih obdobnih
pretokov, srednjih malih pretokov in površin vodozbirnih zaledij so bili uporabljeni podatki
hidrološkega arhiva Agencije RS za okolje (ARSO, 2016f; ARSO, 2016g), za določitev
skupin ekoloških tipov vodnih teles pa Načrt upravljanja voda (MOP, 2011a).
Preglednica 14: Ekološko sprejemljiv pretok na izbranih vodomernih postajah v porečju Vipave, 1981–2010

Vodomerna
postaja
Vipava
Dornberk
Miren
Ajdovščina
Podnanos
Nova Gorica

2

F [km ]
132
469
590
93
29
6

Sk. ekol.
tipov
2
1
1
2
2
1

sQs [m3/s]

sQnp [m3/s]

f

Qes [m3/s]

6,30
13,8
17,0
2,75
0,495
0,212

1,08
1,68
1,76
0,305
0,019
0,050

1,0
1,2
1,2
1,2
1,92
1,5

1,08
2,02
2,11
0,365
0,036
0,075

8.3. Referenčno sušno leto
Za potrebe izračuna razpoložljivih količin vode v porečju in v posameznih vodotokih je v prvi
fazi potrebna določitev referenčnih pretočnih razmer. Namakanje je aktivnost, ki terja vodo v
času kmetijske suše, zato je za referenčne pretočne razmere nujno izbrati leto, ko so bile
razmere sušne.
Na porečju Vipave je leta 2013 delovalo 10 vodomernih postaj, ki merijo pretoke, v
upravljanju Agencije RS za okolje, od tega štiri na Vipavi ter po ena na Branici, Hublju,
Lijaku, Vogrščku, Korenu in Močilniku (ARSO, 2013). Za analizo sušnih let je bila sprva
izbrana vodomerna postaja Miren (Miren I po letu 2003) na Vipavi, ki leži blizu državne meje
dolvodno od vseh sotočij in tako v grobem ponazori vodne razmere v celotnem porečju (gre
za globalne razmere v celotnem porečju, na lokalnih podporečjih pa se razmere razlikujejo).
Poleg tega ima vodomerna postaja v Mirnu tudi zelo dolg niz podatkov, in sicer neprekinjen
od leta 1950 dalje. Za analizo pretočnih razmer so bili uporabljeni podatki arhiva hidroloških
podatkov državnega hidrološkega monitoringa (ARSO, 2016g).
Referenčno sušno leto bo v nadaljnjih analizah predstavljalo temelj za izračun vodnih količin,
ki jih lahko pričakujemo v vodotokih. V vseh vodotokih na porečju Vipave se kažejo
negativni trendi v srednjih obdobnih pretokih (poglavje 8.4). Zaradi nujnosti zajema čim bolj
aktualnih podatkov o razmerah v vodotokih je bilo za analizo sušnih let izbrano zadnje
referenčno 30-letno obdobje, tj. obdobje 1981–2010. Cilj raziskave je 90-odstotna stopnja
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zaupanja, kar pomeni, da vsako leto obstaja okoli 90-odstotna verjetnost, da hidrološke
razmere ne bodo bolj sušne od predvidenih.
Za vsako leto (l) v obdobju 1981–2010 je bilo na vodomerni postaji izračunano tudi razmerje
sušnosti (rs) oziroma delež srednjega letnega pretoka (Qs) v primerjavi s srednjim obdobnim
pretokom (sQs) po enačbi (Enačba 4).
Enačba 4:

=

Hidrološko najbolj sušno leto na Vipavi v Mirnu v navedenem časovnem razponu je bilo leta
1983, sledijo leta 2007, 2003, 2006, 2009 in 2005 (Preglednica 15; s sivo je obarvano
referenčno sušno leto). V vseh navedenih letih je bil vodni primanjkljaj pretoka glede na
povprečje obdobja 1981–2010 (Preglednica 26) večji od 25 %, v treh najsušnejših letih pa
večji od 30 %.
Preglednica 15: Deset najbolj sušnih let glede na srednje letne pretoke (Qs) na VP Miren, 1981–2010

Leto
1983
2007
2003
2006
2005
1989
1999
1986
1988
1981

Qs [m3/s] Delež Qs/sQs
10.6
63%
11.2
66%
11.8
70%
12.5
74%
12.6
74%
13.5
80%
14.2
84%
14.2
84%
14.8
87%
14.8
87%

Med navedenimi leti iz preglednice (Preglednica 15) je bilo v naslednji fazi izbrano
referenčno sušno leto. Ker želimo, da bodo rezultati raziskave držali za približno 90 % let (90odstotna stopnja zaupanja), bi izmed 30 let, zajetih v analizo (1981–2010), kot referenčno
sušno leto moralo biti izbrano četrto najbolj sušno leto (leto 2006). Ob upoštevanju razmer
leta 2006 smo zajeli 27 najbolj vodnatih let v 30-letnem dolgoletnem obdobju (90 %). Za
vodomerno postajo Miren tako velja, da brez upoštevanja trendov pretokov obstaja okoli 10odstotna verjetnost, da bo srednji letni pretok (letna nabira vode) manjši od srednjega letnega
pretoka leta 2006 (Clifford in Valentine, 2003).
Po analizi hidrološke sušnosti tudi na ostalih vodomernih postajah se je izkazalo, da se kljub
razmeroma zelo majhni površini porečja Vipave (zgolj 3 % celotne površine Slovenije)
pretočne razmere in stopnje hidrološke sušnosti na različnih delih porečja precej razlikujejo.
Zaradi tega so bili izdelani rangi hidrološko sušnih let za referenčno obdobje 1981–2010 tudi
za ostale vodomerne postaje, ki imajo primerno dolg niz meritev. Te postaje so Vipava in
Dornberk na Vipavi, Ajdovščina na Hublju (popoln 30-letni niz), Nova Gorica na Korenu (29letni niz) in Podnanos na Močilniku (27-letni niz). V preglednicah so predstavljeni rezultati za
vodomerni postaji Ajdovščina in Podnanos, ki stojita na manjših vodotokih kot Miren
(Preglednica 16, Preglednica 17; v preglednicah so s sivo obarvana referenčna sušna leta).
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Enako kot v Mirnu na vseh merilnih mestih zasledujemo 90-odstotno stopnjo zaupanja, kar
pomeni, da v 30-letnem referenčnem obdobju 1981–2010 izberemo četrto najbolj sušno leto.
Na vodomerni postaji Vipava na Vipavi je izbrano referenčno sušno leto enako kot v Mirnu,
tj. leto 2006. Med Vipavo in Mirnom se hidrološke razmere spremenijo, tako da je izbrano
referenčno sušno leto v Dornberku leto 1986. Na vodomerni postaji Ajdovščina (na Hublju) je
referenčno sušno leto enako kot v Mirnu, torej 2006.
Vodomerna postaja Podnanos na Močilniku ima nepopoln niz podatkov za obdobje 1981–
2010. V letih 1981, 1982 in 2010 se meritve pretokov niso izvajale, tako da je niz meritev
dolg 27 let. Manjkajoči leti 1982 in 2010 nista problematični, ker sta bili na vseh
obravnavanih vodomernih postajah med najbolj vodnatimi (leto 2010 je na vseh vodomernih
postajah najbolj vodnato leto, leto 1982 pa se po sušnosti uvršča med 26. (Dornberk) in 29.
mesto (Vipava)). Manjkajoče leto 1981 je bilo bolj sušno, na nekaterih vodomernih postajah s
popolnim nizom se uvršča celo v deseterico hidrološko najbolj sušnih let. Da bi ugotovili, ali
manjkajoče leto 1981 pomembno vpliva na izbor referenčnega sušnega leta na Močilniku, so
bili analizirani še podatki padavinskih postaj, saj padavine najbolj vplivajo na pretočne
razmere.
Najbližje padavinske postaje, merjeno po zračni liniji, so Podkraj, Nanos Ravnik, Razdrto in
Senožeče. Postaja Podkraj ob prevladujočih jugozahodnih do zahodnih vetrovih, ki v porečje
Vipave prinesejo največji delež letnih padavin (še posebej na orografske pregrade), leži v
padavinski senci Nanosa, ki se dviga do okoli 500 m nad postajo, vodotok Močilnik pa leži na
privetrni strani planote. Spričo nereprezentativne geografske lege padavinska postaja Podkraj
ni bila upoštevana. Najbolj reprezentativni postaji sta Nanos Ravnik, ki leži na 905 m
nadmorske višine na privetrni strani planote Nanos, neposredno nad Močilnikom, in Razdrto,
ki leži tik nad povirjem Močilnika na nadmorski višini 577 m. Postaja Senožeče je nehala
delovati leta 1997, kar je v obdobju 1981–2010 prekratek niz. Poleg tega je zaradi večje
oddaljenosti manj reprezentativna kot sta Nanos Ravnik in Razdrto.
Na padavinski postaji Razdrto se leto 1981 uvršča na 13. mesto, na postaji Nanos Ravnik pa v
dostopnem merilnem nizu (1981–2000) na 17. mesto po meteorološki sušnosti. Poleg tega
obstaja velika verjetnost, da se na mestu postaje Nanos Ravnik pred leto 1981 po sušnosti
uvrščajo še leta 2003, 2006 in 2007 (kot na padavinskih postajah Otlica, Zalošče in Razdrto),
pogojno tudi leto 2005 (kot na padavinskih postajah Slap in Zalošče), ko je postaja že nehala
delovati. Zaradi navedenega lahko z veliko gotovostjo ocenimo, da manjkajoča leta v nizu
1981–2010 na vodomerni postaji Podnanos ne vplivajo na razpored najbolj hidrološko sušnih
štirih let. Tako je referenčno sušno leto na Močilniku 1983.
Vodomerna postaja Nova Gorica na Korenu ima 29-letni niz podatkov za obdobje 1981–2010,
manjkajoče leto je 1981. Iz istih razlogov kot pri razmerah na Močilniku je mogoče
upravičeno sklepati, da manjkajoče leto ne vpliva na razporeditev 10 % najbolj sušnih let.
Tako je tudi na Korenu leto 2006 četrto najbolj suho leto.
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Preglednica 16: Deset najbolj sušnih let glede na
srednje letne pretoke (Qs) na VP Podnanos, 1981–
2010

Preglednica 17: Deset najbolj sušnih let glede na
srednje letne pretoke (Qs) na VP Ajdovščina, 1981–
2010

Leto Qs [m3/s] Delež Qs/sQs
2007
0.359
65%
2003
0.370
67%
2005
0.382
69%
1983
0.383
70%
1993
0.388
71%
1990
0.408
74%
2006
0.443
80%
1999
0.452
82%
1986
0.485
88%
1988
0.502
91%

Leto Qs [m3/s] Delež Qs/sQs
2003
1.74
63%
2007
1.79
65%
1983
1.82
66%
2006
2.03
74%
1989
2.21
80%
2005
2.31
84%
1999
2.32
85%
1981
2.38
87%
2002
2.42
88%
1988
2.46
89%

Srednje letne vrednosti pretoka na vseh obravnavanih vodomernih postajah dosegajo med 70
in 80 % srednjega obdobnega pretoka (razmerja sušnosti; Enačba 4). Pri treh izmed petih
obravnavanih vodomernih postaj (Vipava, Dornberk in Ajdovščina) je opazen velik preskok v
razmerju sušnosti med četrtim (izbranim) in tretjim hidrološko najbolj sušnim letom, ki znaša
med 8 in 10 odstotnih točk, na vodomernih postajah Miren in Podnanos pa je manjši (1 do 4
odstotne točke). Na drugi strani je preskok med četrtim (izbranim) in petim hidrološko najbolj
sušnim letom v nizu bistveno manjši (med 0 in 3, le v Ajdovščini 6 odstotnih točk). Tako je
poleg želene 90-odstotne stopnje zaupanja tudi s tega vidika izbrano referenčno suho leto zelo
primerno, saj so pri zmanjševanju vodnatosti do četrtega mesta spremembe v vodnih količinah
razmeroma majhne, stopnja zaupanja pa se razmeroma hitro veča.
Pri načrtovanju zadrževalnikov za potrebe namakanja je seveda pomembna njegova velikost,
ki pa je odvisna od več dejavnikov (Pintar in sod., 2008). Poleg količine za namakanje
potrebne vode, stopnje izhlapevanja iz zadrževalnika in izgub je pomembna tudi razporeditev
vodnih količin preko leta. Če so količine vode v vodotoku v času vegetacijske dobe zelo
omejene in obstaja velika verjetnost, da zadrževalnika med vegetacijsko dobo ne bo mogoče
sproti polniti, mora biti zadrževalnik tako velik, da bo že na začetku vegetacijske dobe
vseboval dovolj vode za ves čas namakanja. V primeru da so poletni nižki vode manj izraziti
in je načrtovano sprotno polnjenje zadrževalnika tudi v poletnih mesecih, je njegov volumen
lahko primerno manjši. Iz tega razloga je bila v naslednjem koraku analizirana razporeditev
vodnih količin preko leta, saj podatek o srednjih letnih pretokih ne odgovori na to vprašanje.
Na vseh šestih vodomernih postajah, ki imajo primerno dolg niz podatkov, so bili izdelani
hidrogrami za izbrana referenčna suha leta. Na Hublju (Slika 18) je bilo v referenčnem
sušnem letu 2006 največ vode na voljo v spomladanskih in jesenskih mesecih. Posebno v
obdobju od sredine junija do sredine novembra pogosto ne bi bilo mogoče polniti
zadrževalnika, saj vodne količine pogosto padejo pod ekološko sprejemljiv pretok. Izjema je
le nekaj dni z očitno hudourniškimi pretoki. Od decembra do junija je voda ves čas na voljo
za odvzem.
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Slika 18: Dnevni pretoki (Q) in ekološko sprejemljiv pretok (Qes), Hubelj (Ajdovščina), 2006

Podobne značilnosti se pojavljajo tudi na ostalih vodomernih postajah. Če bi kljub temu
načrtovali sprotno polnjenje zadrževalnikov tudi v času vegetacijske dobe, je potrebno na
enak način kot srednje letne pretoke rangirati tudi srednje pretoke v obdobju april–september
(obdobje vegetacijske dobe) po letih. Na Vipavi v Mirnu je referenčno srednje sušno obdobje
vegetacijske dobe, ob zasledovanju 90-odstotne stopnje zaupanja, vegetacijska doba leta 1983
(Preglednica 18). Takrat je srednji pretok znašal 64 % običajnega pretoka za obdobje april–
september 1981–2010. Močno izstopajoče so izjemno sušne razmere v vegetacijski dobi leta
2003, ko je nastopila izjemna suša (Sušnik, 2003). Na tem mestu se je pokazal pomen
rangiranja let glede na sušnost v vegetacijski dobi, ki je pomembna v kmetijstvu. Na letni
ravni je leto 2003 šele na tretjem mestu po stopnji sušnosti (Preglednica 15).
Preglednica 18: Deset najbolj sušnih obdobij april–september glede na srednje pretoke v obdobju april–
september (sQs) na VP Miren, 1981–2010

(apr–sep)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
2003
4.17
35%
2011
4.74
39%
2007
5.58
46%
1983
7.66
64%
2009
7.69
64%
2012
8.26
69%
2006
8.43
70%
1997
9.41
78%
2000
9.54
79%
2001
9.74
81%
3

V letu 1983 je na Vipavi v Mirnu še bolj opazno, da nizkovodno stanje v času vegetacijske
dobe pogosto ne bi omogočalo sprotnega polnjenja zadrževalnika, saj dejanski pretok
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velikokrat pade pod ekološko sprejemljiv pretok (Slika 19). Od sredine julija do sredine
oktobra z izjemo nekaj dni ne bi bilo skoraj nikoli mogoče odvzemati vode.
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Slika 19: Dnevni pretoki (Q) in ekološko sprejemljiv pretok (Qes), Vipava (Miren), 1983

Zaradi dvomov o tem, ali bi bilo zadrževalnike mogoče sproti polniti tudi v času vegetacijske
dobe, je bila izdelana analiza sušnih obdobij v tem času. V ta namen je bil za vsak dan
vegetacijske dobe (april–september) v klimatološkem obdobju 1981–2010 izračunan neto
pretok (Qnet) po naslednji enačbi (Enačba 5) (Pintar in sod., 2012):
Enačba 5:

