
 
dr. M. RISMAL 

- 75 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA 
UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJA VODA 

 

27. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2016 

dr. Mitja RISMAL* 

SLOVENSKE VODE, NAJVEČJE NARAVNO BOGASTVO, 
POTREBUJEJO ODGOVORNE STROKOVNJAKE 

1. UVOD – PROBLEMSKA IZHODIŠČA 

Članek obravnava napačni predpis MOP za ekološko dopustni minimalni pretok Reke Qes = 0,925 m3/s 
(v.p.Tnovo) in 1,388 m3/s, (v.p. Cerkvenikov mlin) in po njem narejeni načrt vodovoda za Slovensko Istro 
s 57 m visoko zemeljsko pregrado na Suhorki, po katerem bi država, skupaj z neizkoriščenima 
akumulacijama na Moli in Klivniku, plačala 109 milijonov evrov, ali 87 milijonov več od 22 milijonov evrov, 
kot stane rešitev vodovoda z Molo in Klivnikom (slika 1). O tem sem v GV predstavil že več dokazov 
(Rismal,1994),(Rismal,2003),(Rismal,2007) 
(Rismal,2009 b),(Rismal 2012 a),(Rismal,2012 b) 
V tem prispevku pa obravnavam, za rešitev tega vodovoda temeljno vprašanje, trditev projektanta 
Suhorke dr. U. Krajnca IEI, inženirja tega projekta, doc. dr. Križanowskega KSH FGG in predstojnika 
KSH FGG prof. dr. Brillyja, da je ta v osnovi napačni načrt vodovoda, vodnogospodarsko in ekološko 
optimalna rešitev. Uporaba že zgrajenih akumulacij na Moli in Klivniku za 22 milijonov evrov, tako trdijo, 
pa naj bi bila napačna: »Z upoštevanjem vseh izhodišč in omejitev rabe, reka Reka, kot edini vodni vir, 
niti bilančno in toliko bolj zaradi okoljevarstva ni ustrezna. S tem je bila potrjena tudi pravilnost odločitve 
o izgradnji akumulacije (Suhorke - pojasnilo pisca) na pritoku Reke, pri čemer služi Reka zgolj kot 
dopolnilni vodni vir ob posebnih pogojih rabe in upoštevanju omejitev v prostoru«. (Kryžanowski, 2006). 
 

 
Slika 1. Izdelani načrti in predlogi za rešitev obravnavanega vodovoda.( Rismal 2012 a) 

 

                                                        
* dr. Mitja RISMAL univ.dipl. inž.gradb, upokojeni profesor 
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2.  PREDPIS MOP ZA Qes, EKOLOŠKO ŠE SPREJEMLJIVE MINIMALNE 
PRETOKE REKE, JE DOLOČEN ARBITRARNO IN BREZ STROKOVNE ANALIZE, 
NAPAČNO 

Ker Rižana in Reka v sušah, kot je bila  2003, nimata dovolj vode, Reka celo presuši, je bilo potrebno 
ugotoviti, če je ta primanjkljaj vodovoda mogoče pokriti z vodo iz obeh že zgrajenih akumulacij. 
 
