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Povzetek

Oskrba s pitno vodo v Slovenski Istri pretežno 
temelji na viru Rižana, ki pa kot edini pravi lastni 
vir vodooskrbnega sistema nima rezerve ob iz-
padu – največji problem predstavlja potencialno 
onesnaženje vodnega vira, ki se bo z načrtova-
nimi infrastrukturnimi posegi v vplivnem obmo-
čju še potenciral. V tem primeru je treba zago-
toviti najmanj kapacitete, ki ga sedaj zagotavlja 
vir Rižana, kar pomeni trenutno v povprečju v 
sezoni 185 l/s. Rižanski vodovod poleg lastnih 
virov Rižane in Sečovelj uvaža vodo Iz Kraškega 
vodovoda in Hrvaške. Poletni meseci imajo dve 
značilnosti: bistveno se poveča potreba po vodi 
zaradi turizma ter bistveno se zmanjšajo pretoki 
v Rižani kot lastnega vodnega vira Rižanskega 
vodovoda. Uvoz vode je v obdobju 1997- 2014 v 
kritičnem mesecu avgustu dosegel 46 % potreb 
Rižanskega vodovoda. Na dolgoročnost oskrbe 
vode iz uvoza ne gre računati, prvič zaradi na-
raščajočih lastnih potreb na Hrvaškem in drugič 
zaradi tehničnih omejitev pri distribuciji vode iz 
Krasa zaradi nerealiziranega projekta rekon-
strukcije vodoskrbnega sistema na Krasu. Z upo-
števanjem projekcij povečanja rabe vode, rasti 
turizma in tudi z vplivom klimatskih sprememb 
lahko z gotovostjo pričakujemo vse večjo fre-
kventnost pojava deficita vode v oskrbi iz vodne-
ga vira Rižana in bo potrebno zagotoviti strateški 
vodni vir. Zato je treba nujno nadaljevati z aktiv-

nostmi za izgradnjo strateškega vodnega vira, ki 
bi dolgoročno rešila oskrbo v regiji. Ne glede na 
izbrano varianto bi bilo mogoče zaradi komple-
ksnosti umeščanja objektov v prostor zagotoviti 
strateški vodni vir najprej do leta 2025, realno 
pa najverjetneje šele do leta 2030. Še vedno pa 
ostaja odprto vprašanje kako nadomestiti pri-
manjkljaj v vmesnem obdobju. Ena od možnosti 
predstavlja desalinizacija morske vode, ki pa je 
bila s strani lokalne skupnosti zavržena kot ne-
sprejemljiva.

Uvod 

Slovenska obala že vrsto let nima zagotovljenega 
varnega vodnega vira za oskrbo s pitno vodo. Ta 
problem je drastično izpostavilo iztirjenje vlaka 
v predoru Hrastovlje 25.junija 2019, ko naj bi iz-
teklo v tla približno 10.000 l kerozina. Do izlitja 
kerozina je prišlo na vplivnem območju vodnega 
vira Rižane, ki predstavlja glavni vodni vir za os-
krbo prebivalstva s pitno vodo v regiji. Dogodek 
se je zgodil neposredno pred turistično sezono, 
ko so potrebe po vodi največje. Zaradi zmanjša-
nja tveganja onesnaženja vodnega vira so bili 
izvedeni ustrezni varstveni ukrepi na zajetju 
Rižana, kar je posledično pomenilo tudi zmanj-
šanje dobave pitne vode v sistem vodooskrbe v 
regiji. Primanjkljaj Rižane je upravljalec vodovo-
da delno nadomeščal z povečanim uvozom vode 
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iz sosednjih vodooskrbnih sistemov, deloma pa 
tudi z dnevnimi omejitvami oziroma ukrepi za 
zmanjšanje porabe pitne vode. Razlitje kerozina, 
na srečo, do sedaj še ni imelo vpliva na kvali-
teto vode vodnega vira Rižana. Z upoštevanjem 
varstvenih ukrepov pri izkoriščanju vodnega vira 
Rižana upravljalec vodooskrbnega sistema za-
gotavlja nemoteno dobavo pitne vode v regiji. Je 
pa ta dogodek ponovno opozoril na pomembne 
obveze, ki smo jih zapisali v krovnih aktih in smo 
jih kot družbena skupnost obvezani izvajati, so pa 
zapisane besede, žal, vse prevečkrat zgolj mrtve 
črke na papirju:

Ustavna pravica do pitne vode

Konec leta 2016 je bil v ustavo dodan 70.a člen 
(pravica do pitne vode) v katerem je bila oprede-
ljena izrecna pravico do pitne vode, ki se zagota-
vlja preko naslednjih določil:
– vsakdo ima pravico do pitne vode,
– vodni viri so javno dobro v upravljanju države,
– vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskr-

bi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago,

– oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko 
samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in 
neprofitno.

Ustavni zakon je v II. razdelku določil, da je tre-
ba zakone, ki urejajo vsebine iz 70.a člena URS, 
uskladiti z ustavnim zakonom v osemnajstih 
mesecih po njegovi uveljavitvi, pri čemer ni poi-
mensko navedel posameznih zakonov. Ta obveza 
do danes še ni realizirana. V javnosti je ta ustav-
na pravica praviloma razumljena kot obveza, da 
imajo tudi prebivalci Slovenije, ki sedaj niso pri-
ključeni na javni vodooskrbni sistem, to pravico 
oziroma, da morajo majhni zasebni vodovodi, ki 
so sedaj privatni lasti preiti v last in vzdrževanje 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Smatramo, da 
so omejitve pri porabi pitne vode, ki so jo doživljali 
prebivalci Slovenske Istre v poletnih mesecih tega 
leta, tudi kršitev ustavne pravice do pitne vode.

Zagotavljanje  rezervnih vodnih virov

V 16. členu Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS 
88/12) je opredeljena zahteva v zvezi z zagota-
vljanjem rezervnih zmogljivosti in varnega obra-
tovanja javnih vodovodov z upoštevanjem slede-
čih določil: 
– Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo za-

gotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, s 
katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost 
obratovanja javnega vodovoda.

– Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih 
vodovodov se poleg območij poselitve upošte-

vajo tudi obstoječa in predvidena poselitvena 
območja za katera je predvideno, da se bodo s 
pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.

– Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena re-
zervna zajetja za pitno vodo.

– Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neod-
visno zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni 
vodovod.

Na osnovi podatkovnih baz MOP je razvidno, da 
ima le 27,4% oziroma 152 vodovodnih sistemov, 
ki oskrbujejo več kot 300 prebivalcev zagotovlje-
ne „alternativne vodne vire“ (rezervno zajetje ali 
ustrezno povezavo z drugim vodovodnim siste-
mom). V Operativnem programu oskrbe s pitno 
vodo za obdobje od 2015 do 2020 (MOP, 2015) je 
opredeljen cilj, da morajo vsi javni vodovodni sis-
temi, ki oskrbujejo več kot 300 prebivalcev, ime-
ti zagotovljeno rezervno zajetje za pitno vodo in 
predvideni ukrep, da je potrebno za približno 190 
vodovodnih sistemov zagotoviti ustrezna rezerv-
na zajetja za pitno vodo. Rok za izvedbo teh ukre-
pov je določen do konca leta 2021, pri čemer so 
nosilci ukrepa Občine.

Podnebne spremembe vpliv  
na oskrbo s pitno vodo

O posledicah podnebnih sprememb za vodne 
vire in vodooskrbo v Sloveniji smo opozorili že 
pred več kot 10 leti na Mišičevem srečanju 2008 
(Krajnc, 2008) in v zvezi s to problematiko izposta-
vimo posebej še bistvene ugotovitve (Kajfež Boga-
taj 2007): 
– Upadanje količine padavin poleti bo imelo za po-

sledice več suš z negativnimi učinki na dosto-
pnost  vodnih virov. Pričakujemo lahko daljša 
sušna obdobja ter krajša in krajevno razpore-
jena obdobja intenzivnih padavin. Posledično se 
bodo spremenili časovni in geografski poplavni 
vzorci, upadli bodo srednji nizki pretoki vodoto-
kov, prav tako pa lahko pričakujemo tudi težave 
s preskrbo z vodo zaradi padca nivoja podtal-
nice oziroma črpanja zalog podtalne vode pod 
obstoječi spodnji nivo. 

