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Geografska lega Slovenije in velika vodnatost 
tega področja močno vplivata na naravno pestrost 
in biotsko raznovrstnost prostora ter raznolikost 
naravnih danosti, kar se izkazuje tudi s priso-
tnostjo številnih ogroženih živalskih in rastlinskih 
vrst in številnim habitatnimi tipi. Pretežni del 
ozemlja (43%), kakor tudi velik delež vodotokov 
in voda sodi med ekološko pomembna območja, 
ki so na podlagi direktiv ES opredeljena kot nara-
vovarstvena območja NATURA 2000. Slovenija ob-
sega manj kot 0,004% celotne zemeljske površine 
(0,014 % kopnega), vendar predstavlja domovanje 
več kot 1 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji, 
od tega več kot 2 % celinskih. Tako veliko število 
vrst na tako majhnem prostoru uvršča našo de-
želo med naravno najbogatejša območja Evrope 
in celo sveta. Vendar pa voda ne predstavlja zgolj 
življenjskega prostora različnim organizmom, 
temveč je tudi eden redkih obnovljivih naravnih 
virov, s katerim Slovenija razpolaga in predvsem, 
vir pitne vode.
Podnebne spremembe, ki se kažejo v vse večjih 
nihanjih in vse bolj intenzivnih odstopanjih pa 
za Slovenijo ne napovedujejo svetlega scenarija, 
zato bo potrebno pri načrtovanju rabe vodnih vi-
rov stremeti tudi k smotrni in trajnostni razvojni 
rabi le-teh, da bodo služili tako ljudem kot naravi. 
Spričo neenakomerne porazdelitve padavin preko 
leta, zgolj varovanje vodotokov, brez ustreznega 
upravljanja in vlaganj v ohranjanje vodnih količin 
in reguliranje vodotokov, ne bo več mogoče. Grad-
nja zadrževalnikov in pregrad, ki bodo pomagali 
regulirati vodne količine in jih časovno prerazpo-
rediti preko leta tudi zato, da bomo v prihodnje 
lahko zagotavljali, ne le pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za namakanje in bogatenje podtalnice, 
pač pa tudi pogoje za ohranjanje biotske raznovr-
stnosti, je neizogibno dejstvo.

Uvod

Voda je edini naravni vir, ki je ima, z naravnimi bo-
gastvi sicer osiromašena Slovenija v izobilju. Ob 

upoštevanju podatkov o povprečni količini pada-
vin in pretočnosti vodotokov, znaša letna količi-
na razpoložljive vode okoli 33,9 km3, kar pomeni 
17.000 m3 na prebivalca letno. Slovenija se zaradi 
vodnega bogastva uvršča na sam vrh v Evropi, ta-
koj za Švico in Norveško. Za oskrbo s pitno vodo, 
kmetijsko namakanje in industrijske namene pa 
izkoristimo le manjši delež vode - približno 350 
hm3, kar znaša približno 1% razpoložljive letne 
količine vode. Še manj te vode (manj kot 300 hm3) 
zadržimo v zadrževalnikih, kar Slovenijo uvršča 
na samo začelje v Evropi.
V prihodnje je zaradi posledic podnebnih spre-
memb pričakovati negativni trend višine padavin. 
Upad je viden tako v porastu temperatur zraka in 
vode ter obsegu evapotranspiracije, kot v številu 
dni z obilnimi padavinami. Spremembe podnebnih 
dejavnikov vodnega kroga se odražajo na pretoč-
nih režimih slovenskih rek. Ekstremni odkloni, ki 
se manifestirajo preko leta pa, ne vplivajo le na 
prebivalstvo, temveč tudi na naravo in biotsko 
raznovrstnost. Če so lahko zaenkrat sonaravni-
mi ukrepi (aktivacija poplavnih ravnic, mokrišč) 
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda ob 
poplavnih dogodkih še učinkoviti, pa za zmanjša-
nje posledic, ki jih narekujejo klimatske spremem-
be v prihodnje, tovrstni način reševanja ne bo več 
zadostoval. Izpostaviti je potrebno tudi dejstvo, da 
sonaravni ukrepi za zmanjšanje posledic poplav 
tudi ne nudijo učinkovitega odgovora na pojav suš.
Primeri praks soočanja s posledicami klimatskih 
sprememb v drugih državah kažejo, da je najbolj 
učinkovit, pogosto pa tudi edini, pristop k reševa-
nju problematike, ki upošteva potrebe prebival-
stva in ob enem omogoča zagotavljanje ekološko 
sprejemljivih razmer v naravnem okolju, zadrže-
vanje voda. Z izgradnjo zadrževalnikov omogoča-
mo izravnavo pretokov in omilitev posledic vse 
bolj frekventnega pojava hidroloških ekstremov. 
Tudi v našem prostoru bomo morali resno raz-
misliti kako upravljati z vodami v prihodnje in pre-
poznati vlogo zadrževalnikov v luči zmanjševanja 
negativnih vplivov zaradi klimatskih sprememb, 
ki se jim ne bomo mogli izogniti.
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Vloga pregrad in zadrževalnikov