=

−

,

kjer je Qnet neto pretok, Q dnevni pretok in Qes ekološko sprejemljiv pretok. Neto pretok
pove, kolikšen je pretok, ki ga lahko na odvzemnem mestu odvzemamo, da pretok v vodotoku
ne bo padel pod ekološko sprejemljiv pretok, ki ga je potrebno zagotavljati ves čas. Kadar je
Qnet manjši ali enak 0 m3/s, vode ni mogoče odvzemati za rabo. Z drugimi besedami, kadar
Qnet pade pod 0, polnjenje zadrževalnika ni mogoče, temveč je potrebno vso vodo, ki teče po
strugi, spuščati dalje.
Dneve, ko je Qnet manjši ali enak 0, smo poimenovali sušni dnevi. Sušni dnevi, ki si sledijo
neprekinjeno v časovnem nizu (med njimi ni nobenega dneva, ko je Qnet večji od 0), tvorijo
sušno obdobje. Sušno obdobje se prekine s prvim dnem, ko je Qnet večji od 0, ali s koncem
vegetacijske dobe (30. september).
V nadaljevanju je bila izdelana analiza sušnih obdobij na vodomernih postajah Vipava in
Miren na Vipavi, Ajdovščina na Hublju, Podnanos na Močilniku in Nova Gorica na Korenu.
Število sušnih obdobij, ko je neto pretok neprekinjeno manjši ali enak 0, v vegetacijskih
dobah obdobja 1981–2010, je prikazano v preglednici (Preglednica 19). Trajanje sušnih
obdobij pa je bilo statistično obdelano in je prikazano s pomočjo grafikona kvartilov (tudi
okvir z ročaji, ang. boxplot grafikon) (Slika 20). Grafikon kvartilov prikazuje frekvence
trajanja posameznih sušnih obdobij v dnevih. Spodnji ročaj predstavlja najkrajših 25 % sušnih
obdobij (1. kvartil), zgornji ročaj pa najdaljših 25 % obdobij (4. kvartil). Okvir predstavlja 50
% obdobij s srednjim trajanjem, ki je presekan s črto, ki predstavlja mediano (vrednost, pod in
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nad katero je po 50 % vrednosti) (Clifford in Valentine, 2003). Dodatno je na grafikonih v tej
raziskavi dodana debelejša črta znotraj 4. kvartila, ki predstavlja 90. percentil trajanja obdobij,
tj. vrednost, nad katero se nahaja zgolj 10 % najdaljših sušnih obdobij. To je vrednost, ki jo
zasledujemo v raziskavi (90-odstotna stopnja zaupanja).
Analizirano je bilo tudi pojavljanje sušnih dni v času vegetacijske dobe v posameznem letu za
obdobje 1981–2010. Rezultati so prav tako prikazani s pomočjo grafikona kvartilov (Slika
21). V nasprotju z analizo sušnih obdobij so tukaj šteti sušni dnevi v vegetacijskem obdobju v
posameznem letu, ni pa pomembna njihova razporeditev.
Izkazalo se je, da je daleč največ sušnih obdobij na Korenu (Nova Gorica) s preko 200
sušnimi obdobji v času vegetacijske dobe obdobja 1981–2010, sledita Vipava v zgornjem
toku (Vipava) in Močilnik (Podnanos) z nekaj več kot 90 sušnimi obdobji (Preglednica 19).
Vendar pa so sušna obdobja v povprečju najdaljša na Hublju (Ajdovščina), kjer 50 % srednjih
sušnih obdobij traja neprekinjeno med 3 in 13 dni, 10 % sušnih obdobij pa je daljših od 23
dni. Sledita Vipava v zgornjem toku in Močilnik, na katerih srednjih 50 % sušnih obdobij
traja med okoli 3 in 11 dni. V zgornjem toku Vipave je 10 % sušnih obdobij daljših od 16 dni,
na Močilniku pa znaša 23 dni (Slika 20). Sicer se največ sušnih dni v porečju Vipave v
posamezni vegetacijski dobi obdobja 1981–2010 pojavlja na Korenu (v srednjih 50 % let se
pojavlja med 9 in 64 sušnih dni, mediana znaša 32 dni), sledijo Močilnik (mediana 36 dni) in
Hubelj (mediana 29 sušnih dni na vegetacijsko dobo). Najmanj sušnih dni na vegetacijsko
dobo ima vodotok z največjim vodozbirnim zaledjem – spodnja Vipava (Slika 21).
V številu sušnih dni na vegetacijsko dobo se kaže precej večja variabilnost, ki večinoma
izkazujejo velik 2. in 3. kvartil, kot pri trajanju sušnih obdobij, večinoma izkazujejo velik 4.
kvartil in opozarjajo na razmeroma redke, a izrazite suše. Sušne razmere so bolj izrazite na
manjših vodotokih (Koren, Močilnik in Hubelj) kot na večjih, pri katerih razmeroma veliko
vodozbirno zaledje omogoča omilitev ekstremnih dogodkov.
Preglednica 19: Število sušnih obdobij na izbranih vodomernih postajah, april–september, 1981–2010

Število sušnih
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Slika 20: Trajanje obdobij, ko neprekinjeno velja:
Qnet≤0; na izbranih vodomernih postajah, obdobje
april–september 1981–2010
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Slika 21: Število dni v letu, ko velja: Qnet≤0; na
izbranih vodomernih postajah, obdobje april–
september 1981–2010

V nadaljevanju je bil izdelan še grafični prikaz sušnih dni in sušnih obdobij na vodomerni
postaji Vipava v času vegetacijske dobe obdobja 1981–2010 (Slika 22). Oranžne pike
predstavljajo posamezen sušni dan (dan, ko velja: Qnet ≤ 0 m3/s), ki v primeru, da si sledijo
neprekinjeno v časovnem nizu, tvorijo sušno obdobje. Grafikon kaže na to, da se število
sušnih dni v času vegetacijske dobe z leti povečuje, še posebej je opazno veliko povečanje
sušnih dni po letu 2000. Pomembna ugotovitev je tudi ta, da so se po letu 2000 sušni dnevi
začeli pojavljati že na začetku ali pa kmalu po začetku vegetacijske dobe – fenomen, ki se
predhodno nikoli ni zgodil. Tudi v drugi polovici vegetacijske dobe je število sušnih dni vse
večje, sušna obdobja pa vse daljša.

Slika 22: Sušni dnevi (oranžne točke), Vipava (Vipava), april–september, 1981–2010
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Poleg dejstva, da so vodne količine v času vegetacijske dobe razmeroma omejene, namakanje
oz. v konkretnem primeru polnjenje zadrževalnikov ni edina raba vode, ki se vrši iz
vodotokov. V času, ko dejanski pretok pade pod ekološko sprejemljiv pretok, je prepovedana
raba vode tudi za ostale namene. Kratkotrajni vmesni porasti pretokov nad ekološko
sprejemljive pretoke (npr. v času poletnih neviht), kot prikazujeta hidrograma (Slika 18 in
Slika 19), so tako dobrodošli tudi za vse ostale morebitne rabe iz vodotoka, ki v času sušnih
dni niso bile mogoče. Tudi iz tega razloga se ocenjuje, da polnjenje zadrževalnikov iz
kratkotrajnih poletnih porastov pretokov ne bi bilo primerno.
Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega
pretoka (Uradni list RS, št. 97/2009) v 10. členu določa nekatere izjeme pri rabi vode za
namakanje, kadar dejanski pretok pade pod ekološko sprejemljivega. V primeru, ko je
pridelek zaradi nenamakanja ogrožen do te mere, da bi skupen letni pridelek padel pod 85 %
običajnega pridelka, je iz vodotoka dovoljen odvzem vode za namakanje, ki ne presega 7 %
srednjega malega pretoka. Te vrednosti pa so, še posebej na manjših vodotokih, tako majhne,
da iz njih polnjenje zadrževalnika praktično ne bi bilo mogoče. Vprašljivo je tudi, ali bi bilo v
okviru te izjeme dovoljeno polnjenje zadrževalnika za potrebe namakanja, saj ne gre
neposredno za rabo vode za namakanje. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so napake
meritev pretokov pri tako nizkih pretokih razmeroma večje. Zaradi tega sprotno polnjenje
zadrževalnikov tudi z uporabo te izjeme ne bi bilo mogoče.
Skladno z ugotovitvami glede vodnih količin v času vegetacijske dobe bodo zadrževalniki za
potrebe namakanja načrtovani tako, da v času vegetacijske dobe (april–september) polnjenje
ne bo predvideno in bo vsa voda za namakanje pridobljena iz zimske nabire vode. Kljub temu
pa je iz hidrogramov na šestih vodomernih postajah, tako na manjših kot večjih vodotokih v
porečju Vipave, za 90 % vegetacijskih dob obdobja 1981–2010 (primer Slika 18 in Slika 19)
mogoče razbrati, da je neto pretok razmeroma velik tudi v aprilu in maju. Ocenjuje se, da je
zadrževalnike v 90 % mogoče polniti tudi v teh mesecih. Tako bo obdobje polnjenja
zadrževalnikov v porečju Vipave od oktobra do maja.
Ker bo polnjenje zadrževalnikov za potrebe namakanja potekalo v obdobju od oktobra do
maja, je potrebno poiskati nove referenčne pretočne razmere, in sicer ponovno ob
zasledovanju 90-odstotne stopnje zaupanja. V ta namen so bili spet uporabljeni podatki s
šestih vodomernih postaj, ki imajo primerno dolg niz podatkov za obdobje 1981–2010. V
zgornjem toku Vipave (referenčna vodomerna postaja Vipava) je referenčno sušno leto 2005,
v srednjem toku Vipave (postaja Dornberk) in na Korenu (postaja Nova Gorica) leto 2003, v
spodnjem toku Vipave (postaja Miren) in na Hublju (postaja Ajdovščina) 1989 ter na
Močilniku (postaja Podnanos) leto 1983. Na vseh šestih vodomernih postajah je v referenčnih
suhih obdobjih oktober–maj srednji pretok med 72 % in 76 % srednjega pretoka za ta del leta
v obdobju 1981–2010 (Preglednica 20, Preglednica 21, Preglednica 22, Preglednica 23,
Preglednica 24 in Preglednica 25).
Na večini vodomernih postaj (z izjemo Dornberka in Ajdovščine) je v razmerju med
dejanskim pretokom in srednjim pretokom za obdobje 1981–2010 (delež Qs/sQs) opazen
razmeroma velik skok med četrtim in petim hidrološko najbolj sušnim letom (od 3 do 6
odstotnih točk), nato pa je med naslednjimi hidrološko sušnimi leti v rangu (med petim in
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šestim, med šestim in sedmim mestom itd.) razlika občutno manjša. Tako je tudi s tega vidika
90-odstotna stopnja zaupanja smiselna, saj so pri povečevanju sušnosti do četrtega mesta
razlike v vodnih količinah med leti razmeroma majhne. To pomeni, da pri majhnih
spremembah pri načrtovanju zadrževalnikov zaradi povečane sušnosti dosegamo razmeroma
veliko povečanje stopnje zaupanja.
Preglednica 20: Pet najbolj sušnih obdobij oktober–
maj glede na srednje pretoke v obdobju oktober–
maj (sQs) na VP Vipava, 1981–2010

Preglednica 23: Pet najbolj sušnih obdobij oktober–
maj glede na srednje pretoke v obdobju oktober–
maj (sQs) na VP Podnanos, 1981–2010

(okt–maj)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
1989
5.40
72%
2007
5.45
73%
1983
5.67
76%
2005
5.74
76%
2003
6.10
81%

(okt–maj)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
2007
0.501
69%
1993
0.506
70%
2005
0.512
71%
1983
0.519
72%
1990
0.543
75%

3

3

Preglednica 21: Pet najbolj sušnih obdobij oktober–
maj glede na srednje pretoke v obdobju oktober–
maj (sQs) na VP Dornberk, 1981–2010

Preglednica 24: Pet najbolj sušnih obdobij oktober–
maj glede na srednje pretoke v obdobju oktober–
maj (sQs) na VP Ajdovščina, 1981–2010

(okt–maj)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
1989
11.5
68%
1983
11.9
70%
2007
12.0
71%
2003
12.3
72%
2005
12.3
73%

(okt–maj)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
2007
2.23
66%
2003
2.44
73%
1983
2.50
74%
1989
2.51
75%
2005
2.52
75%

3

3

Preglednica 22: Pet najbolj sušnih obdobij oktober–
maj glede na srednje pretoke v obdobju oktober–
maj (sQs) na VP Miren, 1981–2010

Preglednica 25: Pet najbolj sušnih obdobij oktober–
maj glede na srednje pretoke v obdobju oktober–
maj (sQs) na VP Nova Gorica, 1981–2010

(okt–maj)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
2007
13.8
66%
1983
14.3
68%
2005
14.7
70%
1989
15.1
72%
2006
16.2
77%

(okt–maj)
Leto Qs [m /s] Delež Qs/sQs
2007
0.169
68%
1986
0.174
69%
1985
0.181
72%
2003
0.183
73%
2005
0.191
76%

3

3

Na ostalih vodotokih, kot so Branica, Lijak, Vrtojbica, Lokavšček, Bela in Raša, ni
nameščenih vodomernih postaj, ali pa je niz meritev za ugotavljanja referenčnega sušnega leta
prekratek.
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8.4. Trendi pretokov
Pretočne razmere se s časom spreminjajo. Zadnje 30-letno obdobje (trenutno referenčno
klimatološko obdobje) 1981–2010 se je že izteklo, pri načrtovanju zadrževalnikov za potrebe
namakanja pa je seveda potrebno predvideti tudi vodne količine v prihodnosti. V ta namen je
bila izdelana analiza pretočnih razmer v različnih 30-letnih klimatoloških obdobjih v
preteklosti. Število vodomernih postaj je kmalu po drugi svetovni skokovito naraslo, kar
omogoča zanesljivejše analize trendov v vodotokih od 50. let prejšnjega stoletja dalje
(Kolbezen in Pristov, 1998). Na štirih vodomernih postajah na porečju Vipave, ki delujejo še
danes, so z meritvami pričeli s koncem 40. oz. z začetkom 50. let prejšnjega stoletja, zato so
bile v tej raziskavi izdelane analize trendov pretokov od leta 1951 dalje (torej od
klimatološkega obdobja 1951–1980 dalje). Izjema je vodomerna postaja na Hublju, kjer so z
meritvami pretokov pričeli leta 1956, zato je pri tej postaji prvo upoštevano obdobje 19561980.
Na vseh vodomernih postajah je opaziti trende v pretokih, ki so v zadnjih desetletjih pretežno
negativni. Analizirani so bili srednji obdobni pretoki (sQs) za celotno tridesetletno obdobje ter
srednji obdobni pretoki v času poletne nabire (meseci od aprila do septembra) in zimske
nabire (meseci od oktobra do marca).
Na Vipavi v Mirnu je med različnimi 30-letnimi obdobji opaziti spremembe v značilnostih
pretokov (Preglednica 26). Srednji obdobni pretok (sQs) razmeroma enakomerno pada s
trendom okrog 3 % na desetletje, kar je počasnejše upadanje od povprečja v Sloveniji, ki
znaša okrog 6 % (Ogrin in Plut, 2009). Srednji obdobni pretok v obdobju namakanja se je v
referenčnem obdobju 1961–1990 glede na referenčno obdobje 1951–1980 neznatno povečal,
kasneje pa začel padati s trendom okrog 7 % na desetletje. Srednji obdobni pretok v mesecih
zimske nabire (oktober – marec) je sprva precej upadal, kasneje se je upadanje upočasnilo, v
zadnjem referenčnem obdobju pa že začelo naraščati.
Preglednica 26: Značilnosti srednjih obdobnih pretokov (sQs) in njihovih trendov (∆) za toplo (april–september)
in hladno (oktober–marec) polovico leta v različnih referenčnih 30-letnih obdobjih, Vipava (Miren)

Obdobje
1951–1980
1961–1990
1971–2000
1981–2010

sQs
[m /s] Δ (%/10 let)
18,5
17,9
–3,0%
17,3
–3,4%
17,0
–2,1%
3

sQs (apr–sep)
[m3/s] Δ (%/10 let)
13,7
13,8
+0,9%
13,0
–6,2%
12,0
–7,2%

sQs (okt–mar)
[m3/s] Δ (%/10 let)
23.2
22.0
–5.3%
21.6
–1.6%
21.9
1.0%

Na vodomerni postaji Dornberk, gorvodno od Mirna, se trendi v pretokih precej razlikujejo od
tistih v Mirnu. V referenčnem obdobju 1961–1990 je glede na referenčno obdobje 1951–1980
opazen velik upad srednjega obdobnega pretoka (več kot 7 %) in še večji upad srednjega
obdobnega pretoka v času zimske nabire (10 %), pretoki v vegetacijskem obdobju pa so
beležili manjši upad (slabe 3 %). V naslednjih desetletjih je upad srednjih obdobnih pretokov
vse manjši, povečujejo pa se upadi srednjih obdobnih pretokov v vegetacijskem obdobju, ki se
gibljejo med 5 in 7 %. Trend srednjih obdobnih pretokov v času zimske nabire je vse manj
negativen, v zadnjem referenčnem obdobju pa je celo pozitiven (Preglednica 27).
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Preglednica 27: Značilnosti srednjih obdobnih pretokov (sQs) in njihovih trendov (∆) za toplo (april–september)
in hladno (oktober–marec) polovico leta v različnih referenčnih 30-letnih obdobjih, Vipava (Dornberk)

Obdobje
1951–1980
1961–1990
1971–2000
1981–2010

sQs
[m /s] Δ (%/10 let)
15.8
14.6
–7.3%
14.0
–4.5%
13.8
–1.2%
3

sQs (apr–sep)
[m3/s] Δ (%/10 let)
11.9
11.5
–2.6%
10.7
–7.2%
10.2
–5.2%

sQs (okt–mar)
[m3/s] Δ (%/10 let)
19.7
17.7
–10.1%
17.2
–2.8%
17.5
1.2%

V skrajnem zgornjem toku Vipave, kmalu za izvirom, so trendi pretokov bolj podobni tistim v
Mirnu kot v Dornberku. Srednji obdobni pretoki padajo za okoli 3 do 4 % na desetletje.
Srednji obdobni pretoki v vegetacijski dobi sprva (v obdobju 1961–1990) niso kazali trenda, v
kasnejših obdobjih pa so začeli upadati z nekaj več kot 7 % na desetletje. V obdobju zimske
nabire so srednji obdobni pretoki sprva upadali s skoraj 5 %, v kasnejših obdobjih pa se je
upadanje postopoma zmanjševalo in je v zadnjem obdobju znašalo 1 % (Preglednica 28).
Preglednica 28: Značilnosti srednjih obdobnih pretokov (sQs) in njihovih trendov (∆) za toplo (april–september)
in hladno (oktober–marec) polovico leta v različnih referenčnih 30-letnih obdobjih, Vipava (Vipava)