– Poleg obalnega in kraškega območja so zaradi 
podnebnih sprememb v Sloveniji najranljivejša 
območja, ki so v obstoječem stanju podnebja 
problematična s stališča preskrbe s pitno vodo 
in izpostavljenost suši.

– Zaradi pomanjkanja vode bodo posredno pri-
zadete dejavnosti kmetijstvo, energetika in 
predelovalna industrija. Posledica prizadetosti 
gospodarskih panog in preskrbe z vodo pa bo 
dražje bivanje, predvsem voda, hrana in elek-
trična energija. 

Letošnji junij so ob havariji pri Hrastovljah 
zaznamovale tudi izjemne vremenske razmere, 
pri katerih so zaznani veliki odkloni od dolgo-
letnega povprečja v vseh ključnih podnebnih 
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statistikah – temperaturi zraka, višini padavin 
in trajanju sončnega obsevanja, kar statistično 
gledano uvršča junij na sam vrh glede odstopa-
nja vremenskih razmer v zadnjih sto letih opa-
zovanj. Padavin je bilo junija skoraj povsod manj 
od dolgoletnega povprečja, zlasti sušno je bilo v 
zahodni polovici Slovenije. V porečju Rižane je 
padlo le 15–35% običajnih padavin. Na obmo-
čjih z najmanj padavinami je bil junij najbolj ali 
drugi najbolj suh v obdobju 1961–2019 (ARSO, 
2019).

Analiza oskrbe prebivalstva s 
pitno vodo Rižanskega vodovoda

Poraba pitne vode v regiji

Upravljalec vodooskrbnega sistema v Slovenski 
Istri, Rižanski vodovod Koper oskrbuje s pitno 
vodo štiri občine: Koper, Izola, Piran in Ankaran 
– skupno preko 88.000 prebivalcev, ki so priklju-
čeni na javno vodovodno omrežje. Dolgoletno 
povprečje porabe pitne vode v regiji znaša okoli 
6 milijonov m3, ki je več ali manj enakomerna, z 
odstopanji glede na povprečno porabo v obdobju 
v rangu ±5% (slika 1). Skozi celotno obdobje je 
več ali manj ohranjeno razmerje med deležem 
pri oskrbi s pitno vodo, ki ga predstavljajo gospo-
dinjstva s 60% in gospodarstvo s 40%. Rast pre-
bivalstva je stalna in znaša povprečno 0,63% le-
tni prirast, pri čemer je pa interesantno dejstvo, 
da se poraba vode na prebivalca, kljub povečanju 
števila odjemnih mest zmanjšuje približno za 
1% na leto. Trend porabe ostaja enak predvsem 
na račun povečevanja porabe v gospodarstvu, 
čeprav je tudi v tem sektorju dolgoročni nega-
tivni trend porabe vode. Poglejmo še  razmerje 
med prodano vodo in oddano vodo v sistem po 
vodnih virih – t.i. izgube oziroma neobračunane 
vode, ki znašajo v obdobju okoli 28%. Delež ne-
obračunane vode dolgoročno zmanjšuje s prib-
ližnim trendom upada 0,4% na leto zaradi izvaja-
nja ustrezne politike kakovosti na račun: izvedbe 
preventivnega vzdrževanja, vgradnje kvalitetnih 
materialov, uvajanja stalnega monitoringa po-
rabe ter  upravljanja in nadzor sistema iz enega 
centra. 

Pregled razpoložljivih vodnih virov

Reka Rižana je najpomembnejši vodni vir za os-
krbo prebivalstva s pitno vodo v Slovenski Istri. 
Rižana je tipična kraška reka z izrazitimi nihanji 
pretokov, ki imajo sezonski značaj. Dolgoletni 
srednji pretok znaša 4,08 m3/s (slika 2). Izrazit 
maksimum pretokov dosega v jesenskem, času, 
bolj enakomerne pretoke v zimskem in spomla-