Kljub opozorilom IZH FGG FGG, pa so projektanti za načrt tega vodovoda uporabili naravovarstveno 
nerazumni predpis MOP za »Qes« = 0,925 m3/s za v.p. Trnovo in 1,388 m3/s za v.p. Cerkvenikov 
mlin, ki ga je MOP, že pred leti, napačno predpisal, da bi se v Reki  razredčile odplake Tovarne 
organskih kislin TOK, kar je proti pravilu naravovarstvene stroke: »Dilution is no Solution«.  
Ker obe akumulaciji Mola in Klivnik, za ta napačni Qes nimata dovolj vode, pa so ga projektanti 
Suhorke zmotno uporabili za kronski dokaz, da je izgradnja nove akumulacije na Suhorki 
potrebna. (Kryžanowski, 2006), (Krajnc,2007b). 
Po propadu TOK, se je Reka, glede uporabe za pitno vodo, vrnila v I. kakovostni razred, da je vodo iz 
obeh akumulacij, ki je bila prej namenjena za redčenje odplak TOK, sedaj mogoče uporabiti za vodovod.  
Projektanti vodovoda bi morali le preveriti, ali imata obe akumulaciji za vodovod dovolj vode in, 
ali bodo pretoki iz obeh akumulacij obogatene Reke, sedaj, zaradi odvzema vodovoda, na v.p. 
Cerkvenikov mlin manjši od naravnih pretokov, kar pa niso naredili.  
Po letu 2007, ko so tuji izvedenci v ekspertizi rešitev vodovoda z Molo in Klivnikom potrdili, načrt 
Suhorke, skupaj s predpisom za Qes = 0,925 m3/s in 1,388 m3/s, pa ovrgli, ga je MOP enako arbitrarno, 
kot ga je prej predpisal, znižal na 0,610 m3/s: »ker zahteve minimalnega pretoka 925 l/s v profilu Trnovo 
v ekstremnih sušnih obdobjih ni bilo mogoče vedno zagotoviti, znižali na 610 l/s« (Krajnc 2008), kar je 
druga napaka MOP, z enakimi posledicami. 
Vodna bilanca (slike 2a, 2b, 3; 4 in 5) iz akumulacij obogatene Reke na v.p. Cerkvenikov mlin namreč 
pokaže, da odvzem vodovoda naravnih pretokov v Reki, tudi v najbolj kritičnem sušnem letu 2062, sploh 
ne bo zmanjšal. Nad odvzemom vode, na ca 20 km dolgem odseku do Mole, pa bodo pretoki Reke večji 
od naravnih.  
Novo akumulacijo bi morali načrtovati le, če akumulaciji, za vodovod in ohranitev naravnih nizkih 
pretokov Reke Qes, nebi imeli dovolj vode. (Slika 2a, 2b, 3 ; 4 in 5). 
 

 
Slika 2a. Merjeni pretoki Reke na v.p. Cerkvenikov mlin, brez in z bogatenjem iz Mole in Klivnika, v 
sušnem letu 2003. Tanjša modra črta so leta 2003 merjeni pretoki Reke, brez bogatenja iz Mole in 
Klivnika, ko bi, na v.p. Cerkv. mlin, ostala 48 dni brez vode. Močnejša modra črta pa pretoke za vodovod 
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obogatene Reke nad v.p. Cerkv. mlin, ki bodo večji od izmerjenih naravnih pretokov. Naravni pretoki 
pod v.p. Cerkv. mlin, pa ostanejo nespremenjeni. 
Izmerjeni minimalni pretok Rižane, pod odvzemom vodovoda 0,074 m3/s, pa bi bilo o mogoče povečati 
na 0,220 m3/s, kar je enkrat več od po MOP predpisanega Qes = 0,110 m3/s. 
 
Arbitrarna določitev MOP za Qes = 1,388 m3/s; 0,925 m3/s za Reko, ki so ga po letu 2007, enako brez 
ustrezne hidrološke analize, znižali na 0,610 m3/s, pomeni naravovarstveno nesmiselno zahtevo, da 
mora imeti Reka, ki naravno presuši, te predpisane pretoke.   
Po tako nepremišljenih predpisih za Qes, bi morali v Sloveniji zgraditi vodne akumulacije na 
večini potokov in rek, tudi, če ni odvzema vode ! (Rismal, 2009 a),(Rismal, 2009 c),(Rismal,2012 c). 
To bi morala vedeti skupina 21 znanstvenikov (Urbanič, 2015), preden se je lotila, za Qes novih 
predpisov, kot smo izvedeli na Mišičevem dnevu 2015.  
 

 
Slika 2 b. Predpisani pretoki Reke Qes, po črti trajanja pretokov za ekstremno sušno leto 2003, s 
povprečnim letnim pretokom 4,14 m3/s in črti trajanja, zaradi klimatskih razmer, za 33,52% (slika 4.) 
manjšim pretokom 2,75 m3/s. Reka, brez bogatenja bi, od izvira do Škocjanskih jam, ostala 48 dni brez 
vode. Naravni pretoki leta 2003 na v.p. Cerkvenikov, ki so bili skoraj 6 mesecev manjši, leta 2062 pa bi 
bili skoraj 8 mesecev manjši od predpisanega Qes = 1,388 m3/s. Za naravne pretoke Reke, ki presušijo 
in že tisočletja tečejo skozi Škocjanske jame, torej tudi ni nobenih »ekohidroloških« razlogov 
predlagatelja (Brilly, 2009 b) za ekološko še sprejemljivi Qes = 0,80m3/s. 
 