Obdobje
1951–1980
1961–1990
1971–2000
1981–2010

sQs
[m /s] Δ (%/10 let)
7.03
6.83
–2.9%
6.55
–4.2%
6.30
–3.8%
3

sQs (apr–sep)
[m3/s] Δ (%/10 let)
5.86
5.85
–0.1%
5.43
–7.2%
5.01
–7.6%

sQs (okt–mar)
[m3/s] Δ (%/10 let)
8.21
7.82
–4.8%
7.67
–1.9%
7.58
–1.1%

Na Hublju so vsi trendi pretokov od obdobja 1961–1990 dalje negativni. Srednji obdobni
pretok je sprva izkazoval majhen negativni trend, kasneje je vodotok upadal za več kot 6 % na
desetletje, v zadnjem obdobju pa se je upadanje upočasnilo na dobre –3 %. Močno upada
srednji obdobni pretok v vegetacijski dobi, v zadnjih dveh klimatoloških obdobjih med 8 in
10 % na desetletje. Srednji obdobni pretok v mesecih zimske nabire je v začetku enakomerno
upadal z okoli 3 % na desetletje, v zadnjem obdobju pa se je trend skoraj izničil (Preglednica
29). Na vodomerni postaji Hubelj Ajdovščina je prvo upoštevano klimatološko obdobje zaradi
pomanjkanja podatkov 1956–1980, vendar so manjkajoča leta na samem začetku niza
podatkov, zaradi česar na analizo trendov ne vplivajo bistveno.
Preglednica 29: Značilnosti srednjih obdobnih pretokov (sQs) in njihovih trendov (∆) za toplo (april–september)
in hladno (oktober–marec) polovico leta v različnih referenčnih 30-letnih obdobjih, Hubelj (Ajdovščina)

sQs
Obdobje
1956–1980
1961–1990
1971–2000
1981–2010

3

[m /s]
3.09
3.03
2.84
2.75

Δ
–1.9%
–6.2%
–3.4%

sQs (apr–sep)
[m3/s]
Δ
2.65
2.64
–0.5%
2.36
–10.4%
2.17
–8.0%
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sQs (okt–mar)
[m3/s]
Δ
3.53
3.43
–2.9%
3.33
–3.0%
3.32
–0.2%

8.5. Trendi padavin
Padavinske razmere se kot komponenta podnebja s časom spreminjajo, kar je opaziti tudi na
porečju Vipave. Čeprav je za oceno količinskega stanja vode v vodotokih za potrebe
namakanja bolj primerno uporabiti podatke z vodomernih postaj, ker prikazujejo neposredno
količinsko stanje v vodotoku, pa je bila vseeno izdelana tudi analiza padavinskih trendov na
porečju. En razlog za to je, da smo poskušali poiskati povezave med negativnimi trendi
pretokov in negativnimi trendi padavin, drugi pa ta, da na vseh vodotokih, za katere bi želeli
imeti podatke, ni nameščenih vodomernih postaj. Na ta način je tudi v vodotokih brez
vodomernih postaj možno točneje oceniti količinsko stanje.
Za prikaz trendov skupnih letnih padavin v različnih obdobjih so bili uporabljeni podatki s
klimatoloških in padavinskih postaj, ki so dostopni v meteorološkem arhivu Agencije RS za
okolje (ARSO, 2016a). Na voljo so podatki od leta 1961 do 2014. V analizi trendov pretokov
je bilo opaziti večje spremembe v pretočnih razmerah po letu 1961 (z obdobjem 1961–1990),
oz. ponekod po letu 1971 (z obdobjem 1971–2000), zato je bilo ocenjeno, da so podatki o
padavinah od leta 1961 dalje zadostni. Narejena je bila analiza trendov za različna
klimatološka (30-letna) obdobja, začenši z obdobjem 1961–1990. Uporabljeni so bili podatki
z osmih postaj: glavna meteorološka postaja Bilje in padavinske postaje Šempas, Zalošče,
Slap (naštete štiri postaje se nahajajo v dolinskem dnu), ter padavinske postaje Otlica,
Podkraj, Razdrto in Nanos Ravnik (slednje štiri postaje se nahajajo na obrobju porečja, v
vzpetih delih porečja).
Postaje v dolinskem dnu bi lahko bile merodajne za oceno količinskega stanja v manjših
vodotokih, ki izvirajo v dolinskem dnu in imajo manjša vodozbirna zaledja. Postaje v vzpetem
svetu pa so bolj merodajne za oceno pretočnih razmer v večjih vodotokih s pretežno kraškimi
izviri, katerih vodozbirna zaledja segajo višje v vzpeti svet (npr. Lijak, Hubelj, Vipava idr.).
Padavinska postaja Razdrto je zgolj delno merodajna, ker se postaja nahaja na razvodnici,
tako da se del voda s tega območja steka v Močilnik (porečje Vipave), del pa v Nanoščico in
dalje proti Ljubljanici.
Naštete meteorološke postaje so bile izbrane tudi zato, ker imajo popolne oz. skoraj popolne
nize podatkov za obdobje 1961–2010. Postaji Podkraj in Razdrto imata popoln niz podatkov.
Postaja Otlica beleži izpad podatkov za januar 1987 in za obdobje februar–julij 2000. Postaja
Šempas beleži izpad za junij in november 1994. Na postaji Bilje so z meritvami pričeli aprila
1962, tako da za leto 1961 in obdobje januar–marec 1962 ni podatkov. Na postaji Zalošče je
prišlo do izpada podatkov za januar 1966 in za obdobje januar–marec 1993. Na postaji Slap
so prenehali z meritvami s koncem leta 2006, leta 2008 pa so pričeli z meritvami na
padavinski postaji Podraga, ki se nahaja v neposredni bližini, zaradi česar lahko sklepamo, da
prihaja do minimalnih odstopanj pri količini padavin v primerjavi s postajo Slap. Tako je bil
niz podatkov postaje Slap dopolnjen s podatki postaje Podraga od leta 2008 dalje; kljub temu
za leto 2007 na tem mestu ni podatkov. Padavinska postaja Nanos Ravnik je leta 2001
prenehala z delovanjem, zato je zadnje analizirano klimatološko obdobje 1971–2000. Vseeno
je bila zaradi svoje lege na privetrni strani Nanosa in razmeroma visoke nadmorske višine
(905 m n. m.) vključena v analizo.
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V splošnem se je v zadnjih obdobjih skupna letna količina padavin (RR) bolj enakomerno
manjšala v višje ležečih delih porečja, kjer se trend giblje v povprečju od okoli 2,5 %
(Podkraj) do okoli 3,5 % (Razdrto, Otlica) na desetletje. Na Otlici, ki leži neposredno na
privetrni strani Trnovske planote, je negativni trend skupne letne količine padavin bolj izrazit
v zadnjem klimatološkem obdobju (1981–2010) kot prej. V Podkraju, ki je nekoliko skrit pred
neposrednimi zahodnimi vetrovi, pa je trend v vseh obravnavanih obdobjih enak. Na
Razdrtem je negativni trend skupnih letnih padavin v zadnjem obdobju občutno manj izrazit
kot v prejšnjem (1971–2000). V nižje ležečih krajih so spremembe neenakomerne. Na
padavinski postaji Šempas v spodnjem delu porečja je trend skupnih letnih padavin rahlo
negativen, v srednjem (Zalošče) in zgornjem (Slap) delu porečja se je v zadnjem analiziranem
obdobju negativen trend zmanjšal (v Zaloščah občutno, v Slapu neznatno), v spodnjem delu
porečja (Bilje) pa je negativni trend skupnih letnih padavin v zadnjem obdobju občutno bolj
zaznaven (Preglednica 30).
Na veliki večini obravnavanih padavinskih postajah so trendi skupne količine padavin tako v
mesecih zimske kot poletne nabire rahlo do zmerno negativni. Količina padavin v mesecih
poletne nabire se na skoraj vseh postajah zmanjšuje hitreje od količine padavin v mesecih
zimske nabire; izjemi sta postaji Razdrto (ki je izjema tudi pri vzorcu trendov skupnih letnih
padavin) in Bilje, na katerih je bil trend zmanjševanja količine padavin v poletnih mesecih v
obdobju 1971–2000 glede na obdobje pred tem bolj izrazit. Trendi v mesecih poletne nabire
se gibljejo od okoli –1 % (Šempas) do okoli –6 % (Razdrto), samo v Biljah je bil trend v
obdobju 1971–2000 glede na obdobje pred tem pozitiven (+2 %). Na ostalih postajah ti trendi
znašajo od –2 % do –3 % na desetletje. V mesecih zimske nabire se skupna količina padavin
pretežno zmanjšuje, a z manj občutnimi trendi kot v mesecih poletne nabire. Trendi znašajo
od okoli 1 % (Podkraj) do okoli 3 % (Otlica, Zalošče), pri čemer se je negativni trend na
postajah Razdrto in Zalošče v zadnjem obdobju glede na prejšnje občutno zmanjšal. Na
Razdrtem in v Šempasu zadnje obdobje ne izkazuje trenda pri količini padavin v zimskih
mesecih. Niti pri trendih v času poletne nabire niti pri trendih v času zimske nabire ni mogoče
prepoznati vzorca glede na nadmorsko višino postaj ali dele porečja Vipave (Preglednica 30).
Preglednica 30: Povprečna letna količina padavin (RR) v posameznih 30-letnih obdobjih in spremembe med
obdobji (trend ∆; %/10 let) na različnih padavinskih postajah

Meteorološka
postaja
Obdobje
1961–1990
Podkraj
1971–2000
799 m n.m.
1981–2010
1961–1990
Otlica
1971–2000
840 m n. m.
1981–2010
1961–1990
Razdrto
1971–2000
577 m n. m.
1981–2010
Nanos Ravnik 1961–1990
905 m n. m.
1971–2000

RR
[mm]
2185.9
2131.4
2078.7
2421.9
2358.0
2257.9
1690.6
1562.8
1527.7
1836.5
1786.9

Δ (%/10 let)

–2.5%
–2.5%
–2.6%
–4.2%
–7.6%
–2.2%
–2.7%
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RR (apr–sep)
[mm] Δ (%/10 let)
1046.1
1010.7
–1.6%
969.1
–2.0%
1161.5
1138.9
–1.9%
1078.2
–5.3%
846.8
783.1
–7.5%
748.7
–4.4%
939.0
907.9
–3.3%

RR (okt–mar)
[mm] Δ (%/10 let)
1139.9
1120.7
–0.9%
1109.6
–0.5%
1258.0
1217.4
–3.2%
1180.2
–3.1%
843.8
779.6
–7.6%
778.9
–0.1%
897.5
878.9
–2.1%

Meteorološka
postaja
Obdobje
1961–1990
Šempas
1971–2000
104 m n. m.
1981–2010
1961–1990
Bilje
1971–2000
55 m n. m.
1981–2010
1961–1990
Zalošče
1971–2000
67 m n. m.
1981–2010
1961–1990
Slap/Podraga
1971–2000
130 m n. m.
1981–2010

RR
[mm]
1490.8
1464.8
1455.6
1456.9
1448.2
1385.8
1539.1
1462.4
1435.3
1512.9
1466.9
1431.1

Δ (%/10 let)

–1.7%
–0.6%
–0.6%
–4.3%
–5.0%
–1.9%
–3.0%
–2.4%

RR (apr–sep)
[mm] Δ (%/10 let)
768.1
756.4
–1.5%
748.2
–1.1%
739.3
755.6
+2.2%
711.0
–5.9%
772.4
743.1
–3.8%
727.1
–2.2%
766.6
739.8
–3.5%
718.2
–2.9%

RR (okt–mar)
[mm] Δ (%/10 let)
722.7
708.4
–2.0%
707.4
–0.1%
709.2
692.6
–2.3%
674.8
–2.6%
764.7
723.8
–5.4%
713.3
–1.4%
746.3
727.2
–2.6%
712.8
–2.0%

Po analizi trendov pretokov in padavin na porečju Vipave je ugotovljeno, da se pretoki
zmanjšujejo nekoliko hitreje kot količina padavin, še posebno pa to velja v času poletne
nabire. Zaradi višanje temperature zraka in procesa zaraščanja kmetijske pokrajine se je v
poletnih mesecih verjetno močno povečala evapotranspiracija, kar ima poleg rahlih negativnih
trendov v količini padavin še dodaten negativen vpliv na vodno bilanco.
8.6. Vodna bilanca vodotokov
Voda v naravi nenehno kroži. Kroženje vode je rezultanta sončnega sevanja, ki vodo v obliki
vodne pare prenaša v zrak (evaporacija oz. izhlapevanje), ter gravitacije, ki kondenzirano
vodo iz ozračja prenaša nazaj na tla v obliki padavin. Velika večina izhlapevanja (več kot 90
%) se vrši iz oceanov. Od te vode je približno 90 % pade nazaj v oceane v ti. malem vodnem
krogu. Ostalih 10 % vode pade na kopno ter po kopnem odteče nazaj v oceane. To kroženje
predstavlja t. i. veliki vodni krog (ocean–atmosfera–kopno–morje) (Riđanović, 1999).
Padavinska voda s kopnega odteka površinsko (pretežni del) in podzemno (manjši del).
Površinsko odteka v obliki potokov in rek, podzemno pa po kraškem podzemlju ali skozi
lahka prodnata tla. Vodomerne postaje, ki so nameščene na vodotokih, merijo količino vode,
ki odteče po rečnem koritu mimo postaje. Na kraških območjih ali območjih prodnih nanosov
pa se velikokrat neizogibno zgodi, da celotnega odtoka po kopnem ne moremo izmeriti, ker
odteče podzemno mimo vodomerne postaje (Bat, 2008).
Vodna bilanca opisuje povezavo med količino padavin, ki padejo na kopno, evaporacijo in
evapotranspiracijo (izhlapevanje vode skozi zelene dele rastlin), spremembe količine vodne
zaloge ter količino odvzete vode za rabo. Vsi ti elementi so zajeti v enačbi vodne bilance (Bat,
2008) (Enačba 6):
Enačba 6:

=

+ +

+

,

pri čemer je P količina padavin, I količina izhlapele vode, Q količina odtekle vode, N
sprememba količine vodne zaloge v tleh in R količina odvzete vode za rabo.
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Pri merjenju količine padavin in pretokov na meteoroloških in vodomernih postajah vedno
obstaja določena napaka. Meritve padavin so še posebej problematične ob vetrovnih razmerah
in v času sneženja, Izračuni evaporacije in evapotranspiracije so poleg meteoroloških
spremenljivk odvisni tudi od geološke in pedološke podlage ter od vegetacije, pri čemer so
določene napake neizogibne. Meritve pretokov so bolj dovzetne za napake ob zelo nizkih in
zelo visokih pretokih (Kolbezen in Pristov, 1998). Poleg tega prihaja do napak tudi pri
prostorskih ekstrapolacijah merjenih podatkov (padavine, izhlapevanje), saj razpolagamo z
natančnimi podatki o padavinah, vetru, zračni vlagi, sončnem obsevanju in temperaturi zraka
samo na določenih točkah v prostoru. V primerjavi z opisanimi neizogibnimi napakami so
odvzemi vode za rabo zanemarljivi. Ker pri izračunih vodne bilance običajno (kakor tudi v
pričujoči raziskavi) upoštevamo dolgoletna (30-letna) klimatološka obdobja, je smiselno
predvidevati tudi, da je sprememba količine vodne zaloge, ki jo je težko določiti,
zanemarljiva. Na ta način lahko enačbo vodne bilance poenostavimo na povezavo med
padavinami, izhlapevanjem in odtokom (Bat, 2008) (Enačba 7):
Enačba 7:

=

+

Na Agenciji RS za okolje so izdelali tri rastre vodne bilance za Slovenijo, in sicer dva za
klimatološko obdobje 1971–2000 (ARSO, 2016c; ARSO, 2016d) in enega za obdobje 1981–
2010 (ARSO, 2016e).
Eden od rastrov za klimatološko obdobje 1971–2000 je izdelan na podlagi usklajevanja
členov vodne bilance (Enačba 7). Najprej je bila izdelana mreža padavin za omenjeno
obdobje. Osnova za mrežo padavin so podatki s padavinskih postaj (delno zaradi usklajevanja
tudi totalizatorjev), ki so bili nato korigirani (zaradi vplivov vetra so količine padavin, ki jih
zajamejo ombrometri, podcenjene, še posebno pa ob sneženju; ob ogrevanju ombrometra med
sneženjem prihaja do nekoliko povečane stopnje izhlapevanja in s tem do podcenjene meritve
količine padavin; voda, ki zaradi površinske napetosti ostaja na stenah in dnu ombrometra;
idr.). Nadalje je bila izdelana mreža evapotranspiracije za omenjeno obdobje. Osnova za to
mrežo so podatki o temperaturi zraka, zračni vlagi, jakosti vetra in jakosti sončnega obsevanja
na meteoroloških postajah. Poleg tega je upoštevana tudi nagnjenost terena in nadmorska
višina ter še nekateri drugi dejavniki. Tretji člen vodnobilančne enačbe, tj. odtok, je bil
koreliran iz podatkov z vodomernih postaj za omenjeno obdobje (Bat, 2008).
Drugi dve rastrski mreži specifičnega odtoka (ena za obdobje 1971–2000 in druga za obdobje
1981–2010) sta bili izdelani s pomočjo modela GROWA. Gre za regionalni model vodne
bilance, ki so ga razvili v Nemčiji in je bil nadalje prilagojen za uporabo v Sloveniji
(GROWA-SI). Princip je enak kot pri prejšnji metodi – gre za usklajevanje členov
vodnobilančne enačbe. Vhodni podatki modela so podnebne značilnosti, površinske vode,
raba tal, pedologija, geologija in topografija. Model nato izračuna skupni odtok po rastrskih
celicah, potem pa sledi separacija odtoka na površinsko in podzemno komponento (Andjelov
in sod., 2013).
Osnovna celica rastrske mreže specifičnega odtoka meri 100 m ×100 m (površina celice znaša
1 ha). Osnovna enota rastrske mreže je mm/a (milimeter na leto). Specifični odtok (q) nekega
območja je torej seštevek odtoka z vseh celic rastra na tem območju v milimetrih (Q),
ulomljen s površino tega območja v hektarih (F) (Enačba 8):
Enačba 8:

=
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Skupni letni odtok (Q) z nekega območja je seštevek odtoka s posameznih celic rastrske
mreže na tem območju (Qi) v milimetrih (Enačba 9):
= ∑

Enačba 9:

,

pri čemer je N število vseh celic na danem območju, Qi pa odtok s posamezne celice.
Če torej znamo zamejiti vodozbirno zaledje neke točke v vodotoku (če poznamo razvodnice
porečja), lahko s pomočjo rastrske mreže specifičnega odtoka določimo srednji obdobni
pretok v vodotoku za obdobji 1971–2000 in 1981–2010. Srednji obdobni pretok (sQs) je
izražen v m3/s, rezultat enačbe (Enačba 9) pa je izražen v mm/a (milimeter na leto), zatorej je
med skupnim letnim odtokom s porečja (Q) in srednjim obdobnim pretokom (sQs) potrebna
pretvorba (Enačba 10):
1 ha = 10.000 m2 ;
1 a = (365×24×60×60) s ;
1 mm = 1 l/m2/a ;
1 mm = 10.000 l/ha/a ;
1 mm = 10 m3/ha/(365×24×60×60)s ;
Ker površina osnovne celice rastrske mreže znaša 1 ha, sledi (Enačba 10):
Enačba 10:

1

= 3,17 × 10

Enačba (Enačba 10) je pretvorba med enotami rastrske mreže odtoka in vrednostjo pretoka v
vodotoku, ki je posledica tega odtoka.