danskem času in izrazit nižek v poletnih mese-
cih, ko doseže minimum pretokov v juliju. Osnov-
ni zajem vode za potrebe vodooskrbe se izvaja 
na izviru reke Rižane z gravitacijskim odvzemom 
iz zajetja Zvroček v dovoljeni količini največ do 
600 l/s in pri tem upoštevati pogoj za zagotovitev 
ekološkega stanja pod izvirom v višini 176 l/s. V 
času manjše izdatnosti zajetja, ko pade pretok v 
zajetju Zvorček pod 176 l/s se dodatno vključijo 
črpališča v Tonažih, kjer so vgrajene 3 vodnjaške 
črpalke različne kapacitivnosti (ena z 250 l/s in 
dve po 50 l/s), ki zajemajo vodo iz kraško raz-
poklinskih vodonosnikov reke Rižane v dovoljeni 
količini največ do 350 l/s. V obdobju nizkih pre-
tokov Rižane je zahteva vzdrževati v reki Rižani 
ekološko sprejemljiv pretok in po potrebi vračati 
del načrpane vode nazaj v strugo reke za vzdrže-
vanje »biološkega minimuma« v višini najmanj 
110 l/s. 

Slika 1: Poraba vode v obalnih občinah

Slika 2: Hidrogram povprečnih pretokov za reko Rižano

V letnem obdobju primanjkljaja Rižane so za vo-
dooskrbo v Slovenski Istri na voljo še naslednji 
vodni viri:
– Vodni vir Bužini (Sečovlje) predstavlja vodnjaško 

črpališče v upravljanju Rižanskega vodovoda, ki 
se nahaja ob naselju Bužin, ki je po arbitražnem 
sporazumu na Hrvaškem. Podtalnica se črpa iz 
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vodnjaka globine 12 m. Črpanje surove vode se 
izvaja s 3 črpalkami z zmogljivostjo vsake 40 
l/s.

– Vodni vir Gradole se nahaja v Hrvaški Istri z izli-
vom v dolino reke Mirne in je v upravljanju Istr-
skega vodovoda Buzet.  V skladu z medsebojno 
pogodbo je pravica odjema iz tega vira do 150 
l/s. 

– Vodni vir Klariči se nahaja ob zaselku Klariči, 
ki ležijo ob vasici Brestovica pri Komnu in je v 
upravljanju Kraškega vodovoda. Iz črpališča 
Klariči se voda črpa v vodarno Sela na Kra-
su, preko katere se z vmesnim prečrpavanjem 
oskrbuje celotno območje Krasa in na Rodiku se 
priključi na dovodni sistem za Obalo. Trenutna 
zmogljivost črpališča Klariči je 250 l/s - od tega 
je za Slovensko Istro pogodbeno možen odvzem 
do 135 l/s, ki pa je realno bistveno manjši.

Sumarni pregled izkoriščenja vodnih 
virov v obdobju 1997 - 2016

V sliki 3 je podan sumarni pregled oddane vode v 
obdobju 1997 – 2016 s prispevkom posameznih 
vodnih virov, njihovih deležev in primerjava z uvo-
zom. Povprečna letna poraba v obdobju je znaša-
la 8,5 milijonov m3 (z upoštevanjem izgub v sis-
temu), pri čemer je za okoli 75% potreb zadoščal 
vodni vir Rižana, ostalo pa z drugimi vodnimi viri. 
Povprečni dnevni pretok v letnem obdobju znaša 
316 l/s, od tega pokriva Rižana 185 l/s, preosta-
nek 131 l/s pa predstavlja t.i. uvoz. Nihanja preto-
kov v sezoni so odvisna od hidroloških pogojev v 
posameznem letu in nadomeščanje Rižane s so-
razmerno enakomernim zastopanostjo uvoza iz 
Hrvaške in iz Krasa. Prispevek uvoza iz Gradol je 
dosegel svoj vrh v letu 2003, od tedaj pa se delež 
uvoza iz Hrvaške zmanjšuje, če posebej po letu 
2012 z reaktivacijo vira Sečovlje. Podobno, ven-
dar manj izrazita je tudi tendenca upada uvoza iz 
Krasa. Če primerjamo delež Rižane in uvoza, vidi-
mo, da je trend izkoriščanja vodnega vira Rižana v 