2.1 Nasprotujoče si in neresnične trditve projektantov Suhorke 

 Projektant dr. KRAJNC: 
- »Ekološko sprejemljivi pretok 0,500m3/s Cerkvenikov mlin v reki Reki, po predlogu Rismala, je 

bistveno podcenjen! - dejanska vrednost za Cerkvenikov mlin je 1.388 l/s« (konec citata). (Krajnc, 
2006).  
Na drugem mestu pa trdi nasprotno: »Vzdrževalci poskušajo v prerezu Trnovo zagotoviti 
minimalni pretok 925 l/s in ne 1.388 l/s, kot trdi Rismal« (Krajnc 2007 a) ÷  »Trdimo, da sta 
akumulaciji Moli in Klivnik ves čas funkciji in, da že sedaj ne moreta zagotoviti dejansko z 
vodnogospodarskim dovoljenjem predpisanega minimalnega pretoka 0, 925 m3/s pod Ilirsko 
Bistrico,. Zato je potrebo zgraditi novo akumulacijo. Trdimo, da s predlaganim posegom ÷ 
izgradnjo akumulacije Suhorice in njenim polnjenjem v času visokih voda, izpolnjujemo merilo 
najmanjšega možnega poseganja v naravo. Nasprotno pa predlagani koncept prof. Rismala 
pomeni velik poseg v sedanji hidrološki režim reke Reke, zlasti v poletnih mesecih«. 
(Krajnc, 2007b) 
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Prof. dr. BRILLY, hidrolog Suhorke pa neresnično, nasprotno od Krajnca trdi, da tega 
predpisa MOP za Qs = 1,388 m3/s sploh ni, da je moj konstrukt: 

»Trditev Rismala, o zahtevanem ekološko sprejemljivem pretoku Reke ne drži. V nobenem 
pravnomočnem dokumentu ni bila nikoli omenjena zahteva. Dejansko je določitev ekološko  
sprejemljivega pretoka še predmet strokovnih obdelav v fazi idejnega projekta. Gre za 
neresnični in zavajajoči konstrukt g. Rismala.« (Brilly, 2009a).	÷	»Že na več forumih je bil avtor 
opozorjen, da je zahteva Qes = 1.388 l/s njegov konstrukt, s katerim manipulira in zavaja 
javnost«. ÷ »Zaradi znamenitosti  
Škocjanskih jam in njihovega pomena ter zaščite kot svetovne naravne dediščine na seznamu 
UNESCO, je poseganje v naravne pretoke manjše od 800 l/s z ekohidrološkega vidika 
nedopustno ÷ »Sočasno pa avtor (Rismal) ostro obračunava s stališčem, o predpisanem 
minimalnem pretoku 1388 l/s, ki ga razglaša za »uradno predpisanega« za katerega pa, kolikor 
je nam znano, ni nobene strokovne ali administrativne osnove« ÷ Avtor (Rismal).privzema 
dokument, ki naj bi ga predpisal MKO ÷ Ni nikakršnega dokumenta, ki bi opredeljeval omenjeni 
pretok kot biološki minimum.- Zato so trenutno še vedno aktualne vrednosti iz veljavnih 
dovoljenj, ali pogojev (opomba pisca: Qes = 0,925 m3/s in 1,388m3/s), ki v času dosedanjih 
postopkov niso bili spreminjani« ÷ » Po prof. Rismalu je »najbolj preprosto izdelati študijo in 
analizo brez meritev« (Pripomba avtorja: v resnici so bile uporabljene 50 letne meritve ARSO od 
1953 do 2003). Višina po prof. Rismalu  »predpisanega« biološkega minimuma je izredno 
visoka, tako, da posebno strokovno znanje in napor, da bi se obračunala s konkurenčnim 
projektom nista potrebna«	(Brilly, 2009b) 		÷	Avtor (Rismal) ponuja alternativo uradno 
sprejetemu projektu (pojasnilo pisca: Suhorke) in pri tem vztrajno ponavlja in, kot izhodišče za 
kritiko konkurenčnega projekta, privzema dokument, ki naj bi ga predpisal MKO – takšnega 
dokumenta pa ni , ne obstaja. Najbolj preprosto je izdelati študijo in analizo brez meritev, ki bi 
ovrgle ali potrdile neko hipotezo, saj merjenih podatkov ni. Žal pa takšne študije ne bo objavila 
nobena znanstvena znanstvena revija s SCI postopkom«  
 

2.3 Projektant Suhorke dr. Kranjc in prof. dr. Brilly pa te neresnične trditve ponavljata, da je 
napačni Qes = 1,388 m3/s moj »konstrukt« kljub temu, da sta predstavnika RV in MOP ing. 
Žigon univ. dipl. ing. in  Nučič univ. dipl. ing., tudi v njihovi prisotnosti in tudi pisno potrdila, 
da ga je predpisal MOP: 