Pomanjkanje vode ali onesnaženje le-te je vzrok, 
da vsak dan po svetu umre kar 4.000 ljudi. Dezer-
tifikacija, ki je do sedaj že prizadela med 6 in 12 
milijonov km2 kopnih površin, grozi še približno 
milijardi ljudi. Spremembe vplivajo tudi na narav-
no okolje in so – zaradi neizpolnjevanja osnovnih 
življenjskih pogojev - vzrok za izginotje številnih 
živalskih in rastlinskih vrst ter življenjskih združb. 
Eden izmed najpomembnejših vzrokov za upad 
vodnih količin so klimatske spremembe. Pa se 
lahko ljudje spopademo s pomanjkanjem vode in 
kako lahko to storimo najučinkoviteje?
Najučinkovitejši ukrep je zadrževanje voda z iz-
gradnjo pregrad. Trenutno je na svetu registrira-
nih preko 54.000 velikih pregrad (večjih kot 15m), 
vendar pa ta skupina dejansko predstavlja le maj-
hen delež vseh zajeznih objektov na svetu, katerih 
število seže v milijone. Največji delež (38%) vseh 
velikih zadrževalnikov na svetu je namenjenih za 
namakanje, 14% za oskrbo s pitno vodo, 13% za 
poplavno varnost, 18% za proizvodnjo električne 
energije, preostalih 17% pa za druge rabe (plov-
ba, rekreacija, bogatenje podtalnice,…). Vidimo, da 
dobra polovica (52%) vseh pregrad in zadrževal-
nikov v svetu predstavlja pomemben vir vode za 
okolje v katerem se nahajajo. Pregrade in zadrže-
valniki s pitno vodo oskrbujejo milijone ljudi in so 
ponekod edini vir vode za velika mesta, ki drugih 
virov pitne vode nimajo; zagotavljajo vodo za na-
makanje in tako prispevajo k proizvodnji dobrih 40 
% vse svetovne hrane (namakanje stabilizira pro-
izvodnjo hrane). Ob tem je pomembno poudariti 
še možnosti večnamenske rabe, ob primarni rabi 
taki objekti omogočajo tudi druge rabe (bogate-
nje podtalnice in vodotokov, uravnavanje rečnega 
režima, zagotovitev življenjskih razmer za vodne 
organizme, plovba, rekreacija,…), ki pa niso zane-
marljive in pomenijo dodano vrednost za prostor. 
Na eni strani so prednosti in koristi gradnje za-
drževalnikov jasne, se pa pri tem pojavljajo tudi 
drugi, negativni vplivi, ki lahko prednosti izničijo 
in postavijo pod vprašaj upravičenosti umestitve 
konkretnega objekta v prostor. Zaradi komple-
ksnosti pri umeščanju tovrstnih objektov v pros-
tor in strateškega pomena, ki ga v luči klimatskih 
sprememb predstavljajo tako za družbo, kot tudi 
za naravno okolje, je nujno, da se javnosti poda ja-
sna informacija o vlogi pregrad in zadrževalnikov, 
o kratkoročnih in daljnoročnih vplivih namerava-
nega posega in vseh pozitivnih in negativnih učin-
kih na naravno in družbeno okolje.
Družba kot celota namenja vse več pozornosti 
okoljski problematiki gradnje zadrževalnikov, pa 
tudi drugim vidikom trajnosti ter razvoju večna-
menskih rešitev rabe. Pri tem je nujno izpostaviti 
pozitiven odnos in visoko stopnjo razumevanja 
lastnikov in upravljalcev pregrad ter dovzetnost 
za pomen ohranjanja vodnih teles in hidro-mor-