8.7. Vodne količine na mestih predlaganih zadrževalnikov
V poglavju 7.3 so bili identificirani vodotoki in potencialno primerne lokacije za umestitev
vodnega zadrževalnika. Poleg lokacijskih omejitvenih dejavnikov, ki pogojujejo največji
možni volumen zadrževalnika, je pomembno tudi, koliko vode je iz vodotoka mogoče
pridobiti v času zimske nabire vode.

8.7.1. Korelacije
Kot je že opisano v zgornjih podpoglavjih, so vhodni podatki o količinskih razmerah v
površinskih vodah iz dveh virov:
 podatki vodomernih postaj, s katerimi upravlja Agencija RS za okolje,
 rastrska mreža specifičnega odtoka, izdelana na Agenciji RS za okolje.
Upoštevani so podatki z vodomernih postaj za referenčno obdobje 1981–2010, kjer so ti
podatki na voljo. Gre za zadnje referenčno 30-letno obdobje, od katerega je možno najlažje
predvideti trende za prihodnost.
Na vodotokih, kjer vodomerne postaje niso na voljo, je bil specifični odtok pridobljen iz
rastrske mreže specifičnega odtoka. Pridobljena sta bila dva podatkovna niza: en podatkovni
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niz za obdobje 1971–2000 in drugi za obdobje 1981–2010. Metodi izračuna podatkovnih
nizov se med seboj korenito razlikujeta – specifični odtok za obdobje 1971–2000 je bil
izračunan z usklajevanjem členov vodne bilance, za obdobje 1981–2010 pa z modelom
GROWA-SI (Bat, 2008; Andjelov in sod., 2013) (podrobno opisano v poglavju 8.6). Tudi
rezultati, pridobljeni iz obeh podatkovnih nizov, se precej razlikujejo, zato se je bilo potrebno
odločiti, kateri izmed obeh rastrov točneje povzema razmere v porečju.
Zaradi dvomov o točnosti modela GROWA za ozemlje Slovenije je bila izdelana primerjava
med računanimi obdobnimi pretoki iz modela GROWA ter izmerjenimi obdobnimi pretoki na
vodomernih postajah (Kobold in Ulaga, 2013). Izkazalo se je, da so odstopanja modelskega
izračuna od merjenih podatkov precejšnja in ne dajejo zadovoljive soodvisnosti od statističnih
pretokov. Konkretni vodomerni postaji s porečja Vipave, ki sta bili vključeni v raziskavo, sta
Vipava in Volčja Draga. Zaradi tega je v tej nalogi izbran raster specifičnega pretoka za
obdobje 1971–2000, ki je usklajen s členi vodne bilance (Bat, 2008).
Ker se zadrževalnike načrtuje za prihodnjo rabo, je v izračun karakterističnih pretokov na
mestih zadrževalnikov potrebno všteti tudi verjetne trende za prihodnja desetletja, saj se je
referenčno obdobje 1981–2010 že izteklo. Ciljno referenčno 30-letno obdobje, za katero so
izračunane količinske razmere površinskih voda v tej nalogi, je 2001–2030. Podnebni
scenariji do leta 2030 namreč kažejo relativno visoko stopnjo zaupanja, po tem letu pa
postanejo negotovosti večje (Kajfež Bogataj in sod., 2003). Zaradi tega je v tej nalogi
privzeto, da je možno za obdobje 2001–2030 precej točno oceniti količinsko stanje glede na
sedanje trende.
Končni podatki, potrebni za izračun nabire vode na mestu predlaganega zadrževalnika v
obdobju oktober–maj v referenčnem sušnem letu za obdobje 2001–2030, so naslednji:
 srednji obdobni pretok v času oktober–maj v obdobju 2001–2030 (sQs(10–5) (2001–2030)),
 ekološko sprejemljiv pretok 2001–2030 (Qes (2001–2030)).
Izračun največje možne nabire vode v posameznem zadrževalniku v času od oktobra do maja
v referenčnem sušnem letu za referenčno obdobje 2001–2030 poteka v več korakih.
Srednji obdobni pretok je najpomembnejši količinski podatek v vodotoku in pove, koliko
vode je v povprečnih razmerah v njem na voljo. Podatke o srednjem obdobnem pretoku 1971–
2000 lahko razmeroma preprosto pridobimo iz rastra specifičnega odtoka za obdobje 1971–
2000, če seveda dobro poznamo razvodnice med porečji.
Za pridobitev vseh ostalih potrebnih podatkov bi bilo idealno, če bi na mestu vsakega
predlaganega zadrževalnika obratovala vodomerna postaja z neprekinjenim nizom podatkov
za vsaj 30-letno obdobje. A ker temu ni tako, je količinsko stanje v vodotokih potrebno
pridobiti s korelacijami med postajami, ki obratujejo (Slika 24).
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Slika 23: Lokacije predlaganih zadrževalnikov in njihove prispevne površine

Slika 24: Vodomerne postaje, primerne za korelacije
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V prvi fazi procesa korelacije je bila vsakemu vodotoku, za katerega želimo vrednost
pridobiti, izbrana referenčna vodomerna postaja (ali več le-teh), na podlagi katere bodo
izpeljani ustrezni podatki. Referenčna vodomerna postaja mora odražati podobne pretočne
značilnosti. To pomeni, da mora ležati na vodotoku s podobnimi klimatogeografskimi in
geomorfološkimi značilnostmi ter vodozbirnim zaledjem, da je korelacije mogoče izvesti s
kar se da veliko natančnostjo (Brilly in Šraj, 2014). Za pridobitev različnih tipov podatkov
(npr. absolutna števila, relativna števila) je na istem vodotoku mogoče korelirati podatke z
različnih vodomernih postaj. Za vsako korelacijo je bila ocenjena tudi stopnja zaupanja
oziroma zanesljivost korelacije. V porečju Vipave je devet vodomernih postaj z vsaj 10letnimi nizi podatkov (Preglednica 31).
Preglednica 31: Vodomerne postaja v porečju Vipave, katerih podatke je mogoče uporabiti pri korelacijah

Vodomerna postaja
Ajdovščina
Volčja Draga
Bezovljak
Podnanos
Branik
Nova Gorica
Vipava
Dornberk
Miren

Vodotok
Hubelj
Lijak
Vogršček
Močilnik
Branica
Koren
Vipava
Vipava
Vipava

Obdobje razpoložljivosti podatkov
1956–2014
1989–2014
1983–2014
1983–2009
1989–1998, 2005–2008
1981–2014
1951–2014
1951–2014
1951–2014

Poleg iskanja sorodnih hidrogeografskih in klimatogeografskih značilnosti med različnimi
vodotoki so bile domneve preverjene tudi s pomočjo statističnih korelacijskih analiz.
Vodotoka Lijak in Hubelj sta oba desna pritoka Vipave, tečeta v isti smeri po podobnem
površju (izvir pod vznožjem Trnovskega gozda, kasneje tečeta po uravnanem svetu), se
napajata s Trnovske planote z razmeroma homogeno razporeditvijo padavin in ne ležita v
padavinski senci pred jugozahodnimi vetrovi, zaradi česar se sklepa, da obstaja statistično
značilna povezanost med njunimi dnevnimi vrednostmi pretokov.
Vodomerna postaja Volčja Draga na Lijaku je pod posrednim umetnim vplivom, saj se nahaja
tik za sotočjem z Vogrščkom, na katerem je zgrajen zadrževalnik. Zaradi tega je potrebno
vrednosti pretokov prilagoditi na točko tik pred sotočjem, da bodo odražale naravno pretočno
stanje. Ker je na Vogrščku tik pred sotočjem z Lijakom vodomerna postaja Bezovljak (Slika
23), lahko vrednosti pretokov na Lijaku tik pred sotočjem z Vogrščkom dobimo tako, da od
dnevnih vrednosti pretokov v Volčji Dragi odštejemo dnevne vrednosti pretokov na
Bezovljaku. Ker se vodomerni postaji nahajata blizu skupaj, je napaka v izračunu
zanemarljiva. Nekatere dobljene vrednosti pretokov na Lijaku pred sotočjem z Vogrščkom so
negativne; te so izločene iz analize, a ne kažejo na napako, saj Lijak redno presuši (Meljo,
2002).
Vrednosti pretokov se ne porazdeljujejo normalno, saj je največja zgostitev vrednosti na levi
strani grafa frekvenčne porazdelitve, torej bližje vrednosti 0 (Slika 25), zato za analizo
povezanosti ni mogoče uporabiti Pearsonovega koeficienta korelacije. Namesto tega je
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potrebno uporabiti neparametrične metode analize korelacije, kakršen je na primer
Spearmanov koeficient ρ (Clifford in Valentine, 2003). Ta kaže na to, da so pretoki na Hublju
in Lijaku statistično pomembno povezani, saj je ρ = 0,852 pri 1-odstotnem tveganju. Gre za
visoko pozitivno korelacijo (Preglednica 32). Sklepamo lahko, da so tudi pretočne značilnosti
desnih pritokov Vipave med Hubljem in Lijakom sorodne.

Slika 25: Frekvenčna porazdelitev pretokov na VP Ajdovščina na Hublju, 1981–2010
Preglednica 32: Statistična povezanost pretokov na Hublju in Lijaku, 1989–2010
Lijak
Spearmanov ρ

Lijak

Ajdovščina
,852**
,000

Korelacijski koeficient
Sig. (2-stranska)
N

Ajdovščina

7518

Korelacijski koeficient
Sig. (2-stranska)
N

**

,852
,000
7518

** Povezanost je značilna pri 1-odstotnem tveganju.

Vodomerni postaji Ajdovščina (Hubelj) in Podnanos (Močilnik) kažeta nižjo stopnjo
statistične povezanosti, saj je ρ = 0,736 pri 1-odstotnem tveganju (Preglednica 33). Še vedno
gre za visoko pozitivno korelacijo (Clifford in Valentine, 2003), vendar ne moremo trditi, da
so razmere na vseh vodotokih na območju Med Močilnikom in Hubljem (denimo Bela) enake,
zato je pri koreliranju razmer na Beli potreben temeljitejši razmislek. Nekoliko višja stopnja
korelacije je ugotovljena med Močilnikom in Branico, saj je ρ = 0,760 pri 1-odstotnem
tveganju (Preglednica 34). Zelo visoko stopnjo korelacije izkazujeta Hubelj in Vipava v
zgornjem toku, saj je ρ = 0,906 pri 1-odstotnem tveganju (Preglednica 35).
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Preglednica 33: Statistična povezanost pretokov na Hublju in Močilniku, 1982–2009
Ajdovščina
Spearmanov ρ

Ajdovščina

Podnanos

Korelacijski koeficient
Sig. (2-stranska)
N
Korelacijski koeficient

,736

Sig. (2-stranska)
N

,000
10124

Podnanos
,736**
,000
10124

**

** Povezanost je značilna pri 1-odstotnem tveganju.
Preglednica 34: Statistična povezanost pretokov na Branici in Močilniku, 1989–1998 in 2005–2008
Podnanos
Spearmanov ρ

Podnanos

Korelacijski koeficient

Branik

Sig. (2-stranska)
N
Korelacijski koeficient
Sig. (2-stranska)
N

Branik
,760**
,000
5164

,760**
,000
5164

** Povezanost je značilna pri 1-odstotnem tveganju.
Preglednica 35: Statistična povezanost pretokov na Hublju in Vipavi v zgornjem toku, 1981–2010
Ajdovščina
Vipava
Spearmanov ρ
,906**
Ajdovščina Korelacijski koeficient
Sig. (2-stranska)
,000
Vipava

N
Korelacijski koeficient
Sig. (2-stranska)

10957
,906

**

,000

N

10957

** Povezanost je značilna pri 1-odstotnem tveganju.

Srednji obdobni pretok
Referenčne vodomerne postaje oziroma vhodni podatki za izračun srednjega obdobnega
pretoka so prikazani v preglednici (Preglednica 36).
Preglednica 36: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun srednjega obdobnega pretoka na mestih
zadrževalnikov in vrednost srednjega obdobnega pretoka

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela

Referenčna
vodomerna postaja
raster spec. odt.
raster spec. odt.
raster spec. odt.
raster spec. odt.
Podnanos
raster spec. odt.
raster spec. odt.

Obdobje vhodnega
podatka
1971–2000
1971–2000
1971–2000
1971–2000
1983–2010
1971–2000
1971–2000
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Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka

sQs
[m3/s]
0,273
0,199
0,376
0,157
0,283
0,114
0,305

Zadrževalnik
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
raster spec. odt.
raster spec. odt.

Obdobje vhodnega
podatka
1971–2000
1971–2000

Stopnja
zaupanja
visoka
srednja

sQs
[m3/s]
0,069
1,57

Na Močilniku je med letoma 1983 in 2009 delovala vodomerna postaja, ki predstavlja 27-letni
niz podatkov. V manjkajočih letih 1981, 1982 in 2010 ni bilo nobenih izrednih pretočnih
dogodkov (poglavje 8.3), zaradi česar je mogoče sklepati, da so podatki dobri. Točna lokacija
zadrževalnika na Močilniku bi bila samo 2 km gorvodno od vodomerne postaje, kar je dovolj
blizu, da lahko trdimo, da so pretočne razmere zelo podobne. Tako lahko srednji obdobni
pretok na mestu predlaganega zadrževalnika izračunamo s pomočjo razmerja med
prispevnimi površinami po naslednji enačbi (Enačba 11):
Enačba 11:

sQs = sQs

×

,

kjer je sQsZ srednji obdobni pretok na mestu zadrževalnika, sQsVP srednji obdobni pretok na
mestu vodomerne postaje, FZ površina vodozbirnega zaledja na mestu zadrževalnika in FVP
površina vodozbirnega zaledja na mestu vodomerne postaje.
Na Lijaku deluje vodomerna postaja Volčja Draga, ki pa se nahaja že na ravninskem svetu za
sotočjem z Vogrščkom. Vogršček je pod močnim umetnim vplivom zaradi zadrževalnika,
zaradi česar se ocenjuje, da vodomerna postaja Volčja Draga ne odraža enakih pretočnih
značilnosti, kot se pojavljajo na mestu predlaganega zadrževalnika na Lijaku, ki bi se nahajal
kmalu za izvirom. Zaradi tega je bil merodajni srednji letni pretok pridobljen iz rastra
specifičnega odtoka.
Na ostalih vodotokih (Pasji rep, Slapenski potok, Bela, Branica, Košivec, Vogršček in
Vrtovinšček) ni vodomernih postaj. Srednji obdobni pretok je bil zato pridobljen iz rastra
specifičnega odtoka. Pri Branici razvodnice niso povsem znane, poleg tega v zgornjem toku
njenega pritoka Raše voda ponika v kraško podzemlje. Zaradi tega je pri Branici natančnost
podatka o srednjem obdobnem pretoku nižja, najverjetneje je vrednost nekoliko precenjena.
Pri vodotoku Bela voda prav tako sproti ponika v kraško podzemlje, vendar šele dolvodno od
mesta predvidenega zadrževalnika, tako da ima pridobljena vrednost srednjega obdobnega
pretoka visoko stopnjo zaupanja (Habič, 1989). Ostali našteti vodotoki imajo dobro znane
razvodnice, tako da so pridobljeni srednji obdobni pretoki verodostojni.
Razmerje med sQs(okt–maj) in sQs (koeficient a)
Obdobje polnjenja zadrževalnika je od oktobra do maja, ko je na voljo veliko vode, zato je
bilo v naslednji fazi na referenčnih vodomernih postajah (Preglednica 37) izračunano
razmerje med srednjim pretokom v obdobju polnjenja (sQs(okt–maj)) in srednjim obdobnim
pretokom (sQs) v obdobju vhodnega podatka na vodomerni postaji (Enačba 12).
Enačba 12:

a=

(

)
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Preglednica 37: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med srednjim pretokom v obdobju
polnjenja in srednjim obdobnim pretokom na mestih zadrževalnikov ter vrednost koeficienta a

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Ajdovščina
Ajdovščina
Volčja Draga,
Bezovljak
Volčja Draga,
Bezovljak
Podnanos
Podnanos
Ajdovščina
Podnanos
Branica

Obdobje
vhodnega podatka
1971–2000
1971–2000
1983–2010, 1989–
2010
1983–2010, 1989–
2010
1983–2009
1983–2009
1971–2000
1971–2000
1989–1998, 2005–
2008

Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka

koeficient a
1,21
1,21
1,26

visoka

1,26

visoka
visoka
visoka
srednja
srednja

1,31
1,31
1,21
1,31
1,12

Za desne pritoke Vipave (Vrtovinšček, Košivec, Vogršček in Lijak) so najbolj reprezentativne
postaje na desnih pritokih (Ajdovščina na Hublju in Volčja Draga na Lijaku), saj so razmere
na teh vodotokih med seboj podobne. Vsi ti vodotoki pritečejo izpod Trnovske planote,
razporeditev padavin na območju je podobna in med njimi ni večjih orografskih ovir. Razlika
je v tem, da ima Hubelj nekoliko večjo prispevno površino kot ciljni vodotoki. Vrtovinšček in
Košivec sta geografsko bližje Hublju, zato je bila za njiju izbrana referenčna postaja
Ajdovščina. Vogršček je bližje Lijaku, vendar je vodomerna postaja Volčja Draga pod
sotočjem z Vogrščkom, zato je zaradi obstoječega zadrževalnika pod umetnim vplivom.
Zaradi tega je bilo potrebno od dnevnih vrednosti pretokov v Volčji Dragi odšteti istoležne
dnevne vrednosti pretokov na vodomerni postaji v Bezovljaku, ki se nahaja na Vogrščku pred
sotočjem z Lijakom (Slika 24), po naslednji enačbi (Enačba 13):
Enačba 13:

Q =Q

− Q

,

kjer je QL dnevni pretok na Lijaku pred sotočjem z Vogrščkom, QVD dnevni pretok na
vodomerni postaji Volčja Draga in QB dnevni pretok na vodomerni postaji Bezovljak.
Dobljene razlike dnevnih vrednosti so na določene dneve negativne. Te vrednosti so bile iz
nadaljnje analize izločene, saj Lijak v sušnih obdobjih leta redno presuši (Meljo, 2002). Iz
dobljenih dnevnih vrednosti so bili nato izračunani sQs in sQs(okt–maj).
Na Močilniku so bili uporabljeni podatki z vodomerne postaje v Podnanosu, saj gre za isti
vodotok in lahko sklepamo na zelo podobne hidrogeografske razmere. V zelo podobnih
geografskih razmerah se nahaja tudi Pasji rep, le da ima nekoliko manjše vodozbirno zaledje
in nekoliko manj padavin. Glede na to da sta vodozbirni zaledji obeh vodotokov dobro
poznani, razporeditev padavin preko leta podobna in tudi taljenje snega do konca maja na
Nanosu zaključeno, lahko sklepamo na zelo podobno razmerje med sQs in sQs(okt–maj) na obeh
podporečjih.
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Bela se napaja s severnih delov Nanosa in predvsem z vzhodnega dela Trnovske planote, zato
je referenčna postaja za ta vodotok Ajdovščina.
Branica ima precej svojstvene geografske značilnosti, zato je bilo kljub krajšemu nizu
podatkov na vodomerni postaji v Braniku odločeno, da se kot referenčna vodomerna postaja
uporabi vodomerna postaja Branik. Zaradi lokacije v padavinski senci in predvsem zatekanja
vode v kraško podzemlje v zgornjem delu porečja se pričakuje manjše razmerje med sQs(okt–
maj) in sQs in kot pri ostalih vodotokih, saj se lahko zimski viški hitreje drenirajo proti
Jadranskemu morju. Podatki na vodomerni postaji Branik kažejo prav na to, zato je izbrana
referenčna postaja Branik.
Poleg Branice ima srednjo stopnjo zaupanja tudi Slapenski potok, saj v bližini ni vodomerne
postaje na majhnem levem pritoku, kot je ta. Najbližji dve postaji sta na Hublju in Močilniku.
Ker se Hubelj napaja s precej bolj namočenega Trnovskega gozda, je izbrana referenčna
vodomerna postaja Podnanos.
Razmerje med sQs(okt–maj)(S) in sQs(okt–maj) (koeficient b)
Znane so pretočne razmere na mestih predlaganih zadrževalnikov v obdobju oktober–maj, v
naslednjem koraku pa je potrebno te pretoke zmanjšati na referenčno suho leto, tako da bodo
rezultati naloge imeli 90-odstotno stopnjo zaupanja (poglavje 8.3). V ta namen je bilo za
referenčne vodomerne postaje (Preglednica 38) izračunano razmerje med srednjim pretokom
v obdobju oktober–maj v referenčnem suhem letu (sQs(okt–maj)(S)) in srednjim pretokom v
obdobju oktober–maj (sQs(okt–maj)) za obdobje vhodnega podatka na vodomerni postaji
(koeficient b) (Enačba 14).
Enačba 14:

–

b=
(

)(
–

)

Preglednica 38: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med srednjim pretokom v obdobju
polnjenja v referenčnem suhem letu in srednjim pretokom v obdobju polnjenja na mestih zadrževalnikov ter
vrednost koeficienta b

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Podnanos
Podnanos
Ajdovščina
Podnanos
Podnanos

Obdobje
vhodnega podatka
1971–2000
1971–2000
1971–2000
1971–2000
1983–2009
1983–2009
1971–2000
1983–2009
1983–2009

Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
srednja

koeficient b
0,75
0,75
0,75
0,75
0,72
0,72
0,75
0,72
0,72

Pri izračunu tega razmerja je mogoče korelirati le s podatki vodomernih postaj, ki imajo
skoraj popoln 30-letni niz podatkov: Ajdovščina, Podnanos, Nova Gorica, Vipava, Dornberk
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in Miren. Zaradi sorodnih geografskih značilnosti je bila desnim pritokom (Vrtovinšček,
Košivec, Vogršček, Lijak in Bela) pripisana referenčna vodomerna postaja Ajdovščina. Lijaku
je po razdalji veliko bližje vodomerna postaja Nova Gorica na Korenu, vendar Koren izvira v
pretežno uravnanem svetu in ima v nasprotju z obravnavanimi desnimi pritoki neizdaten izvir.
Levim pritokom je pripisana referenčna vodomerna postaja Podnanos na Močilniku. Z vidika
geomorfoloških in klimatogeografskih dejavnikov je stopnja zaupanja za Slapenski potok in
Branico v tem primeru nižja, vendar se na vseh obravnavanih vodomernih postajah koeficient
b giblje med 0,70 in 0,76 (poglavje 8.3) (le v Mirnu je nižje, vendar je v Mirnu površina
vodozbirnega zaledja sorazmerno zelo velika), tako da napaka ne more biti velika. Tako je
bila srednja stopnja zaupanja pripisana le Branici.
Razmerje med sQs(okt–maj)(01–30) in sQs(okt–maj)(vhod) (koeficient c)
Vse korelacije, izvedene do te točke, so vrnile rezultate na nivo obdobja vhodnih podatkov
vodomernih postaj (tj. za obdobje 1971–2000 ali 1981–2010 oz. približki tem obdobjem). V
naslednji fazi je bil izračunan trend, da je mogoče predvideti, kakšne bodo pretočne razmere v
referenčnem obdobju te naloge, tj. 2001–2030.
Računanje trendov zahteva daljše nize podatkov kot samo 30-letna obdobja. Ugotovljeno je
bilo, da se je statistično značilen trend pretokov v porečju Vipave začel v klimatoloških
obdobjih po letu 1961 (poglavje 8.4). Tako je pri tej analizi mogoče upoštevati le postaje
Ajdovščina, Vipava, Dornberk in Miren (Preglednica 31). Ker so obravnavani vodotoki
majhni, je najbolj smiselno upoštevati podatke vodomernih postaj Ajdovščina in Vipava.
Delni rezultati pri analizi vseh štirih referenčnih 30-letnih klimatoloških obdobij v poglavju
8.4 so pokazali, da je iz tovrstnih podatkov težko izluščiti stalen trend, ki bi veljal tudi za
prihodnost, saj trend po tej metodi ni enakomeren. Zaradi tega so bili za referenčne
vodomerne postaje (Preglednica 39) izračunani srednji pretoki v obdobju polnjenja (Qs(okt–
maj)) za vsako leto v obdobju od 1961 do 2014. Za tem so bile izračunane 30-letne drseče
sredine, tako da je bilo za vsako 30-letno obdobje z razmikom enega leta (1961–1990, 1962–
1991, … , do 1985–2014) izračunan srednji obdobni pretok (sQs(okt–maj)). Tako izračunane
drseče sredine so vrnile trend v obliki linearne funkcije (Slika 26). Z enačbo linearne funkcije
so bili nato izračunani sQs(okt–maj) za 30-letna obdobja do ciljnega referenčnega obdobja 2001–
2030. Po enačbi (Enačba 15) je bilo nato izračunano razmerje (koeficient c) med srednjim
pretokom v obdobju polnjenja za referenčno obdobje 2001–2030 (sQs(okt–maj)(01–30)) in
srednjim pretokom v obdobju polnjenja za obdobje 1971–2000 oz. 1981–2010, odvisno od
narave vhodnih podatkov referenčne vodomerne postaje (sQs(okt–maj)(vhod)).
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3,7

Pretok [m3/s]

3,6
y = –0,01x + 3,59

3,5
3,4

Qs(okt–maj)

3,3

Linearni trend
3,2
1961–1990
1962–1991
1963–1992
1964–1993
1965–1994
1966–1995
1967–1996
1968–1997
1969–1998
1970–1999
1971–2000
1972–2001
1973–2002
1974–2003
1975–2004
1976–2005
1977–2006
1978–2007
1979–2008
1980–2009
1981–2010
1982–2011
1983–2012
1984–2013
1985–2014

3,1

Slika 26: Srednji obdobni pretok oktober–maj, VP Ajdovščina, drseče sredine 30-letnih obdobij in linearni trend
Enačba 15:

c=

(

)(

)

(

)(

)

,

kjer »vhod« pomeni obdobje vhodnih podatkov referenčne vodomerne postaje (Preglednica
36).
Preglednica 39: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med srednjim pretokom v obdobju
polnjenja za ciljno obdobje 2001–2030 in srednjim pretokom v obdobju polnjenja za obdobje vhodnih podatkov,
in vrednost koeficienta c

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina

Obdobje
vhodnega podatka
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014

Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka

koeficient c
0,91
0,91
0,91
0,91
0,93
0,91
0,91
0,91
0,91

Čeprav je število vodomernih postaj s primerno dolgimi nizi za ugotavljanje trendov v porečju
Vipave majhno, pa vodomerni postaji Ajdovščina in Vipava kljub zelo različnim vodozbirnim
zaledjem izkazujeta povsem enake koeficiente c. To kaže na zelo verjetno heterogenost
porečja z vidika upadanja pretokov, kar kažejo tudi koeficienti korelacije (Preglednica 35).
Zaradi tega je bila vsem mestom zadrževalnikov v tem primeru pripisana visoka stopnja
zaupanja.
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Razmerje med sQnp in sQs (koeficient d)
Za potrebe izračuna ekološko sprejemljivega pretoka (od katerega je odvisno, koliko vode je
potrebno zagotavljati v vodotoku) je potrebno na vsakem mestu zadrževalnika poznati srednji
mali pretok (sQnp). Srednji mali pretok je na mestih, kjer ni meritev, težje določiti (Brilly in
Šraj, 2014). V ta namen je bil na referenčnih postajah posameznih vodotokov (Preglednica
40) izračunano razmerje med srednjim malim pretokom (sQnp) in srednjim obdobnim
pretokom (sQs) (Enačba 16). To razmerje bo uporabljeno pri izračunu sQnp na mestih
zadrževalnikov.
Enačba 16:

d=

Preglednica 40: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med srednjim malim pretokom in
srednjim obdobnim pretokom na mestih zadrževalnikov, ter vrednost koeficienta d

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Vogrščeka
Vogrščeka
Vogrščeka
Lijakb
Podnanos
Podnanos
Belac
Podnanos
Branicad

Obdobje
vhodnega podatka
1971–2000
1971–2000
1971–2000
1971–2000
1983–2009
1983–2009
1971–2000
1983–2009
1971–2000

Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
nizka
visoka

koeficient d
0,016
0,016
0,016
0
0,035
0,035
0
0,035
0

Opombe:
a – podatek o sQnp pridobljen iz dodatnega vira (Sanacija objektov …, 2011);
b – vodotok presuši, podatek pridobljen iz dodatnega vira (Meljo, 2002);
c – vodotok presuši, podatek pridobljen iz dodatnega vira (Habič, 1989);
d – vodotok presuši, podatek pridobljen iz Evidence simultanih hidrometričnih meritev IzVRS (IzVRS, 2011).

Podatek o srednjem malem pretoku na vodotoku Vogršček pred izgradnjo zadrževalnika je bil
pridobljen iz dokumenta (Sanacija objektov …, 2011). Zelo podobne hidrogeografske
razmere imata vodotoka Košivec in Vrtovinšček, ki se nahajata v bližini in se napajata izpod
Trnovske planote, vendar so njuna vodozbirna zaledja podobno velika in sorodna tistemu na
Vogrščku ter veliko manjša kot vodozbirna zaledja Hublja in Lijaka. Stopnja zaupanja za vse
tri vodotoke je zato ocenjena kot visoka.
Lijak, Bela in Branica v poletnih mesecih presušijo (Meljo, 2012; Habič, 1989; Izvrs, 2011;
ARSO, 2016a), tako da je srednji mali pretok enak 0. Stopnja zaupanja je zato visoka.
Na Močilniku deluje vodomerna postaja, zato je srednji mali pretok z visoko stopnjo zaupanja
izračunan po njej. Vodomerna postaja Podnanos je bila izbrana kot referenčna postaja tudi za
Slapenski potok, saj v bližini ni nobene primernejše postaje, niti ni bilo mogoče pridobiti
podatkov simultanih meritev. Stopnja zaupanja je tako ocenjena kot nizka, vsekakor pa je
vrednost sQnp zelo majhna, tako da morebitna napaka najverjetneje ni problematična.
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Razmerje med sQnp/sQs(01–30) in sQnp/sQs(vhod) (koeficient e)
Tako kot srednji obdobni pretoki, ki kažejo negativni časovni trend, se s časom spreminjajo
tudi srednji mali pretoki. Kot je bilo ugotovljeno v poglavju 8.4, so se v splošnem pričeli
negativni trendi izražati po obdobju 1961–1990 in trajajo še danes. Potrebno je izračunati,
koliko bodo znašali srednji mali pretoki v ciljnem referenčnem obdobju 2001–2030.
Zahtevnost določitve tega trenda je razmeroma visoka, predvsem zaradi pomanjkanja
vodomernih postaj s primerno dolgimi nizi podatkov ter zaradi potencialno zelo različnih
nizkovodnih razmer med sicer geografsko bližnjimi vodotoki (Riđanović, 1989).
Za izračun trenda nizkih pretokov v porečju Vipave je primerna samo vodomerna postaja
Ajdovščina na Hublju (Preglednica 41). Ima primerno dolg niz podatkov. Pogojno primerna je
lahko še vodomerna postaja Vipava, vendar zgolj za primerjavo, saj ima veliko večje in
drugačno vodozbirno zaledje. Ostale vodomerne postaje na Vipavi ne izkazujejo razmer na
manjših vodotokih, ki se obravnavajo, in ne nudijo primerno dolgih nizov podatkov.
V iskanju čim višje stopnje zaupanja v izračun koeficienta je bil srednji mali pretok (sQnp) na
vodomerni postaji izražen ne kot absolutno število temveč kot relativno število (delni
koeficient m1) v odvisnosti od srednjega obdobnega pretoka (sQs) (Enačba 17). Najprej so
bile za celotno časovno vrsto 1961–2014 izračunane 30-letne drseče sredine srednjih
obdobnih pretokov (sQs) in srednjih malih pretokov (sQnp) (Slika 27), nato pa je bil
koeficient m1 izražen po enačbi (Enačba 17) za vsako izmed dobljenih 30-letnih obdobij v
časovni vrsti (1961–1990, 1962–1991, …, do 1985–2014). Tako je bila pridobljena nova
časovna vrsta koeficientov m1.
Nadalje so bile iz novo pridobljene časovne vrste koeficientov m1 izračunane nove 30-letne
drseče sredine za celotno obdobje 1961–2014. Tako pridobljene drseče sredine so vrnile trend
v obliki linearne funkcije (Slika 28). S pomočjo enačbe linearne funkcije je bila nato izdelana
projekcija delnih koeficientov m1 do ciljnega obdobja 2001–2030. Koeficient e je bil nato
izračunan kot razmerje med koeficientom m1 za obdobje 2001–2030 in koeficientom m1 za
obdobje vhodnih podatkov (1971–2000 ali 1981–2010 oziroma približki tem obdobjem)
(Enačba 18).
3,5

Pretok [m3/s]

3,0
2,5
2,0
1,5

sQs

1,0

sQnp

0,5
1961–1990
1962–1991
1963–1992
1964–1993
1965–1994
1966–1995
1967–1996
1968–1997
1969–1998
1970–1999
1971–2000
1972–2001
1973–2002
1974–2003
1975–2004
1976–2005
1977–2006
1978–2007
1979–2008
1980–2009
1981–2010
1982–2011
1983–2012
1984–2013
1985–2014

0,0

Slika 27: Drseče 30-letne sredine srednjih malih in srednjih obdobnih pretokov, VP Ajdovščina, 1961–2014
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0,13

y = –0,0002x + 0,12

0,12

sQnp/sQs

0,11

Linearni trend

1961–1990
1962–1991
1963–1992
1964–1993
1965–1994
1966–1995
1967–1996
1968–1997
1969–1998
1970–1999
1971–2000
1972–2001
1973–2002
1974–2003
1975–2004
1976–2005
1977–2006
1978–2007
1979–2008
1980–2009
1981–2010
1982–2011
1983–2012
1984–2013
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0,10

Slika 28: Razmerje med srednjim malim in srednjim obdobnim pretokom, VP Ajdovščina, drseče sredine 30letnih obdobij in linearni trend
Enačba 17:

=

,

kjer je m1 delni koeficient.
Enačba 18:

=

(

)

(

)

,

kjer »01–30« pomeni obdobje 2001–2030, »vhod« pomeni obdobje vhodnih podatkov
referenčne vodomerne postaje (Preglednica 36).
Preglednica 41: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med razmerjem srednjega malega
pretoka in srednjega obdobnega pretoka za ciljno obdobje 2001–2030 ter razmerjem srednjega malega pretoka in
srednjega obdobnega pretoka za obdobje vhodnih podatkov, in vrednost koeficienta e

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
ni*
Ajdovščina
Ajdovščina
ni*
Ajdovščina
ni*

Obdobje
vhodnega podatka
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014

Stopnja
zaupanja
srednja
srednja
srednja

koeficient e
0,94
0,94
0,94

srednja
srednja

0,96
0,96

srednja

0,94

Opomba:
*na vodotokih, ki presušijo, trend nizkih pretokov ni bil izračunan.