- Nučič: Pri načrtovanju vodooskrbe je potrebno upoštevati načela integralnega gospodarjenja z 
vodnimi resursi, kar je primarna naloga države, z upoštevanjem varnosti in zanesljivosti oskrbe. 
To velja tako za uporabo podzemne kot površinske vode. Sektor za vode pripravlja spremembo 
Pravilnika o ekološko sprejemljivem minimalnem pretoku vodotokov. Za reko Reko, ki teče skozi 
Škocjanske jame, je trenutno določen minimalni pretok 1.388 l/s, kar je potrebno na novo 
utemeljiti in spremeniti, če želimo uporabiti obstoječi akumulaciji Klivnik in Mola za 
vodooskrbo. (Nučič, 2009). in 

- Žigon: predstavnik Rižanskega vodovoda: »Podatki, s katerimi razpolaga upravljavec, o 
obratovanju akumulacij Mola in Klivnik, ki imata zelo pomembno vlogo pri obstoječem vodnem 
režimu Reke; Iz teh podatkov izhaja, da je za doseganje pretoka Reke 925 l/s, ki je določen 
za v.p. Trnovo v Ilirski Bistrici (in ne na v.p. Cerkvenikov mlin), v določenih časovnih 
obdobjih potrebno izpuščati iz akumulacij količine vode celo preko 1300 l/s, poleg tega pa 
sta se obe akumulaciji v sušnih letih že mnogokrat izpraznili do absolutnega ne izkoristljivega 
volumna (300.000 m3); gre za bistvene podatke, ki jih je potrebno analizirati in upoštevati pri 
vodni bilanci« (Žigon, 2007). 

3. VODNA BILANCA OBRAVNAVANEGA VODOVODA Z REKO, MOLO, 
KLIVNIKOM IN RIŽANO  

3.1   Načrtovana poraba vode 
Za ta vodovod je ključno vprašanje, ali imata že zgrajeni akumulaciji, na Moli in Klivniku, z Reko in 
Rižano, dovolj vode za 50 let, od 2012 do 2062, in ali bo zajem vodovoda zmanjšal naravne pretoke 
obeh rek preko  naravovarstveno sprejemljive meje.  
Za to presojo je odločilna bilanca načrtovane porabe vodovoda vode in vodnih virov. Poraba vode je 
povzeta (preglednica 1), iz projekta IEI za novo akumulacijo na Suhorki. Nihanje mesečne porabe pa 
po meritvah Rižanskega vodovoda.  
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3.2 Vodna bilance za kritično sušno leto 2003-2012, in 2062 (Slike 3, 4 n 5) 
Izvedena vodna bilanca obravnava vse tri vodovode, Rižanski, Kraški vodovod in vodovod Ilirske Bistrice 
kot funkcionalno enotni vodovodni sistem, s 4 vodnimi viri: Rižano z dvema akumulacijama na pritokih 
Reke Moli in Klivniku in črpališči kraške podtalnice Kraškega vodovoda na Brestovici (Klaričih) in 
Ilirskobistriškega vodovoda na kraškem izviru Bistrice. 
V naravovarstvenem pogledu je sistem zasnovan za Rižano, po MOP predpisanem Qes = 0,110 m3/s 
in na v poglavju 2 (slika 2) in na slikah (3,4 in 5) podanih dokazih, da odvzem vodovoda na naravne 
pretoke, iz obeh akumulacij obogatene Reke, sploh ne bo vplival, razen na visoke pretoke, ki bodo, 
zaradi polnitev akumulacij, za ca 10%. manjši. Letni pretok Reke pa tudi v tem ekstremnem sušnem letu 
2062, ne bo manjši več kot 4,8%. 
Tudi v Škocjanskih jamah, razen, kot rečeno, pri visokih vodah, pa se naravni pretoki Reke ne bodo 
spremenili.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Preglednica 1. Načrtovana poraba vode do leta 2062. Povzeto iz »Ureditev oskrbe prebivalstva 
s pitno vodo Slovenske Istre in zalednega kraškega območja« IEI, 2006. 