Slika 3: Primerjava porabe vode v obdobju

porastu, medtem ko pa je trend uvoza v upadanju 
(slika 4).
V juliju in avgustu je zabeležen višek porabe 
vode, hkrati pa tudi največji letni nižek glavne-
ga vodnega vira Rižana. Povprečni prispevek 
Rižane v juliju znaša dobrih 60% v juliju, v av-
gustu pa se izdatnost Rižane še zniža in dosega 
povprečno okoli 54% vseh potreb po pitni vodi 
(slika 5). Tudi v najbolj kritičnem mesecu gle-
de izdatnosti vodnega vira se trend izkoriščanja 
vodnega vira Rižana na račun uvoza vode pove-
čuje (slika 6). 

Slika 4: Primerjava deležev oskrbe z vodo

Slika 5: Primerjava porabe vode v avgustu v obdobju po virih

Slika 6: Primerjava deležev oskrbe z vodo v avgustu

Vroče poletje 2019 znova opozorilo na problem oskrbe z vodo Slovenske obale



110

Analiza izdatnosti vodnega vira 
Rižana

Analiza razpoložljivosti pretokov

Pri analizi izdatnosti vodnega vira Rižana smo 
naredili simulacije kolikšen delež načrtovane 
porabe bi lahko dejansko pokrili na osnovi his-
toričnih podatkov. Za Rižano so na voljo podatki 
o povprečnih dnevnih pretokih na VP Kubed od 
leta 1955, za starejše obdobje, ko ne razpolaga-
mo z dejanskimi meritvami pa je bila narejena 
rekonstrukcija pretokov na osnovi hidroloških 
meritev na klimatološki postaji v Trstu za kate-
ro se izvajajo meritve neprekinjeno od leta 1851 
(FGG,2008). 
V analizi so nas zanimala letna obdobja, ko je 
zaradi izdatnosti vodnega vira Rižana najbolj de-
ficitarna: (1) obdobje julij – avgust; (2) obdobje 
sezonske rabe junij – september; (3) hidrološko 
leto. Hidrološko leto štejemo od oktobra predho-
dnega leta, ki se zaključi s koncem septembra v 
tekočem letu. Če analiziramo podatkovni niz sre-
dnjih mesečnih pretokov za hidrološka leta za 
reko Rižano v več kot poldrugem stoletnem nizu 
lahko ugotovimo, da je Rižana sorazmerno vod-
nata reka: srednji pretoki v obdobju se nahajajo v 
območju med 2m3/s in 7m3/s (slika 7). Če pa ana-
liziramo minimalne mesečne pretoke v obdobju 
pa vidimo, da so ti pretoki v večini obdobja pod 
1m3/s in dosežejo svoj minimum pri 0,22m3/s. V 
zadnjih 40 letih opaziti izrazit trend upada pre-
tokov tako v sezoni, kot tudi v hidroloških letih. 
Frekventnost pojava pretokov pod 0,5m3/s, ki 
predstavlja mejno vrednost tako glede zmožnos-
ti oskrbe, kot zagotavljanju ekoloških razmer, se 
je do osemdesetih let prejšnjega stoletja dogaja-
la le izjemoma, medtem ko je v zadnjem obdob-
ju njihova pojavnost bolj pravilo kot ne (slika 8). 
Če podrobneje analiziramo zadnjih 20 let lahko 
ugotovimo, da sta se v tem obdobju dva izrazita 

Slika 7: Krivulja trajanja za Rižano v obdobju od 1851 do 2016

minimuma (leto 2003 in leto 2012), tako v sezoni, 
kot tudi v pripadajočem hidrološkem letu (slika 
9) in predstavljata tudi absolutni minimum ce-
lotnega obravnavanega obdobja. V tem obdobju 
je primanjkljaj pretokov Rižane praktično dejstvo 
– v obdobju je bilo registriranih 18 let (obdobje 
hidrološkega leta) oziroma 16 let (poletno obdob-
je), ko pretoki niso dosegali referenčnih vrednosti 
(slika 10).