Razmerja srednjih malih v odvisnosti od srednjih obdobnih pretokov na vodomerni postaji
Ajdovščina kažejo nekoliko negativen trend. V nasprotju s tem se na vodomerni postaji
Vipava kaže neobstoječ do rahlo pozitiven trend. Domneva se, da je izračunan rahlo negativen
trend pravilen, saj se v manjših vodotokih brez retinence kažejo nekoliko negativni trendi
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srednjih malih pretokov (Bergant in sod., 2010). Kljub temu ostajajo pri zgornjem izračunu
določene negotovosti, zato je ocenjena stopnja zaupanja srednja.
Parametri, potrebni za izračun Qes, in faktor f
Za izračun ekološko sprejemljivega pretoka (poglavje 8.2) je potrebno na mestu zadrževalnika
določiti skupino ekoloških tipov (Slika 17) ter površino vodozbirnega zaledja (F) (Preglednica
13, Preglednica 42).
Preglednica 42: Parametri za izračun ekološko sprejemljivega pretoka na mestih predlaganih zadrževalnikov

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Skupina ekoloških
tipov
1
1
*
1
2
2
2
2
2

F [km2]

Razred F

Faktor f

7,3
5,5
10,9
4,0
14,9
3,8
7,5
2,4
52,5

1
1
*
1
2
1
1
1
2

1,5
1,5
*
1,5
1,2
1,5
1,5
1,5
1,2

Opomba:
*Zadrževalnik Vogršček ima določen Qes (MKO, 2012), zato na tem mestu ni določen.

Koeficient za izračun količine vode, potrebne za bogatenje nizkih voda (koeficient g)
Za izračun količine vode, potrebne za bogatenje nizkih pretokov, je bilo ponovno potrebno
določiti koeficient glede na neko drugo količino, ki je poznana tako na referenčni vodomerni
postaji kot na vsakem vodotoku, na katerem je predlagan zadrževalnik. Ta koeficient je težje
določljiv, saj je odvisen od ekološko sprejemljivega pretoka, ta pa je dalje odvisen od faktorja
f, določenega v Uredbi, ki ureja to področje (Uradni list RS, št. 97/2009). Faktor f se ne
prilagaja proporcionalno na nobenega izmed karakterističnih pretokov, temveč se določi glede
na v razrede razporejene vhodne podatke.
Vodomerne postaje, ki so lahko referenčne za določitev koeficienta g, so omejene. Primerni
postaji sta Ajdovščina in Podnanos, deloma pa tudi Vipava. Vodomerna postaja na Lijaku ni
primerna, saj vodotok naravno presuši. Vodomerne postaje v srednjem in spodnjem toku
Vipave pa imajo prevelika vodozbirna zaledja, da bi dobro odražale nizkovodna stanja na
manjših vodotokih.
Na vsaki izmed referenčnih vodomernih postaj (Preglednica 43) je bilo izbrano referenčno
sušno obdobje junij–september znotraj zadnjega 30-letnega klimatološkega obdobja 1981–
2010. Referenčno leto je četrto najsušnejše znotraj omenjenega 30-letnega obdobja, saj je cilj
naloge doseči 90-odstotno stopnjo zaupanja. Na vodomerni postaji je referenčno sušno
obdobje junij–september leto 1999 (Preglednica 44), na vodomerni postaji Podnanos pa 2007
(Preglednica 45).
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Preglednica 43: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med ekološko sprejemljivim
pretokom in pretokom, potrebnim za njegovo zagotavljanje v obdobju junij–september in vrednosti koeficienta g

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Ajdovščina
Ajdovščina
Vogrščeka
nib
Podnanos
Podnanos
nib
Podnanos
nib

Obdobje
vhodnega podatka
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014
1961–2014

Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka

koeficient g

visoka
visoka
nizka

15
15
----54
43
--43
---

Opombe:
a – podatek o količini vode za bogatenje nizkih voda pridobljen iz drugih virov (MKO, 2012).
b – na vodotokih, ki naravno presušijo, se bogatenje nizkih voda ne zagotavlja.
Preglednica 44: Deset najbolj sušnih obdobij junij–
september, VP Ajdovščina, 1981–2010

Leto
2003
1983
2006
1999
2007
2000
2009
2004
1994
1985

Preglednica 45: Deset najbolj sušnih obdobij junij–
september, VP Podnanos, 1981–2010

Qs [m3/s] Razmerje Qs/sQs
0,35
23%
0,46
30%
0,82
54%
0,82
54%
0,91
60%
1,02
66%
1,14
74%
1,16
76%
1,17
76%
1,17
76%

Leto
2003
1999
2009
2007
1983
2004
2005
2006
1985
1990

Qs [m3/s] Razmerje Qs/sQs
0,014
7%
0,056
27%
0,064
31%
0,075
37%
0,112
55%
0,116
57%
0,122
60%
0,123
60%
0,135
66%
0,137
67%

V naslednji fazi so bili na obeh referenčnih postajah izračunani neto pretoki (Qnet) (Enačba 5)
za vsak dan od 1. junija do 30. septembra izbranega referenčnega leta. Na dneve, ko je neto
pretok večji od 0, bogatenje ni potrebno, zato so bile te vrednosti izločene iz nadaljnje analize.
Neto pretoki, ki so manjši ali enaki 0, pa so bili sešteti po enačbi (Enačba 19). Rezultat enačbe
je kumulativni dnevni pretočni primanjkljaj (oziroma kumulativni dnevni pretok za bogatenje
– Qb) za obdobje junij–september, izražen v m3/s. Koeficient g je nato razmerje med
kumulativnim pretočnim primanjkljajem in ekološko sprejemljivim pretokom (Enačba 20).
Enačba 19:

= (∑

(Qnet )) × (−1); Qnet < 0 ,

kjer je Qnet neto pretok, Qb pa kumulativni dnevni pretočni primanjkljaj, oba sta izražena v
m3/s.
Enačba 20:

=

,
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kjer je Qes ekološko sprejemljiv pretok, g pa koeficient g.
Poudariti je potrebno, da se zaradi faktorja f, ki nastopa v izračunu ekološko sprejemljivega
pretoka in ki se ne določa proporcionalno temveč po razredih, koeficient g po vodotokih,
katerim je kot referenčna določena ista vodomerna postaja, lahko razlikuje.
Podatek o količini vode za bogatenje v obstoječem zadrževalniku Vogršček je pridobljen iz
drugih virov, zato je njegova stopnja zaupanja visoka. Na Vrtovinščku in Košivcu je enako
kot za določitev srednjega malega pretoka izbrana referenčna postaja Ajdovščina, ki zaradi
sorodnih geomorfoloških in klimatogeografskih značilnosti dobro odraža pretočne razmere,
zato je stopnja zaupanja ocenjena kot visoka. Na Močilniku deluje vodomerna postaja
Podnanos, tako da je stopnja zaupanja na tem vodotoku visoka. Prav tako se ocenjuje, da
postaja Podnanos zadovoljivo odraža pretočne razmere na Pasjem Repu, ki se nahaja blizu,
teče po isti geološki podlagi in po podobno razčlenjenem površju v isti smeri. Nizka stopnja
zaupanja je ocenjena na vodotoku Slapenski potok, kjer v bližini ni primernejše vodomerne
postaje kot Podnanos, ocenjuje pa se, da so pretočne razmere precej drugačne. Na Lijaku, Beli
in Branici, ki naravno presahnejo, se bogatenje nizkih voda ne zagotavlja, saj je ekološko
sprejemljiv pretok tam enak 0.
Razmerje med nabiro v času april–maj in nabiro v času oktober–maj (koeficient h)
Obdobje namakanja, ki je za porečje Vipave določeno kot obdobje od aprila do septembra, in
obdobje polnjenja zadrževalnika, ki je določeno kot obdobje od oktobra do maja, se delno
prekrivata v času dveh mesecev (april–maj). To pomeni, da je možno ob črpanju vode iz
zadrževalnika za potrebe namakanja istočasno zadrževalnik tudi polniti. Za izračun možne
nabire vode v referenčnem sušnem letu obdobja 2001–2030 je bil izračunan koeficient h
(Enačba 21) kot razmerje med skupno nabiro vode v času april–maj in skupno nabiro vode v
času oktober–maj v referenčnem sušnem letu na referenčnih vodomernih postajah
(Preglednica 46).
Enačba 21:

ℎ=

(

)

(

)

,

kjer je V(apr–maj) skupna nabira vode v obdobju april–maj na referenčni vodomerni postaji v
referenčnem sušnem letu, V(okt–maj) skupna nabira vode v obdobju oktober–maj na referenčni
vodomerni postaji v referenčnem sušnem letu, h pa koeficient h.
Preglednica 46: Izbrane referenčne vodomerne postaje za izračun razmerja med nabiro v obdobju april–maj in
nabiro v obdobju oktober–maj za referenčno sušno leto ter vrednosti koeficienta h

Zadrževalnik
Vrtovinšček
Košivec
Vogršček
Lijak
Močilnik

Referenčna
vodomerna postaja
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Ajdovščina
Podnanos

Obdobje
vhodnega podatka
1981–2010
1981–2010
1981–2010
1981–2010
1983–2009
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Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka

koeficient h
0,31
0,31
0,31
0,31
0,28

Zadrževalnik
Pasji rep
Bela
Slapenski potok
Branica

Referenčna
vodomerna postaja
Podnanos
Ajdovščina
Podnanos
Podnanos

Obdobje
vhodnega podatka
1983–2009
1981–2010
1983–2009
1983–2009

Stopnja
zaupanja
visoka
visoka
srednja
srednja

koeficient h
0,28
0,31
0,28
0,28

Koeficient h se na vseh vodomernih postajah giblje med 0,28 in 0,31, tako da lahko tej
korelaciji na splošno pripišemo visoko stopnjo zaupanja. Vrtovinšček, Košivec in Bela so si
po pretočnih razmerah blizu Hublju, zato je izbrana vodomerna postaja Ajdovščina. Tudi
Vogrščku in Lijaku je zaradi visoke statistične povezanosti pretokov med Lijakom in Hubljem
pripisana referenčna postaja Ajdovščina v izogib potrebi po odštevanju vrednosti dnevnih
pretokov na postajah Volčja Draga in Bezovljak. Za Močilnik in Pasji rep je reprezentativna
postaja Podnanos na Močilniku, stopnja zaupanja je visoka. Vodomerna postaja Branik nima
dovolj dolgega niza podatkov za tovrstni izračun, zato je izbrana referenčna postaja Podnanos,
stopnja zaupanja pa srednja. Podnanos je v tem primeru tudi najbližje pretočnim razmeram na
Slapenskem pretoku, a je stopnja zaupanja ocenjena kot srednja.

8.7.2. Največja možna akumulacija vode v zadrževalnikih
Po izračunu vseh koeficientov iz prejšnjega podpoglavja se srednji pretok na mestu
zadrževalnika v obdobju oktober–maj referenčnega sušnega leta obdobja 2001–2030 izračuna
po naslednji enačbi (Enačba 22):
Enačba 22:

sQs(

)(

)

= sQs × a × b × c ,

kjer je sQs(okt–maj)(01–30) srednji pretok na mestu zadrževalnika v času od oktobra do maja v
referenčnem obdobju 2001–2030, sQsZ srednji obdobni pretok na mestu zadrževalnika v
referenčnem obdobju vhodnih podatkov, a, b in c pa koeficienti.
Srednji mali pretok na mestu zadrževalnika za referenčno obdobje 2001–2030 se izračuna po
enačbi (Enačba 23):
Enačba 23:

sQnp(

)

= sQs × d × e ,

kjer je sQnp(01–30) srednji mali pretok na mestu zadrževalnika v referenčnem obdobju 2001–
2030, d in e pa koeficienta.
Ekološko sprejemljiv pretok (Qes) se izračuna po enačbi (Enačba 3), od tod pa neto pretok
(Qnet) po enačbi (Enačba 5).
V obdobju od začetka oktobra do konca maja je v običajnem letu 243 dni (leto, ki ni
prestopno). Od tod sledi, da je največja možna nabira vode v posamezni akumulaciji v
referenčnem sušnem letu v času od oktobra do maja za obdobje 2001–2030, izražena v m3,
naslednja (Enačba 24):
Enačba 24:

V = Qnet × 243 × 24 × 60 × 60 ,
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kjer je V največja možna nabira vode v akumulaciji v referenčnem sušnem letu v času od
oktobra do maja za obdobje 2001–2030, izražena v m3, Qnet pa neto pretok, izražen v m3/s.
Največja možna skupna nabira od aprila do maja v referenčnem sušnem letu se izračuna po
naslednji enačbi (Enačba 25):
Enačba 25:

(

)

= V×h

,

kjer je V(apr–maj) največja možna skupna nabira od aprila do maja v referenčnem sušnem letu
za obdobje 2001–2030, V največja možna nabira vode v akumulaciji v referenčnem sušnem
letu v času od oktobra do maja za obdobje 2001–2030, oboje izraženo v m3, h pa koeficient h.
V nadaljevanju so prikazane največje možne nabire vode iz posameznih vodotokov na mestih
predlaganih zadrževalnikov v referenčnem sušnem letu (90-odstotna stopnja zaupanja) v času
od oktobra do maja za obdobje 2001–2030 (Preglednica 47).
Preglednica 47: Največja možna nabira vode v posameznem vodotoku na mestu potencialnih zadrževalnikov v
referenčnem sušnem letu v času od oktobra do maja za ciljno obdobje 2001–2030

Zadrževalnik/Vodotok
Vrtovinšček
Košivec*
Vogršček
Lijak
Močilnik
Pasji rep*
Bela
Slapenski potok
Branica

Največja možna letna nabira [m3]
4.600.000
3.360.000
6.470.000
2.830.000
4.960.000
1.930.000
5.290.000
1.180.000
24.210.000

Opomba:
*na vodotokih, kjer je predlagana veriga več zadrževalnikov, so predstavljeni rezultati za skrajni dolvodni
predlagani zadrževalnik.

8.8. Vodna bilanca zadrževalnika
Skladno z ugotovitvami glede vodnih količin na površinskih vodah v porečju Vipave se bodo
predlagani zadrževalniki polnili v času od oktobra do maja (podrobno opisano v poglavju 8.3
Referenčno sušno leto).
V zadrževalniku ni mogoče porabiti celotnega volumna vode za namakanja, saj prihaja do
izgub vode še pred pošiljanjem v namakalni sistem. Izgube v zadrževalniku so izhlapevanje
ter morebitne druge namenske rabe (WMO, 2009). Za potrebe te naloge je voda v
zadrževalnikih rezervirana za namakanje ter za bogatenje nizkih voda v vodotokih v času
pretočnih nižkov od junija do septembra, ko vrednosti pretoka padejo pod ekološko
sprejemljiv pretok. Uporabni volumen zadrževalnika (volumen, ki ga je možno uporabiti za
namakanje), se izračuna po naslednji enačbi (Enačba 26):
Enačba 26:

V =V −E+P−B ,
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kjer je V1 uporabni volumen zadrževalnika, V0 skupni volumen zadrževalnika, E izhlapevanje
(evaporacija) z vodne površine zadrževalnika v času od junija do septembra, P skupne
padavine v času od junija do septembra in B bogatenje nizkih voda v času od maja do
septembra, vsi izraženi v m3.
8.8.1. Evaporacija
Merjeni podatki o evaporaciji z odprtih vodnih površin ne obstajajo, zato jih je potrebno
pridobiti na drugačen način. Allen in sod. (2006) so ugotovili, da obstaja povezava med
evaporacijo (izhlapevanje z odprte vodne površine) in evapotranspiracijo (izhlapevanje iz
zelenih delov rastlin). Agencija RS za okolje na fenoloških postajah po Sloveniji računa
evapotranspiracijo iz podatkov o sončnem obsevanju, hitrosti vetra, temperaturi in relativni
zračni vlagi po Penmann-Monteithovi metodi (WMO, 2008). Povezava med evaporacijo in
evapotranspiracijo je opisana z naslednjo enačbo (Enačba 27) (Allen in sod., 2006):
Enačba 27:

E=

,

kjer je E evaporacija, ET referenčna evapotranspiracija in k koeficient.
Podatki o evapotranspiraciji so pridobljeni s fenološke postaje Bilje v skrajnem zahodnem
delu porečja Vipave (ARSO, 2016i). Ker se bodo vsi zadrževalniki nahajali v razmeroma
nizkih nadmorskih višinah, lahko trdimo, da podatki o evapotranspiraciji v Biljah do
zadovoljive mere odražajo razmere na celotnem porečju.
Koeficient k se določi na podlagi povprečnih vetrovnih in vlažnostnih razmer (Allen in sod.,
2006). V porečju Vipave se ocenjuje, da povprečni vetrovi v času od junija do septembra
znašajo med 2 in 5 m/s, povprečna relativni zračna vlaga pa znaša med 40 in 70 % (koeficient
k se določa glede na velikostne razrede teh spremenljivk in ne proporcionalno). To pomeni,
da znaša koeficient k 0,85.
Za določitev referenčne evapotranspiracije na postaji Bilje so bili upoštevani podatki za
obdobje maj–september zadnjega referenčnega klimatološkega obdobja, 1981–2010. Kot pri
določanju količinskega stanja v vodotokih je bilo tudi v tem primeru določeno referenčno
sušno leto, ki bo nudilo rezultate, veljavne za 90 % let. Gre za leto s 4. najvišjim
primanjkljajem padavin nad evapotranspiracijo (primanjkljaj (jun–sep) = padavine (jun–sep)
– evapotranspiracija (jun–sep)) v obdobju 1981–2010 (90-odstotna stopnja zaupanja)
(Preglednica 48, referenčno leto je osenčeno).
Preglednica 48: Deset let z najvišjo stopnjo primanjkljaja padavin nad evapotranspiracijo v obdobju junij–
september, Bilje, 1981–2010

Leto
2003
2006
2009
1999
1985
2004

P – ET [mm]
–345,6
–276,8
–188,5
–184,9
–184,2
–134,1
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Leto
2000
1986
1987
1994

P – ET [mm]
–130,2
–121,0
–81,2
–79,2

Zaradi pozitivnega trenda v temperaturah je prisoten tudi trend v stopnjah evapotranspiracije
v zadnjih desetletjih. Ker se zadrževalniki načrtujejo za referenčno obdobje 2001–2030, je
bilo potrebno izračunati, kolikšna bo evapotranspiracija v ciljnem obdobju.