 
Zaradi omejenega prostora je, iz narejene 50 letne vodne bilance vodovodnega sistema, povzeta le 
bilanca za Rižanski vodovod v sušnem letu 2003 (slika 3) in za načrtovano leto 2062, ko so leta 2003 
izmerjeni pretoki Reke in Rižane (slika 4 in 5), zaradi klimatskih sprememb, z ekstrapolacijo zmanjšani 
za 33,52%. Ta vodna bilanca, za v opazovanih 50 letih najbolj sušni leti 2003 in 2062, pokaže, da imata 
obe akumulaciji z Rižano, do leta 2062, za vse tri vodovode dovolj vode, z izjemo ekstremno sušnih let, 
ko se vključijo črpališči na Brestovici in na Bistrici, ki sta sicer varnostna rezerva celotnega sistema. 
Uporaba obeh akumulacij 400 m nad morjem pa omogoča pozitivno energetsko bilanco vodovodnega 
sistema (Rismal, 2012 b) 

 
Slika 3. Vodna bilanca Rižanskega vodovoda za porabo vode v sušnem letu 2003 za RV. Če bi  RV leta 
2003 uporabil vodo iz Mole in Klivnika, uvoz vode iz Hrvaške in črpanje vode iz Kraškega vodovoda ne 
bi bilo potrebno: 

Leto	 2012	 2042	 2062	
Vodovodi	 m3/leto	 m3/leto	 m3/leto	
Rižanski	vodovod	 9.175.680	 11.425.536	 13.944.960	
Kraški	vodovod	 2.363.904	 3.182.976	 3.888.000	
Skupaj	Rižana	in	Kraški	vodovod		 11.539.584	 14.608.512	 17.832.960	
Vodovod	Ilirska	B	 1.140.480	 1.555.200	 1.876.608	
Vse	skupaj:	 12.680.064	 16.163.712	 19.709.568	
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V obeh akumulacijah pa bi ostalo še 3.516.869 m3 neizkoriščene vode (slika 3) kar je več od 2.363.904 
m3 ki jo je leta 2003 potreboval Kraški vodovod. Izmerjen minimalni pretok Rižane 0, 074 m3/s pa bi 
lahko povečali za najmanj 3 krat na 0,220 m3/s, kar je ali enkrat več od predpisanega Qec = 0,110 m3/s. 
Iz zaloge vode 3.516.869 m  vode, kolikor  bi je  v sušnih letih 2003 (slika 3) in 1 letu 2.062.338.788 m3 

v, (slika 4), ostalo v Moli in Klivniku, in črpanje vode iz Kraškega vodovoda nebi bilo potrebno. 
 

 
Slika 4. Vodna bilanca celotnega vodovodnega sistema, z vodo Rižane in Mole in Klivnika, za povprečno 
hidrološko leto od 1955 - 2062, zaradi klimatskih  sprememb, za 33,52% manjšimi pretoki, kot so bili 
izmerjeni leta 2004. pretoki Rižane bodo 0,220 m3/s trikrat večji od leta 2004 izmerjenega 0, 74 m3/s. 
Naravni pretoki Reke v Škocjanskih jamah pa ostanejo nespremenjeni. Črpališči na Brestovici in izviru 
Bistrice sta v rezervi.  



 
dr. M. RISMAL 

- 81 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA 
UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJA VODA 

 

27. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2016 

 
Slika 5. Vodna  bilanca Rižanskega vodovoda za načrtovano ekstremno sušno leto 2062, kot je bilo 
2003, vendar, zaradi klimatskih razmer, za 33,52% manjših pretokov Rižane, Reke in pritokov v 
akumulaciji Mola in Klivnik, kot so bili izmerjen leta  2003. V obeh akumulacijah zaloga vode ne pade 
pod 1.338.788 m3. Minimalni preto kv Rižani, po odvzemu vodovoda, pa ne bo manjši predpisanega 
Qes = 0,11 m3/s, brez sodelovanja obeh akumulacij pa bi padel na  0,049 m3/s. V tem ekstremno sušnem 
letu in v podobnih sušah proti koncu načrtovanega obdobja, se Kraški vodovod in vodovod Ilirske Bistrice 
oskrbita iz lastnih črpališč na Brestovici in na izviru Bistrice. Sicer pa sta v rezervi celotnega 
vodovodnega sistema.  