Slika 8: Minimalni povprečni mesečni pretoki Rižane v obdobju od 
1851 do 2016

Slika 9: Minimalni povprečni mesečni pretoki Rižane v obdobju 
1967-2016

Slika 10: Krivulja trajanja minimalnih mesečnih pretokov Rižane  
v obdobju 1997-2016
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Analiza primanjkljaja izdatnosti  
Rižane glede na napovedi porabe

V temu sklopu so bile izvedene projekcije napo-
vedi porabe v prihodnosti z upoštevanjem optimi-
stične rasti prebivalstva in obiska turistov s 0,5% 
letno stopnjo, zmanjševanje izgub v sistemu z de-
jansko dinamiko ter z upoštevanjem biološkega 
minimuma reke Rižane s 0,11 m3/s. V analizi je bil 
upoštevan tudi vpliv klimatskih razmer, ki je priv-
zet s faktorjem zmanjšanja dejanskih pretokov v 
obdobju (-10%). Analizo je bila izvedena za celotno 
sezono, med junijem in septembrom za tri obdobja 
niza podatkov. Pri napovedih porabe smo za izho-
diščno leto upoštevali leto 2016 in ciljno leto 2060.
Analiza razpoložljivost pretokov je pokazala, da 
se izdatnost Rižane tekom dolgoletnega obdobja 
opazovanj manjša, predvsem s povečano frekven-
co pojavljanja minimalnih pretokov pod tisto vred-
nost, ki še zadošča potrebam za nemoteno vodo-
oskrbo v regiji. Če je v dolgoletnem opazovanem 
obdobju bilo 25% let s primanjkljajem, se je v zad-
njih 50 letih število let s primanjkljajem povišalo 
na 60% (slika 11) in v zadnjem obdobju dvajsetih 

Slika 11: Primanjkljaj reke Rižane upoštevajoč povprečne mesečne 
pretoke podatkovnega niza 1967-2016 za obdobje junij – september

Slika 12: Primanjkljaj reke Rižane upoštevajoč povprečne mesečne 
pretoke podatkovnega niza 1997-2016 za obdobje junij – september

let doseglo 90% (slika 12), kaj praktično pomeni, 
da Rižana ne more v celoti pokrivati potreb po 
vodi v regiji. Skladno z naraščajočimi potrebami 
po vodi je po številu dni najbolj deficitaren mesec 
avgust, po deficitu vode pa september. Povprečen 
primanjkljaj v sezoni znaša okoli 180 l/s. Z upo-
števanjem projekcij povečanja rabe, rasti turizma 
in tudi z vplivom klimatskih sprememb lahko z go-
tovostjo pričakujemo vse večjo frekventnost poja-
va deficita vode v oskrbi iz vodnega vira Rižane. 
Napovedi porabe in določitev primanjkljaja Riža-
ne smo analizirali na osnovi dveh karakterističnih 
let, leti 2003 in 2012, ki sta bili registrirani v vsem 
obdobju hidroloških opazovanj kot najbolj vodo 
deficitarni leti: leto 2003 je zaznamovala izjemna 
suša in nizki pretoki, predvsem v letnem obdobju, 
leto 2012 pa dolgotrajni potek obdobja z nizkimi 
pretoki že v jesenskem času v predhodnem letu 
in se nadaljevalo skozi vse leto. Kot referenčno 
leto lahko opredelimo koledarsko leto 2003, ki je 
zaznamovano s primanjkljajem potrebnih vodnih 
količin in hidrološko leto 2012 z dolžino obdobja 
primanjkljaja pretokov Rižane. Leto 2003 je bilo 
tako po dolžini trajanja primanjkljaja izdatnosti vo-
dnega vira Rižana (125 dni), kot po maksimalnem  