ET [mm]

Za določitev trenda je bila v prvi fazi izračunana skupna evapotranspiracija za vsako leto v
času od junija do septembra v obdobju 1971–2014. Zatem so bile izračunane 30-letne drseče
sredine za vsako 30-letno obdobje znotraj obdobja 1971–2014 (1971–2000, 1972–2001, …,
1985–2014). Dobljene drseče sredine so vrnile trend v obliki linearne funkcije (Slika 29). Z
enačbo linearne funkcije so bile vrednosti nato ekstrapolirane do obdobja 2001–2030.
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420

y = 3,85x + 452,24
ET(jun–sep)
Linearni trend

Slika 29: 30-letne drseče sredine skupne evapotranspiracije za obdobje junij–september, 1971–2014, Bilje

Padavine [mm]

Na enak način kot trend evapotranspiracije je bil izračunan tudi trend količine padavin med
junijem in septembrom (Slika 30). Z enačbo linearne funkcije so bile vrednosti nato
ekstrapolirane do obdobja 2001–2030.
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450

Padavine (jun–sep)
y = –3,17x + 528,54

Linearni trend

Slika 30: 30-letne drseče sredine skupne količine padavin za obdobje junij–september, 1971–2014, Bilje
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Ugotovljeno je bilo, da bo v času junij–september obdobja 2001–2030 skupna evaporacija z
odprte vodne površine (vodnega zadrževalnika) znašala 697 mm (z 90-odstotno stopnjo
zaupanja). Istočasno bo količina padavin v istem obdobju v času junij–september 277 mm (z
90-odstotno stopnjo zaupanja). Ko ti dve vrednosti med seboj odštejemo, dobimo rezultat, da
bo v obdobju 2001–2030 izguba iz zadrževalnika zaradi evaporacije znašala 42 cm (z 90odstotno stopnjo zaupanja). To pomeni, da bo 42 cm globine zadrževalnika neuporabnega za
namakanje zaradi izhlapevanja, iz česar lahko sklepamo, da gradnja majhnih zadrževalnikov
ni zelo smiselna.
Izračun izgub zaradi evaporacije iz posameznega zadrževalnika (volumen izhlapele vode) se
izračuna z množenjem skupne evaporacije (E) in površine vodne gladine. Ker vodni
zadrževalnik nima oblike kvadra, temveč je nepravilno geometrijsko telo, katerega površina
se zaradi sprotnega porabljanja vode za potrebe namakanja stalno spreminja, bi bilo skupni
volumen izhlapele vode potrebno izračunati z integralno enačbo (WMO, 2009). Za rešitev te
bi morali poznati funkcijo površine zadrževalnika v odvisnosti od volumna ter hitrost
porabljanja vode za namakanje v času vegetacijske dobe. Ker zahtevnost tovrstnega izračuna
presega okvire te naloge, so bile vpeljane poenostavitve.
Ob predpostavki, da ima rečna dolina, kjer je načrtovan vodni zadrževalnik, obliko črke V, in
da so stene zadrževalnika (pobočje) pretežno pravilnih oblik (drugače rečeno enakomerne),
lahko poenostavimo, da se površina gladine vode med praznjenjem zadrževalnika s časom
enakomerno manjša. Od tod sledi, da bi v primeru enakomerne razporeditve izhlapevanja in
padavin preko obdobja od junija do septembra, skupna izguba zaradi evaporacije v
zadrževalniku znašala neto primanjkljaj padavin nad evaporacijo (0,42 m), pomnožen s
polovico površine polnega zadrževalnika (Enačba 28):
Enačba 28:

I = (P − E)

,

kjer je I skupna izguba vode iz zadrževalnika od junija do septembra v m3, E skupna
evaporacija od junija do septembra v metrih, P skupne padavine od junija do septembra v
metrih in F površina polnega zadrževalnika v m2.
Tak rezultat ni točen, a je preprost približek in ocenjujemo, da nudi za potrebe te naloge
zadovoljiv prikaz izgube vode iz zadrževalnika zaradi izhlapevanja.

8.8.2. Bogatenje nizkih voda
Bogatenje nizkih voda se načrtuje za obdobje med junijem in septembrom, ko pogosto prihaja
do situacij, ko vrednosti pretokov v vodotokih padejo pod ekološko sprejemljive pretoke
(Slika 18, Slika 19). V teh primerih se predvideva zagotavljanje ekološko sprejemljivega
pretoka iz vode v zadrževalniku, kot je to primer denimo na reki Reki, kjer se ekološko
sprejemljiv pretok zagotavlja z bogatenjem iz zadrževalnikov Klivnik in Mola (Kobold in
Švab, 2009). Gre za primer dobre prakse, ko se poleg velikih pozitivnih učinkov izgradnje
zadrževalnikov na kmetijstvo ustvarijo tudi določeni pozitivni učinki na vodne ekosisteme v
času pretočnih nižkov in s tem nekoliko omilijo negativni učinki posega v prostor. Zato se
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predlaga, da se v času ekstremnih pretočnih nižkov iz predlaganih zadrževalnikov vzdržuje
tudi nivo ekološko sprejemljivih pretokov.
Količina vode, potrebna za bogatenje nizkih voda v referenčnem sušnem obdobju junij–
september se izračuna po naslednji enačbi (Enačba 29):
Enačba 29:

B = Qes × g × (24 × 60 × 60)s ,

kjer je B skupna količina vode, potrebne za bogatenje v času junij–september, izražena v m3,
g pa koeficient iz poglavja 8.7.1.

9. REZULTATI
Kartografsko in fotografsko gradivo rezultatov se nahaja v Prilogi.

9.1. Predlog zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč
Najprimernejše lokacije novih zadrževalnikov za potrebe namakanja glede na vse upoštevane
kriterije so navedene v preglednici (Preglednica 49).
Preglednica 49: Najprimernejše lokacije novih zadrževalnikov

Zadrževalnik

Karta

Fotografija

Pasji rep (3 ×)

PRILOGA Slika 33
PRILOGA Slika 35
PRILOGA Slika 37
PRILOGA Slika 39
PRILOGA Slika 41
PRILOGA Slika 43

PRILOGA Slika 34
PRILOGA Slika 36
PRILOGA Slika 38
PRILOGA Slika 40
PRILOGA Slika 42
PRILOGA Slika 44

Slapenski potok
Košivec
Vrtovinšček
Močilnik
Bela

Bruto volumen in površina zadrževalnika ter višina in dolžina krone pregrade so izračunani na
podlagi digitalnega modela nadmorskih višin s stranico osnovne celice 1 m, pridobljenega s
tehnologijo LIDAR (eVode, 2016b). Gre za doslej najnatančnejši daljinski zajem površja
Slovenije z gostoto točk na porečju Vipave med 5 in 10 točk na m2, zaradi česar stopnjo
zaupanja rezultatov ocenjujemo kot zelo visoko.
Skupni uporabni volumen vode, ki bi bil na voljo ob vzpostavitvi vseh predlaganih
zadrževalnikov, znaša 10,1 milijona m3 (Preglednica 50). V preglednici je predstavljena
vodna bilanca posameznih zadrževalnikov.
Preglednica 50: Vodna bilanca predlaganih zadrževalnikov na porečju Vipave za referenčno sušno leto

Zadrževalnik

Vogršček
(obstoječi)c
Pasji rep 1

Bruto volumen
[m3]

Bogatenje
[m3]

Izgube
[m3]

Uporabni volumen
[m3]

6.800.000
(6.470.000 a)
530.000

23.000

151.000

6.300.000a

21.000b

13.000

500.000
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Zadrževalnik

Pasji rep 2
Pasji rep 3
Slapenski potok
Košivec
Vrtovinšček
Močilnik
Bela
SKUPAJ

Bruto volumen
[m3]

Bogatenje
[m3]

Izgube
[m3]

Uporabni volumen
[m3]

330.000
160.000
580.000
450.000
670.000
520.000
1.100.000

0b
0b
13.000
6.000
8.000
53.000
0

9.000
5.000
14.000
28.000
27.000
49.000
18.000

320.000
150.000
550.000
420.000
640.000
420.000
1.080.000
10.390.000

Opombe:
Členi vodne bilance zadrževalnika so zaokroženi.
a – Členi vodne bilance zadrževalnika niso usklajeni, ker se zadrževalnik Vogršček v referenčnem sušnem letu v
času zimske nabire ne bi uspel povsem napolniti.
b – V primeru, ko gre za verigo zadrževalnikov na istem vodotoku, je bogatenje nizkih voda v vodni bilanci
zadrževalnika upoštevano samo enkrat.
c – Podatki veljajo ob predpostavki, da se zadrževalnik Vogršček sanira do te mere, kot je bil načrtovan ob
izgradnji (poglavje 7.2.1).

V nadaljevanju so predstavljene dimenzije posameznih predlaganih zadrževalnikov
(Preglednica 51).
Preglednica 51: Dimenzije predlaganih zadrževalnikov

Zadrževalnik

Vogršček
(obstoječi)
Pasji rep 1
Pasji rep 2
Pasji rep 3
Slapenski potok
Košivec
Vrtovinšček
Močilnik
Bela

Največja
višina
pregrade
[m]

Dolžina
krone
pregrade
[m]

Spodnja kota
pregrade
[m]

Zgornja kota
pregrade
[m]

Površina
ojezeritve
[ha]

35

174

98

133

72,1

25
22
15
20
10
14
11
33

150
115
115
155
290
250
400
160

228
257
299
136
79
88
193
345

253
279
314
156
89
102
204
378

6,0
4,1
2,6
6,7
13,2
12,8
13,9
8,4

Obdobje namakanja, ki traja od aprila do septembra, in obdobje polnjenja zadrževalnika, ki
traja od oktobra do maja, se delno prekrivata v času dveh mesecev – aprila in maja. Dva
meseca predstavljata eno tretjino namakalnega obdobja april–september (6 mesecev
namakalnega obdobja). Ob predpostavki, da se voda iz zadrževalnika porablja v povprečju
enakomerno preko celotnega obdobja namakanja, je mogoče za namakanje pridobiti še
dodatno tretjino uporabnega volumna posameznega zadrževalnika, seveda če je površinski
vodni vir, ki ga napaja, v obdobju april–maj referenčnega sušnega leta dovolj izdaten
(Preglednica 52).
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Preglednica 52: Maksimalni dodatni uporabni volumen zadrževalnikov v referenčnem sušnem letu ob
predpostavki, da se zadrževalnik v obdobju od aprila do maja ob hkratnem namakanju tudi polni

Maksimalni dodatni
uporabni volumen [m3]

Zadrževalnik

Vogršček (obstoječi)a
Pasji rep 1
Pasji rep 2
Pasji rep 3
Slapenski potok
Košivec
Vrtovinšček
Močilnik
Bela
SKUPAJ

0a
160.000
110.000
50.000
180.000
140.000
210.000
140.000
360.000
1.360.000

Opombe:
a – vodotok Vogršček v referenčnem sušnem letu ni dovolj izdaten za napolnitev zadrževalnika

9.2. Druge variante zadrževalnikov, za katere se po predlogu ne gre v izvedbo
Pred oblikovanjem predloga mikrolokacij in dimenzij zadrževalnikov so bile proučene
številne variante vodnih zadrževalnikov na posameznih vodotokih (Preglednica 53), izmed
katerih so bili v sklepni fazi izbrane najprimernejše (predstavljene v poglavju 9.1, Preglednica
50, Preglednica 51). Razlogi, zaradi katerih posamezne variante zadrževalnikov niso bile
izbrane, so naslednji (Preglednica 53):
 slabše razmerje dimenzij zadrževalnika v primerjavi z uporabnim volumnom
(nesorazmerno visoka pregrada, nesorazmerno dolga pregrada ali nesorazmerno velika
površina ojezeritve za razmeroma majhen volumen),
 zelo velike dimenzije zadrževalnika (krona pregrade daljša od 500 m ali pregrada, višja od
35 m),
 težnja k večjim uporabnim volumnom zadrževalnika, da je poseg v prostor čim bolj
upravičen.
Preglednica 53: Glavne karakteristike nekaterih proučenih variant zadrževalnikov, ki v končni fazi niso bile
izbrane zaradi dejavnikov mikrolokacije, in razlogi za izločitev

Zadrževalnik

Slapaški potok

Pasji rep 1

Varianta
*

Največja
višina
pregrade
[m]

Dolžina
krone Površina
pregrade ojezeritve
[m]
[ha]

Uporabni
volumen
[m3]

B

10

105

3,0

100.000

C

15

135

4,9

290.000

B

15

115

2,8

110.000
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Razlog za
izločitev

premajhen
volumen
premajhen
volumen
premajhen
volumen

Zadrževalnik

Varianta
*

Največja
višina
pregrade
[m]

C

20

Pasji rep 2

B

17

Pasji rep 3
Bela

--B

31

C

Dolžina
krone Površina
pregrade ojezeritve
[m]
[ha]

4,3

270.000

3,0

170.000

135

7,1

840.000

36

200

9,8

1,32 mio

D

40

215

11,0

1,53 mio

Košivec

B

13

470

22,9

500.000

Košivec 2

A

13

180

5,6

210.000

B

9

105

4,3

100.000

Močilnik
Vrtovinšček

130

Uporabni
volumen
[m3]

Razlog za
izločitev

premajhen
volumen
premajhen
volumen
z majhnim
povišanjem
pregrade do
velikega
povečanja
volumna
previsoka
pregrada
previsoka
pregrada
veliko slabše
razmerje med
dimenzijami in
volumnom
na trasi hitre
ceste
premajhen
volumen

-----

* Privzeto velja, da je varianta »A« izbrana varianta (poglavje 9.1). Pri zadrževalnikih, označenih z »---«, ni bilo
drugih variant, ki bi vidno odstopale od izbrane.

Poleg variant zadrževalnikov, ki niso bile izbrane, predstavljenih v zgornji preglednici
(Preglednica 53), so bile proučene tudi nekatere variante zadrževalnikov na nekaterih
vodotokih, ki so se v končni fazi izkazali za povsem neprimerne za umestitev vodnega
zadrževalnika (Branica, Lijak). Razlogi za neprimernost celotnega vodotoka so podrobno
podani v poglavju 7.3. Če bi se v prihodnosti kljub številnim in obsežnim omejitvenim
dejavnikom vseeno odločili za izvedbo zadrževalnikov na teh vodotokih, so v okviru te
naloge podane dimenzije in vodne bilance posameznih variant teh zadrževalnikov
(Preglednica 54, Preglednica 55, PRILOGA Slika 45, PRILOGA Slika 46).
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Preglednica 54: Vodna bilanca nekaterih variant zadrževalnikov na vodotokih, ki so bili prepoznani kot
neprimerni za umestitev zadrževalnikov; za referenčno sušno leto

Zadrževalnik

Branica

Lijak

Varianta

A
B
C
D
A
B
C
D

Bruto volumen
[m3]

Bogatenje
[m3]

Izgube
[m3]

Uporabni volumen
[m3]

1.200.000
3.050.000
5.800.000
9.600.000
160.000
200.000
260.000
380.000

0
0
0
0
0
0
0
0

100.000
166.000
235.000
320.000
13.000
16.000
19.000
25.000

1.100.000
2.880.000
5.570.000
9.280.000
150.000
180.000
240.000
360.000

Opomba: Členi vodne bilance so zaokroženi.
Preglednica 55: Dimenzije nekaterih variant zadrževalnikov na vodotokih, ki so bili prepoznani kot neprimerni
za umestitev zadrževalnikov; za referenčno sušno leto

Zadrževalnik

Branica

Lijak

Varianta

A
B
C
D
A
B
C
D

Največja
višina
pregrade
[m]

Dolžina
krone
pregrade
[m]

Spodnja
kota
pregrade
[m]

Zgornja
kota
pregrade
[m]

Površina
ojezeritve
[ha]

10
15
20
25
10
10
11
12

215
240
270
285
225
290
340
395

124
124
124
124
70
70
69
68

134
139
144
149
80
80
80
80

28,7
47,3
67,0
91,3
3,7
4,5
5,5
7,1

10. RAZPRAVA
Po scenariju A, ki predvideva namakanje vseh obstoječih njivskih površin in intenzivnih
sadovnjakov, bi se v porečju Vipave namakalo 3.476 ha kmetijskih površin. Skupna potreba
po vodi za potrebe namakanja v referenčnem sušnem letu bi na celotnem porečju znašala
5.750.000 m3 na vegetacijsko dobo (Preglednica 56).
Pri razčlenitvi predvidenih namakanih površin na višinske pasove so opazne velike zgostitve
v nižinskem pasu do 200 oziroma 250 m nadmorske višine (Preglednica 56, Slika 31). Nad to
mejo je površin za namakanje zgolj nekaj odstotkov, zato se organiziranje namakalnih
sistemov ne priporoča, saj bi bil finančni vložek velik, dodana vrednost pri prehranski
varnosti Slovenije pa minimalna.
Skupna bruto norma namakanja po scenariju A ob upoštevanju uvedbe namakanja samo za
nižinski pas do 250 m višine bi v referenčnem sušnem letu znašala 5.450.000 m3. Pri takem
scenariju gradnja dodatnih zadrževalnikov ni upravičena, saj lahko zadrževalnik Vogršček, ki
že deluje na porečju Vipave, tudi v referenčnem sušnem letu zagotovi zadostne količine vode.
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Zadrževalnik Vogršček, ki trenutno ni tehnično brezhiben, je seveda potrebno predhodno
urediti.
Večji strošek bi po tem scenariju predstavljala razpeljava cevovodov do vseh večjih
namakalnih polj. To je še posebej problematično v vzhodnem delu porečja Vipave, za
katerega Vogršček pravzaprav ni bil nikoli predviden.
Preglednica 56: Namakane površine po 50-metrskih višinskih pasovih in bruto norma namakanja, scenarij A

Višinski pas
pod 100 m
100–150 m
150–200 m
200–250 m
250–300 m
300–350 m
350–400 m
400–450 m
450–500 m
nad 500 m
SKUPAJ