4. REKA NAD ODVZEMOM VODOVODA NE IZGUBLJA VODE 

Da Reka nad odvzemom vodovoda na v.p. Cerkvenikov mlin ne izgublja vode, kot trdijo projektanti 
Suhorke (Brilly, 2008a), pokaže meritev pretokov ARSO leta 2003, ko je Reka popolnoma presušila, 
(slike 2a, 2b, 3, 4), Pretok Reke na tej vodomerni postaji je bil enak izmerjenemu izpustu iz Mole (Rismal 
2012a). Isto potrjuje korelacija korelacija (Rismal, 2009 b) mesečnih pretokov Reke na v.p. Trnovo in 
Cerkvenikov  mlin za leta 1973 – 1983. Rismal, 2008a , Rismal	2009c  

 

5. VPRAŠANJE  KAKOVOSTI VARNOSTI REKE IN PITNE VODE PRED 
ONESNAŽENJEM 

Reka je na odseku v.p. Cerkvenikov mlin, za pripravo pitne vode, v I. kakovostnem razredu. Njena 
zaščita pred onesnaženjem, ni samo naloga vodovoda, ampak je, tudi brez vodovoda, po vodnem 
zakonu obveznost onesnaževalcev voda. Za Reko toliko bolj, ker napaja kraško podtalnico in po 
UNESCO zavarovane Škocjanske jame. Za varnost pred nepredvidenim onesnaženju Reke, so 
predvidene v svetu običajne rešitve, (na Ruhru, Den Hagu, Rotterdamu, Amsterdamu, Londonu, 
Windhoeka v Namibiji, itd). Varovanje kakovosti Reke iz navedenih razlogov na tem porečju z nekaj 
tisoč prebivalci ni strokovno vprašanje ampak izvajanja predpisov in zakonov. 
Primer: Na gosto naseljenem industrijskem območju se iz Ruhra oskrbuje več milijonov prebivalcev. 
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6. VODNOGOSPODARSKE, NARAVOVARSTVENE IN KRAJINSKE LASTNOSTI 
VODOVODA Z MOLO IN KLIVNIKOM  

Iz 50 letne vodne bilance načrtovane porabe celotnega vodovodnega sistema sistema, ki so 
na slikah 2 in 3 povzete za kritična leta z izjemnimi sušami, je mogoče povzeti naslednje 
ugotovitve:  
 
6.1  Vodnogospodarske lastnosti rešitve vodovoda z Molo in Klivnikom 

- Za obravnavani vodovodni sistem treh vodovodov imata obe akumulaciji s 
prostornino 7.000.000 m3, z Rižano in Reke z Molo in Klivnikom, dovolj vode do leta 
2042. V naslednjih ekstremno sušnih letih, kot bilo 2003, pa je, z vključitvijo 
rezervnih črpališč kraške podtalnice v Brestovici, Klaričih in na izviru Bistrice, 
zagotovljena  načrtovana poraba vode celotnega vodovodnega sistema do leta 
2062. 

- Alternativna rešitev, namesto energije za črpanje vode iz rezervnih črpališč, je 
povečanje prostornine obeh akumulacij na 8.000.000 m3 z dvigom kron in prelivov za 
ca 1,0 m. (Rismal, 2012 b). 

- Za povečanje prostornine akumulacij so trije razlogi: izkoristijo se pritoki , ki se sedaj 
nekoristno prelivajo v Reko. Zmanjša se, ali odpade, črpanje iz rezervnih črpališč, 
poveča se varnost celotnega vodovodnega sistema in tretjič zajame se od od 
3.179.075 m3 ,, ki bi se leta 2012 in  leta 2042 še vedno 1.866.627 m3 iz Mole in 
Klivnika, s prostornino 7,000.000 m3, neizkoriščeno prelila v Reko. 

- Ker že obstoječi akumulaciji pokrijeta načrtovane potrebe, izgradnja nove 
akumulacije na Suhorki s 13.000.000 m3 in 57m visoko zemeljsko pregrado  ni 
utemeljena, saj pri 20% manjši prispevni površini  18,6 km2  od Mole in Klivnika  z 
23,2 km2 ne more akumulirati več, ampak za 20% manj vode. 

- Z ekološko skladnim, sonaravnim, in ekonomsko ugodnim transportom vode po 
Reki, od Mole do odvzema vodovoda na v.p. Cerkvenikov mlin, ni potrebna izgradnja 
biološko sterilnega in dragega 27 km dolgega transportnega cevovoda od Mole do 
rezervoarja na Rodiku, ampak le 10 km, od zajema vode na v.p. Cerkvenikov mlin do 
Rodika. (slika 1). 

- Za realizacijo načrta nepotrebne 57 m visoke pregrade na Suhorki in v suši z do 
črpanjem vode iz že itak minimalnih pretokov iz Reke, Mola in Klivnik pa ostaneta še 
naprej neizkoriščeni, bi država za ta vodovod plačala 87 milijonov evrov več, kot 
stane  uporaba že zgrajenih in že 30 let  neizkoriščenih akumulacij na Moli in 
Klivniku. 