Slika 13: Prikaz potreb po vodi in primanjkljaja pretokov Rižane v 
letu 2003

Slika 14: Prikaz potreb po vodi in primanjkljaja pretokov Rižane v 
hidrološkem letu 2012
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primanjkljaju potrebnih vodnih količin (269 l/s) 
najbolj kritično leto (slika 13). Po dolžini trajanja 
primanjkljaja (121 dni) je bilo podobno kritično 
hidrološko leto 2012 (slika 14), malo manj pa po 
maksimalnem primanjkljaju vodnih količin (232 
l/s).
V naslednjem koraku smo upoštevali podatke iz 
napovedi modelov po scenariju za izhodiščno leto 
2016 na osnovi katerih je ugotovljeno, da znaša 
primanjkljaj Rižane: v letu 2003 140 dni do ma-
ksimalno 299 l/s (slika 15) in v hidrološkem letu 
2012 135 dni do maksimalno 247 l/s (slika 16) Iz 
primerjave med dejanskim stanjem in na osnovi 
modela napovedi lahko ugotovimo relativno dobro 
ujemanje med dejanskim stanjem porabe v posa-
meznih letnih obdobjih in modelu porabe, ki smo 
ga uporabili za napoved pretokov v prihodnosti. 
Po modelu dobimo malo večje razlike v letu 2003, 
medtem ko pa so razlike med meritvami in napo-
vedmi za leto 2012 manjše. To je razumljivo, ker 
smo v modelih napovedi za leto 2016 upoštevali 
večje število prebivalstva kot pa je bilo v obravna-
vanih letih in so zato tudi planirane potrebe temu 
ustrezno večje. 
Za zaključek smo še analizirali stanje s projekcijo 
potreb v letu 2060 na osnovi izhodiščnih podat-
kov za referenčni leti, pri čemer pa smo upošte-
vali scenarij zmerne rasti prebivalstva in turizma 
s 0,5% letnim prirastom in upoštevanju zmanj-
šanja razpoložljivih pretokov Rižane za 10% za-
radi vpliva klimatskih sprememb ter ugotovili, da 
znaša primanjkljaj: v letu 2003 153 dni do ma-
ksimalno 337 l/s (slika 17) in v hidrološkem letu 
2012 190 dni do maksimalno 298 l/s (slika 18). 
Če primerjamo napovedi za leto 2016 in 2060 s 
pospešeno rastjo porabe in upoštevanjem klimat-
skim sprememb lahko ugotovimo še večje pove-
čanje ekstremov po scenariju iz leta 2012 glede 
na scenarij 2003. Delež obdobja s primanjkljajem 
Rižane se izrazito povečuje, tako za koledarsko 
leto, kjer se obdobje izenači s scenarijem 2003, 
kot za hidrološko leto, kjer obdobje primanjkljaja 
Rižane obsega že več kot pol leta. Prav tako se po 

Slika 15: Prikaz potreb po vodi na osnovi modela napovedi za leto 
2016 in primanjkljaja pretokov Rižane v koledarskem letu 2003

napovedih bistveno povečajo maksimalni pretoki 
primanjkljaja, ki dosežejo dosegajo stopnjo 10% 
rasti, medtem ko pa je po scenariju 2003 ta rast 
zmernejša (3%). 

Slika 16: Prikaz potreb po vodi na osnovi modela napovedi za leto 
2016 in primanjkljaja pretokov Rižane v hidrološkem letu 2012

Slika 17: Prikaz potreb po vodi na osnovi modela napovedi za leto 
2060 po napovedi rasti turizma in primanjkljaja pretokov Rižane v 
koledarskem letu 2003 z upoštevanjem klimatskih sprememb

Slika 18: Prikaz potreb po vodi na osnovi modela napovedi za leto 
2060 po napovedi rasti turizma in primanjkljaja pretokov Rižane v 
hidrološkem letu 2012 z upoštevanjem klimatskih sprememb

Uroš Krajnc, Andrej Kryžanowski
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Zaključne ugotovitve