Namakane površine Skupna bruto norma
[ha]
namakanja [m3]
2.386
3.980.000
659
1.090.000
174
290.000
56
100.000
39
70.000
23
40.000
11
20.000
2
5.000
5
10.000
121
160.000
3.476
5.750.000

Kumulativna bruto
norma namakanja [m3]
3.980.000
5.060.000
5.360.000
5.450.000
5.520.000
5.560.000
5.580.000
5.580.000
5.590.000
5.750.000

Slika 31: Površine, predvidene za namakanje, scenarij A, in 50-metrski višinski pasovi
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Uresničitev scenarija A bi pomenila spodletel poizkus povečanja prehranske samozadostnosti
in s tem prehranske varnosti Slovenije. V času, ko se poudarja pomen neodvisnosti od uvoza
hrane, je zasledovanje scenarija A premalo ambiciozen načrt, četudi bi se površina namakanih
zemljišč povečala.
Scenarij B predvideva uvajanje trajnostnega kmetijstva, tako da ne posega v nova zemljišča,
temveč predvideva namakanje tistih zemljišč, ki so v nedavni preteklosti (pred manj kot 15
leti) že bila njivske površine ali sadovnjaki. Tovrstnih zemljišč v zaraščanju je v porečju
Vipave veliko. Po tem scenariju je za namakanje predvidenih 6.685 ha njivskih površin in
sadovnjakov, kar je skoraj dvakratnik tistega, kar predvideva scenarij A.
Tudi pri scenariju B je opazna velika zgostitev predvidenih površin za namakanje v pasu do
250 m, saj se pod to nadmorsko višino nahaja 83 % predvidenih njivskih površin in
sadovnjakov, primernih za namakanje (Preglednica 57, Slika 32). Zaradi te zgostitve se je pri
organiziranju namakalnih sistemov smotrno osredotočiti na pas pod 250 m; v višjih
nadmorskih višinah bi bila investicija visoka, dodana vrednost pri doseganju cilja prehranske
varnosti Slovenije pa minimalna.
Preglednica 57: Namakane površine po 50-metrskih višinskih pasovih in bruto norma namakanja, scenarij B

Višinski pas
pod 100 m
100–150 m
150–200 m
200–250 m
250–300 m
300–350 m
350–400 m
400–450 m
450–500 m
nad 500 m
SKUPAJ

Namakane površine Skupna bruto norma
[ha]
namakanja [m3]
3.423
5.880.000
1.440
2.500.000
467
890.000
199
390.000
149
290.000
117
220.000
86
160.000
46
80.000
48
90.000
711
1.320.000
6.685
11.820.000
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Kumulativna bruto
norma namakanja [m3]
5.880.000
8.390.000
9.270.000
9.660.000
9.950.000
10.180.000
10.340.000
10.420.000
10.500.000
11.820.000

Slika 32: Površine, predvidene za namakanje, scenarij B, in 50-metrski višinski pasovi

V pasu pod 250 m bi v referenčnem sušnem letu po tem scenariju potrebovali nekaj manj kot
10 milijonov m3 vode za namakanje (Preglednica 57). Vodo za namakanje zahodnega dela
porečja Vipave, tj. ob Lijaku, spodnji Vipavi in Vrtojbici ter v okolici zadrževalnika Vogršček
bi zagotavljal obstoječi zadrževalnik Vogršček. Vsekakor je zadrževalnik v tem primeru
potrebno sanirati. Za vzhodni del porečja Vipave se predvidi izgradnjo novih zadrževalnikov,
za katere je bilo v okviru te naloge ugotovljeno, da so smiselni. Ob spodbujanju razvoja
kmetijskih površin se najprej predlaga izgradnja zadrževalnikov Košivec, Vrtovinšček, Pasji
rep 1, 2 in 3 ter Slapenski potok. Omenjeni zadrževalniki bi v referenčnem sušnem letu
zagotovili nekaj več kot 10 milijonov m3 vode (del tega prispeva Vogršček), kar točno zadosti
potrebam, ki jih predvideva scenarij B v nadmorskih višinah nižjih od 250 m.
Tak scenarij bi pomenil bistveno povečanje prehranske varnosti Slovenije ob hkratnem
uvajanju trajnostnega kmetijstva. Če bi v prihodnosti sklenili še povečevati kmetijsko
pridelavo v porečju Vipave, se predlaga nadaljnje širjenje namakanih površin v nižinskem
pasu. Največji delež rabe tal v nižinskih delih porečja Vipave zavzemajo trajni travniki, ki bi
jih bilo v določeni meri mogoče spremeniti v njivske površine. V tem primeru se je potrebno
izogibati zaščitenim območjem narave in upoštevati interese drugih sektorjev. V primeru
nadaljnje širitve kmetijske pridelave se v naslednji fazi predlaga izgradnja zadrževalnika
Močilnik, šele nato zadrževalnika Bela, ki sta v prvi fazi nekoliko manj primerna.
Zadrževalnik Bela je izmed vseh zadrževalnikov najbolj odmaknjen od zgostitev predvidenih
namakanih površin, poleg tega je območje zaščiteno. Skupna dodatna kapaciteta vode obeh
zadrževalnikov, ki bi znašala 2 milijona m3 na vegetacijsko dobo, zadostuje za namakanje
dodatnih približno 1.290 ha njivskih površin oziroma približno 830 ha sadovnjakov, in sicer
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ob predpostavki, da se namakane površine širijo po dolinskem dnu, kjer imajo tla nekoliko
boljšo sposobnost zadrževanja vode.
Scenarij B je pokazal tudi, da gradnja zadrževalnikov Lijak in še posebno Branica, ki sta
precej manj primerna od ostalih predlaganih zadrževalnikov, tudi ob intenzivnem povečanju
namakanih površin ni potrebna.

11. SKLEP
Povečevanje majhne prehranske varnosti, ki bi moralo predstavljati strateški cilj Slovenije, je
mogoče tudi z uvajanjem trajnostnega kmetijstva. Porečje Vipave je, kot so pokazali rezultati
naloge, za to zelo primerno. Ključ do trajnostnega kmetijstva in prilagajanje na podnebne
spremembe na tem območju je zagotavljanje zanesljivih vodnih virov s premišljenim
umeščanjem vodnih zadrževalnikov ter učinkovito rabo vode pri namakanju.
Cilji naloge so izpolnjeni, rezultati naloge pa v prvi fazi predvidevajo uvedbo sedmih novih
vodnih zadrževalnikov, ki so najbolj primerni za dano območje. Če bi se v prihodnosti
pokazala potreba, sta predlagana še dva dodatna zadrževalnika. Hipoteza o petih do desetih
novih zadrževalnikih je torej potrjena.
Ocenjujemo, da glavni rezultati naloge dosegajo visoko natančnost, saj so pridobljeni na
podlagi digitalnega modela reliefa z dolžino osnovne stranice 1 m, ki je rezultat tehnologije
daljinskega zaznavanja LIDAR, doslej najnatančnejšega zajema površja Slovenije. Dosedanji
modeli reliefa imajo bistveno manjšo resolucijo (dolžina osnovne stranice 5 m ali 12,5 m),
zaradi česar ne omogočajo natančnosti, ki je potrebna pri mikrolokacijski analizi površja na
mestih predlaganih zadrževalnikov. Rezultati, pridobljeni na podlagi dosedanjih modelov
reliefa bi imeli tolikšno napako, da ne bi bili uporabni.
Rezultati naloge do neke mere sovpadajo z načrti gradnje zadrževalnikov izpred štirih
desetletij. Podobnosti so predvsem v srednjem delu porečja na manjših desnih pritokih Vipave
ter na Močilniku in Pasjem repu. Odstopanja so pri Beli, kjer prvotni načrti zadrževalnikov ne
predvidevajo, v tej nalogi pa so se pokazale določene možnosti, čeprav je nekoliko
odmaknjena od velikih sklenjenih kmetijskih površin. Nasprotno obstajajo načrti
zadrževalnika na Branici, rezultati te naloge pa kažejo na njeno neprimernost.
Vsekakor možnosti za organiziranje namakalnih sistemov na porečju Vipave s svojimi
subsredozemskimi podnebnimi značilnostmi so, zato bi jih bilo smotrno izkoristiti.

12. POVZETEK
Za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva, ki bi morala biti strateški cilj vsake države,
je nujno potrebno zmanjševanje odvisnosti od uvoza, povečevanje lastne proizvodnje hrane
ter na ta način povečevanje prehranske samozadostnosti. Slovenija je na področju mesa in
mleka praktično samozadostna, na področju poljščin pa je delež lastne proizvodnje nizek, še
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posebno slaba je preskrbljenost z zelenjavo. V zasledovanju cilja prehranske samozadostnosti
je torej nujno potrebno povečati proizvodnjo zelenjave.
Porečje Vipave, ki se nahaja v zahodnem delu Slovenije, nudi dobre pogoje za proizvodnjo
zelenjave. Z vidika reliefa je dolinsko dno zelo primerno, prav tako je območje ugodno tudi
klimatsko. Prehodno sredozemsko podnebje z milimi zimami in zgodnjim začetkom
vegetacijske dobe nudi dobre pogoje za gojenje zelenjave. Porečje je zelo vodnato, vendar pa
se zaradi neprimerne razporejenosti padavin preko leta v poletnih mesecih pogosto pojavljajo
daljša sušna obdobja. Ob intenziviranju kmetijske pridelave bi bilo v sušnejših obdobjih nujno
potrebno dovajanje vode z namakanjem, kar je že trenutno praksa, vendar v manjšem obsegu,
kot bi bilo to mogoče. Obdobja, ko je voda za namakanje najbolj potrebna, pogosto sovpadajo
tudi z nizkovodnimi stanji površinskih vodotokov. Čeprav so površinske vode v povprečju
izdatne, pa iz tega razloga ne predstavljajo zanesljivega vodnega vira za namakanje v času
vegetacijske dobe, zaradi česar bi bilo vodo za namakanje nujno potrebno zagotavljati iz
vodnih zadrževalnikov. Zadrževalniki bi se polnili v času visokih vodostajev, v vegetacijski
dobi pa bi zagotavljali vodo za namakanje.
V okviru te naloge so bili vodotoki v porečju Vipave proučeni z vidika možnosti postavitve
vodnega zadrževalnika. Poleg geomorfoloških pogojev so bile upoštevane geološke razmere,
poselitev in pozidava, zavarovana območja narave, oddaljenost od zgoščenih kmetijskih
območij ter količinsko stanje vodotoka.
Kmetijska zemljišča, potencialno primerna za namakanje, so bila določena na podlagi
digitalnega sloja rabe tal iz leta 2016. Pri analizi kmetijskih zemljišč, potencialno primernih
za namakanje, so bila upoštevana tudi kmetijska zemljišča, ki so se po letu 2002 izgubila v
procesu zaraščanja. Geomorfološki pogoji so bili analizirani na podlagi digitalnega modela
nadmorskih višin, listov geološke karte ter karte ogroženosti zaradi plazov. Poselitev je bila
analizirana s pomočjo sloja katastra stavb in s terenskim ogledom. Količinska stanja
vodotokov so bila analizirana na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin, sloja
specifičnega odtoka, podatkov vodomernih in padavinskih postaj na porečju in v bližini ter
simultanih meritev nizkih pretokov. Projekcija potrebnih količin vode za namakanje je
izdelana za obdobje 2001–2030, zaradi česar so bili upoštevani tudi trendi podnebnih
spremenljivk. Vodne količine, potrebne za namakanje kmetijskih zemljišč v porečju, so bile
izpeljane iz preteklih študij ter podatkov o pridelavi kmetijskih pridelkov na tem območju. Ob
tem so upoštevani sodobni okoljski standardi ohranjanja zadostnega količinskega stanja v
vodotokih za potrebe zagotavljanja ekosistemskih storitev ter principi trajnostnega kmetijstva
s povečevanjem učinkovitosti rabe vode.
Rezultat je seznam osmih zadrževalnikov, ki so potencialno primerni za umestitev v prostor.
Na podlagi digitalnega modela reliefa s stranico osnovne celice 1 m, pridobljenega s
tehnologijo LIDAR, so za vsako izmed analiziranih variant zadrževalnikov podani volumen in
površina, dolžina krone in maksimalna višina pregrade ter vodna bilanca zadrževalnika.
LIDAR podatki omogočajo izdelavo najnatančnejšega digitalnega modela reliefa do zdaj; s
dozdajšnjimi modeli reliefa tovrstni izračuni ne bi bili mogoči, ker bi bili rezultati zaradi
prevelike napake neuporabni. Vse lokacije analiziranih zadrževalnikov, tako najprimernejših
kot manj primernih, so bile pregledane, predlogi pa dopolnjeni z ugotovitvami na terenu.
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Delno je izdelana tudi primerjava z načrti gradnje zadrževalnikov, ki izvirajo iz 70. in 80. let
prejšnjega stoletja.
Ugotovljeno je bilo, da bi šest predlaganih dodatnih zadrževalnikov v zgornjem delu porečja
Vipave, skupaj z obstoječim zadrževalnikom Vogršček, zagotavljalo dovolj vode za
namakanje vseh obstoječih njivskih površin in sadovnjakov, kakor tudi vseh njivskih površin
in sadovnjakov, ki so bili od leta 2002 podvrženi zaraščanju. S temi ukrepi bi se prehranska
samozadostnost Slovenije bistveno izboljšala.

13. SUMMARY
To ensure food security which should be a priority of every state it is crucially important to
gradually reduce its dependence on importing food and to develop its own food production
instead, thus increasing food self-sufficiency. Regarding meat and milk, Slovenia is selfsufficient, but regarding crops, especially vegetable, it is heavily dependent on importation.
To establish greater food security, Slovenia will need to increase its production of vegetables.
The Vipava river basin, located in the western part of Slovenia, offers good environment for
growing vegetable. Its geomorphology and climate are very suitable. The sub-Mediterranean
climate ensures mild winters and early summers with a long vegetation period. Water
resources are plentiful as well, although the distribution of precipitation often causes lengthy
dry periods during summer months. If agricultural production was to increase, water supply
would have to be ensured through irrigation. Such practice is already in place, but in smaller
extent. Periods of prolonged droughts usually coincide with very low or extremely low water
levels in surface waters, and though plentiful on average, they do not provide a reliable water
resource for irrigation. For that reason, irrigation water would have to be provided through a
series of water reservoirs on streams which would detain water during periods of high water
levels and supply irrigation systems during vegetation period.
In this research, the suitability of surface streams in the Vipava river basin to feature an
reservoir was assessed. To analyse them, geomorphological conditions, geology, population
and built-up areas, protected areas, distance from compact farmland suitable for irrigation,
and water levels in the stream have been taken into account.
Assessment of farmland potentially suitable for irrigation was based on the digital layer of
land use dating from 2016. The land use from 2002 was also taken into account in order to
define farmland which has been overgrown by secondary forest and consequently lost in the
last 15 years. Geomorphological analysis was based on the digital elevation model, geological
charts and the landslide hazard map. Population areas were determined based on cadastre data
and fieldwork inspection. Water supplies in surface waters were determined based on the
digital elevation model, the specific runoff layer, the precipitation and hydrological gauging
stations data, and simultaneous low flow measures. The projections of water amounts are
determined for the 2001–2030 period. For that reason, various trends of climate variables
were calculated as well. The amount of water needed for irrigation was estimated based on
existing studies and from the data on current crop production in the Vipava river basin.
Modern environmental standards regarding ecologically sustainable flows in streams as well
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as principles of sustainable agriculture in terms of increasing water use efficiency were also
applied.
The results have shown a list of eight water reservoirs potentially suitable for realisation.
Based on the digital elevation model with the cell dimension of 1 m, acquired through LIDAR
technology, we have calculated the volume, surface area, length and height of the dam, and
water balance for each variant of potential water reservoirs. The LIDAR method ensures the
highest accuracy so far; until now, such calculations would incur errors that would render the
results irrelevant. Every single location of the potentially suitable future reservoirs was
inspected in-situ, and the propositions were adjusted accordingly. We have partially compared
the results with the existing plans dating from the 1970s and 1980s.
It has been established that six additional reservoirs located in the upper Vipava river basin,
proposed according to this research, together with the existing Vogršček reservoir, would
provide enough water to maintain irrigation systems on all the existent crops and orchards, as
well as all crops and orchards that have been overgrown by secondary forest since 2002. With
such measures, the food self-sufficiency of Slovenia would increase significantly.
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15. PRILOGA
Priloga zajema kartografsko in fotografsko gradivo predlaganih zadrževalnikov v porečju
Vipave.

15.1. Pasji rep

Slika 33: Karta vodotoka Pasji rep in predlagani zadrževalniki

Slika 34: Fotografija na lokaciji predlaganih zadrževalnikov Pasji rep
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15.2. Slapenski potok

Slika 35: Karta vodotoka Slapenski potok in predlagani zadrževalnik

Slika 36: Fotografija na lokaciji predlaganega zadrževalnika Slapenski potok
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15.3. Košivec

Slika 37: Karta vodotokov Košivec in Kamenški potok in predlagani zadrževalnik

Slika 38: Fotografija na lokaciji predlaganega zadrževalnika Košivec
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15.4. Vrtovinšček

Slika 39: Karta vodotoka Vrtovinšček in predlagani zadrževalnik

Slika 40: Fotografija na lokaciji predlaganega zadrževalnika Vrtovinšček
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15.5. Vrtovinšček

Slika 41: Karta vodotoka Močilnik in predlagani zadrževalnik

Slika 42: Fotografija na lokaciji predlaganega zadrževalnika Močilnik
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15.6. Bela

Slika 43: Karta vodotoka Bela in predlagani zadrževalnik

Slika 44: Fotografija na lokaciji predlaganega zadrževalnika Bela
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15.7. Branica

Slika 45: Karta vodotoka Branica in možna lokacija zadrževalnika

Slika 46: Fotografija na lokaciji možnega zadrževalnika Branica
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IZJAVA O AVTORSTVU

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo.

Ljubljana, 29. 8. 2016

Jurij Krajčič
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