 
6.2  Naravovarstvene in krajinske lastnosti in prednosti Mole in Klivnika pred Suhorko 
Z rešitvijo vodovoda z Molo in Klivnikom (sliki 3 n 4) se naravni pretoki Reke nad odvzemom 
vodovoda pri v.p. Cerkvenikov mlin povečajo, pod njo in v Škocjanskih jamah pa ostanejo naravni 
pretoki, takšni kot so, neizpremenjeni.(slika 3 in 4). 
Uporaba obeh akumulacij omogoča istočasno tudi ohranitev naravnih pretokov Rižane na 10 km odseku 
do morja pod 0,220 m3/s (slika 3), V manj sušnih letih 0,400 m3/s, kar je 5 krat več od leta 2003 
izmerjenega pretoka 0,074 m3/s. V ekstremno sušnem letu leta 2062, ko bi padli 0,049 m3/s, pa ne bodo 
manjši od predpisanega Qes = 0,110 m3/s (slika 4). 
Skozi Škocjanske jame UNESCO ne more zahtevati od naravnih večje pretoke Reke.  
Reka je že danes v I. kakovostnem razredu, kar mora biti, zaradi zaščitenih Škocjanskih jam in ker 
napaja kraško podtalnico, tudi brez vodovoda 
Predpisanih pretokov Qes = 0,925 m3/s na v.p. Trnovo in na 20 km dolgem odseku Reke(1,388 m3/s) 
do v.p. Cerkv. mlin že med obratovanje teh akumulacij 10 do 15 krat sploh ni bilo mogoče doseči  
(Krajnc 2007a)(Krajnc, 2007b).  
Največji »znanstveni in strokovni« absurd tega »optimalnega projekta« profesorjev in doktorjev znanosti 
z novo 13.000.000 m3 veliko akumulacijo na Suhorki pa je, da predpisanega Qes = 1,388 m3/s, na 20 
km dolgem odseku Reke, od Mole do v.p. Crekvenikov mlin, sploh ni mogoče zagotoviti, ker se ta 
akumulacija nahaja na koncu tega odseka. 
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6.3 Na navedene dokaze za Molo in Klivnik pa projektanti Suhorke odgovarjajo napačnimi in 
neresničnimi, lažnimi trditvami:  
Prof. dr. Brilly: »Trditev Rismala, o zahtevanem ekološko sprejemljivem pretoku Reke ne drži. V 
nobenem pravnomočnem dokumentu ni bila nikoli omenjena zahteva. Dejansko je določitev ekološko 
sprejemljivega pretoka še predmet strokovnih obdelav v fazi idejnega projekta. Gre za neresnični in 
zavajajoči konstrukt g. Rismala.« (Brilly, 2009a). 
Po mnenju prof. dr. Brillyja naj bi »pozoren bralec, ki spremlja problematiko, hitro opazil, da prof. Rismal 
komplekse probleme, ki zahtevajo najširši konsenz v prostoru, kaj hitro prevali v breme širše skupnosti, 
oziroma v pristojnost odločanja ministrstva. S preložitvijo odgovornosti kaj hitro preloži tudi stroške 
investicije in ob enem v rokohitrski maniri manipulira s tehničnimi zasnovami glede na to, kaj je za 
njegove ideje koristno…« Brilly, 2013 .	Denar je vržen proč za ekspertno mnenje, zasnovano na 
absurdni vrednosti minimalnega pretoka (napačni predpis MOP !?, po Rismalu). Več kot 50 milijonov 
evrov je šlo po  vodi skupaj z milijonom, ki ga koprski vodovod letno plačuje Hrvaški. (Brilly 2014)  
Projektant Suhorke dr. Krajnc pa: »Trdimo, da s predlaganim posegom  -  izgradnjo akumulacije 
Suhorice –  
In  njenim polnjenjem v času visokih voda izpolnjujemo merilo najmanjšega možnega poseganja v 
naravo….. 
Nasprotno pa predlagani koncept prof. Rismala pomeni velik poseg v sedanji hidrološki režim reke Reke,  
zlasti  v poletnih mesecih. (Krajnc, 2007 b).Po vsem tem je dovolj dokazov, da ni odpovedala Slovenija 
ampak neodgovorni in nesposobni  projektanti in birokracija«. [(Krajnc, 2008). (Krajnc, 2015)] 
Inženir projekta Suhorke doc. dr. Kryžanowski pa Krajncu pritrjuje: »Z upoštevanjem vseh izhodišč in 
omejitev rabe, reka Reka, kot edini vodni vir, niti bilančno in toliko bolj zaradi okoljevarstva ni ustrezna. 
S tem je bila potrjena tudi pravilnost odločitve o izgradnji akumulacije na pritoku Reke (Suhorke, opomba 
pisca); pri čemer služi Reka zgolj kot dopolnilni vodni vir ob posebnih pogojih rabe in upoštevanju 
omejitev v prostoru«. (Kryžanowski, 2006).  
 