Oskrba s pitno vodo v Slovenski Istri pretežno te-
melji na viru Rižana, ki pa kot edini pravi lastni vir 
vodooskrbnega sistema nima rezerve ob izpadu 
– največji problem predstavlja potencialno one-
snaženje vodnega vira, ki se bo z načrtovanimi 
infrastrukturnimi posegi v vplivnem območju še 
potenciral. V tem primeru je treba zagotoviti naj-
manj kapacitete, ki ga sedaj zagotavlja vir Rižana, 
kar pomeni trenutno v povprečju v sezoni 185 l/s. 
Na dolgoročnost oskrbe vode iz uvoza ne gre ra-
čunati, prvič zaradi naraščajočih lastnih potreb na 
Hrvaškem in drugič zaradi tehničnih omejitev pri 
distribuciji vode iz Krasa zaradi nerealiziranega 
projekta rekonstrukcije vodoskrbnega sistema na 
Krasu. 
Analiza primanjkljaja izdatnosti Rižane v sezo-
ni glede na napoved naraščajočih potreb po pitni 
vodi je pokazala, da je v vsej zgodovini opazovanj 
na reki Rižani obdobje zadnjih 20 let s stališča 
zanesljivosti oskrbe še najbolj kritično. Skladno z 
naraščajočimi potrebami po vodi je po številu dni 
najbolj deficitaren mesec avgust, po deficitu vode 
pa september. Povprečen primanjkljaj v obdobju 
znaša do 180 l/s. Z upoštevanjem projekcij pove-
čanja rabe vode, rasti turizma in tudi z vplivom 
klimatskih sprememb lahko z gotovostjo pričaku-
jemo vse večjo frekventnost pojava deficita vode v 
oskrbi iz vodnega vira Rižana in bo potrebno za-
gotoviti nadomestni vodni vir.
Napovedi porabe in določitev primanjkljaja Riža-
ne smo analizirali na osnovi dveh karakterističnih 
let, leti 2003 in 2012, ki sta bili registrirani v vsem 
obdobju hidroloških opazovanj kot najbolj vodo 
deficitarni leti: leto 2003 je zaznamovala izjemna 
suša in nizki pretoki, predvsem v letnem obdobju, 
leto 2012 pa dolgotrajni potek obdobja z nizkimi 
pretoki že v jesenskem času v predhodnem letu 
in se nadaljevalo skozi vse leto. Kot referenčno 
leto lahko opredelimo koledarsko leto 2003, ki je 
zaznamovano s primanjkljajem potrebnih vodnih 
količin in hidrološko leto 2012 z dolžino obdobja 
primanjkljaja pretokov Rižane. Na osnovi napove-
di rasti porabe, ki temelji na rasti prebivalstva, tu-
rizma in upoštevanja klimatskih sprememb je bilo 
ugotovljeno, da se bomo v prihodnosti verjetno 
vse bolj soočali z obdobji primanjkljaja Rižane, ki 
se bodo pojavljala tudi izven sezone, kot pa stalni 
rasti konične porabe.
Iz vseh analiz je razvidno, da ne glede na ogro-
ženost vodnega vira Rižana le-ta v prihodnosti ne 
bo mogla zagotavljati zadostnih količin vode in je 
nujno zagotoviti strateški vodni vir za zagotavlja-
nje dolgoročne varne oskrbe območja Slovenske 
Istre s pitno vodo. Zato je treba nujno nadaljevati 
z aktivnostmi za izgradnjo strateškega vodnega 
vira, ki bi dolgoročno rešila oskrbo v regiji. Ne gle-
de na izbrano varianto bi bilo mogoče zaradi kom-
pleksnosti umeščanja objektov v prostor zagoto-

viti strateški vodni vir najprej do leta 2025, realno 
pa najverjetneje šele do leta 2030. Do realizacije 
strateškega vira pa ostaja situacija glede oskrbe s 
pitno vodo kratkoročno nespremenjena glede na 
zatečeno stanje v letošnjem letu. Kratkoročna re-
šitev z realizacijo nadomestnega vodnega vira v 
količini 200l/s, ki bi ga bilo mogoče realizirati v 2 
letih sicer obstaja, z desalinizacijo morske vode. 
Ta možnost je bila že analizirana na nivoju idejne 
zasnove in pričetka postopka pridobivanja grad-
benega dovoljenja, vendar so bile aktivnosti, za-
radi izrecnega nasprotovanja lokalne skupnosti, 
nepreklicno zaustavljene. 
Glede na situacijo sprejemanja odločitev v zvezi z 
zagotavljanjem strateškega in nadomestnih virov 
lahko z veliko gotovostjo ugotovimo, da bo oskrba 
s pitno vodo v regiji tudi v nadalje (najmanj pet let, 
realno pa vsaj deset let) odvisna od hidroloških 
razmer in pripravljenosti sosednjih vodovodnih 
sistemov, da zagotavljajo manjkajoče vodne koli-
čine.
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