SKLEP 

V prispevku navedeni strokovni dokazi za 87 milijonov cenejšo rešitev obravnavanega vodovoda z že 
zgrajenima Molo in Klivnikom, so del vodnogospodarsko in ekološko skladnega integralnega upravljanja 
z vodo na obravnavanem porečju Reke, Rižane s kraško podtalnico in Dragonje: 
 

1. Obe akumulaciji z Rižano imata za dolgoročne potrebe enotnega vodovodnega sistema, ki ga 
tvorijo Rižanski, Kraški in vodovod Ilirske Bistrice, dovolj vode za načrtovane potrebe do leta 
2062 tudi, če se bo, zaradi klimatskih sprememb, zmogljivost teh vodnih virov zmanjšala za 
33,52%. Obstoječa črpališča kraške podtalnice se, proti koncu načrtovanega obdobja vključijo 
le v ekstremno sušnih letih. Sicer pa so varnostna rezerva sistema.  

2. Vodovod naravnih nizkih pretokov Reke pod odvzemom vode in v Škocjanskih jamah ne bo 
zmanjšal. Nad odvzemom vode pa bodo pretoki v sušnem obdobju večji od naravnih. Zato po 
MOP  predpisane vrednosti za Qes = 0,610 m3/s; 0,925 m3/s; 1,388 m3/s in »ekohidrološki kriterij 
prof. dr. Brillyja naravovarstveno niso utemeljeni. Zato jih tudi UNESCO ne more zahtevati. 

3.  Z vključitvijo obeh akumulacij v sušah, kot je bila 2003, pa bodo pretoki Rižane, kljub odvzemu 
vodovoda, najmanj 0,220 m3/s, večji od 0,074 m3/s, v tem letu izmerjenega minimalnega pretoka 
(Slika 3 in slika 4) v ekstremno sušnem  letu 2062. na koncu načrtovanega obdobja, pri 
predvidenem upadu pretokov pa ne bodo manjši od predpisanega Qes = 0,110 m3/s in enkrat 
večji večji od 0,049 m3/s, kot bi bili, brez uporabe Mole in Klivnika. 

4. Z dvigom prelivnih robov in kroni pregrad obeh akumulacij vsaj za 1,0 m je moče izkoristiti 
pritoke, ki se iz akumulacij sedaj nekoristno prelivajo v Reko, zmanjšati i energetske stroške 
sistema, minimalne pretoke Rižane pa povečali.  

5. Za 87 milijonov evrov kolikor je ta rešitev cenejša od »optimalnega projekta s Suhorko, je 
mogoče na tem povodju rešiti večino vodnogospodarskih problemov zaščite rabe in varovanja 
pred vodami. 

6. Toliko dražji »optimalni« vodovoda s Suhorko pa ima, razen napačnega predpisa MOP za Qes, 
še naslednje strokovno nedopustne napake:  
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- na 20 km dolgem odseku Reke od Mole do pritoka Padeža (Suhorke) predpisanega 
Qes v Reki. že fizično, sploh ni mogoče zagotoviti, saj se Suhorka nahaja na koncu tega 
odseka. 

- Suhorko z enkrat večjo prostornino 13.300.000 m3 od Mole in Klivnika so načrtovali na 
20% manjši prispevni površini. Za v akumulaciji v sušah manjkajočo vodo pa predvideli 
črpanje vode  

Teh dejstev in dokazov pa v slovenski vodni stroki, od 1990, že 27 let, ni mogoče strokovno 
regularno obravnavati. Strokovno meritorne revizije tega in drugih enako napačnih  projektov, 
na katere že leta opozarjam, tudi na Mišičevih dnevih in v GV, niso mogoče, ker so njihovi akterji 
istočasno tudi edini sodniki teh lastnih napak. Zato tudi za strokovnost, gospodarjenje in 
načrtovanje z vodami, v tej državi nihče več ne odgovarja. 
 

 
Slika 6. Kot iz Mole že od leta 1990 neizkoriščeni 
izpust vode iz akumulacije Klivnik 

 
Slika 7. Pogled na neizkoriščeno akumulacijo 

Klivnik z ribičem.  
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