foloških značilnosti vodotokov, obnovo mokrišč, 
omogočanje migracije rib, upravljanje s sedi-
menti in zasnovo ter ureditev drugih rešitev, ki bi 
pozitivno vplivale na živali, rastlinstvo in ekolo-
ško biotsko raznovrstnost. Zaradi kompleksnosti 
problematike je pri tem treba iskati ravnovesje 
med posameznimi življenjskimi združbami in 
okoljem, nikakor pa ne na škodo posameznih 
združb glede na druge, kot se v javnosti največ-
krat neupravičeno očita. Na drugi strani pa se 
še vedno srečujemo s precej rigidnim in ozkim 
pogledom nasprotnikov gradnje pregrad, ki pa, 
ob slabem ali enostranskem razumevanju kom-
pleksnosti procesa in širše problematike vezane 
na gradnjo pregrad in vplivov le-teh, ne zgolj na 
človeka temveč tudi na naravo, utirajo pot eno-
stranskemu pogledu tudi v nekatere ključne do-
kumente.
Nekateri od krovnih dokumentov kot denimo 
Okvirna vodna direktiva (WFD) in Načrt za varo-
vanje evropskih vodnih virov so s pavšalizira-
njem problematike in omejitvijo zgolj na določene 
aspekte, formalizirale nenaklonjenost pregra-
dnim objektom in si v veliki meri nasprotujejo s 
stališči lastnikov pregrad ter drugih sektorskih in 
nekaterih strokovnih organizacij ter s tem v veli-
ki meri zapirajo možnosti tako za človeka kot za 
naravo. Tako WFD navaja, da pregrade prekinjajo 
kontinuiteto rek, povečujejo rečno erozijo dolvod-
no od pregrad in ovirajo prost pretok plavin. Za-
drževalniki in jezovi naj bi skladno z WFD vplivale 
na vodni sistem in spreminjale kemijske, fizikalne 
in biološke procese rečnih ekosistemov ter naj bi 
nenazadnje predstavljale veliko grožnjo za nižje 
ležeča območja, če se z njimi ne upravlja pravil-
no. Poročilo Evropske komisije „Načrt za varova-
nje evropskih vodnih virov“ iz leta 2012 navaja, 
da najbolj razširjen pritisk na ekološko stanje v 
EU izvira iz sprememb vodnih teles. Pri tem se 
človek težko znebi občutka, da so koristi v obli-
ki ekosistemskih storitev (npr. pozitiven vpliv na 
mikroklimo, zagotavljanje rekreacijskih storitev, 
zagotavljanje pogojev za celinsko plovbo in raz-
bremenitev cestnega omrežja ipd.) in podpora, ki 
jo nudijo zadrževalniki v primerih izjemnih dogod-
kov in naravnih nesreč (npr.: obsežnih požarov in 
suš na eni strani in varovanja pred visokovodnimi 
konicami na drugi) postavljene nekako ob rob ali 
povsem spregledane.
Široko prepoznana točka, na kateri se krešejo 
mnenja je vprašanje povezave »Voda-energija-
-podnebje«, ki je v središču številnih polemik dan 
danes. Poročilo Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (Vir: IPCC AR5 SPM, 2013) prikazuje 
dramatičen razpon napovedi možnih scenarijev, ki 
vrednotijo vplive podnebnih sprememb v odvisno-
sti od različnih možnih okoljskih politik v srednje-
ročnem in dolgoročnem obdobju.
Zadrževalniki so tako postali bistveni za učinko-
vito zmanjšanje vpliva ljudi na podnebne spre-
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membe (uskladitev s Kjotskim protokolom). Re-
gulacijski in protipoplavni nasipi postajajo orodje 
izjemnega pomena v boju proti potencialni naraš-
čajoči pogostosti in obsegu pojavov pomanjka-
nja vode in poplav zaradi podnebnih sprememb, 
ki zagotavljajo zdravje in splošno varnost prebi-
valstva. Med letoma 1989 in 2008 so bile velike 
poplave v Evropi vzrok za 4% vseh smrtnih žrtev 
(približno 150 žrtev na leto); prizadele so približ-
no 27% evropskega prebivalstva ter povzročile 
več kot 40% vse gospodarske škode, ki ja nasta-
la zaradi vseh naravnih dogodkov v tem obdobju 
(Vir: 9th European ICOLD Club Symposium, 2013). 
Tu velja omeniti analizo vloge zadrževalnikov pri 
omejevanju posledic poplavnih dogodkov v letih 
2010 in 2013 na več kot 50 primerih, kjer je bilo 
ugotovljeno, da so se poplavne konice zmanjšale 
v povprečju 54% (od 12% do popolne izravnave) 
(Vir: Poročilo delovne skupine evropskega kluba 
ICOLD).

Pregrade, okolje, družba

Pregrade že po svoji naravi spadajo med najkom-
pleksnejše inženirske objekte, saj so plod sode-
lovanja številnih inženirskih področij. Ob besedi 
pregrada večina naprej pomisli na obsežen poseg 
v prostor in na spremembe, ki jih tovrstni objekti 
prinašajo v krajino in družbo - zato je njihova ume-
stitev v prostor pogosto pospremljena z oblico 
skepse ali naleti celo na nasprotovanje. Velikosti 
akumulacije in spreminjanje vodnega režima ter s 
tem tudi življenjskega prostora za obstoječe žival-
ske in rastlinske vrste z njihovimi habitatnimi tipi, 
so razlogi zaradi katerih veljajo vodne pregrade 
za objekte, ki močno vplivajo na okolje. Izgradnja 
pomeni spremembo namembnosti prostora (nova 
ureditev prostora, spremenjene bivalne razme-
re,…), spremembe pa ljudje, predvsem zaradi po-
manjkanja informacij, sprejemajo z negativnimi 
občutki. Zaradi posega v prostor in s tem tudi v 
okolje in družbo, so v fazo projektiranja in ume-
ščanja v prostor vključeni tudi drugi nosilci ure-
janja prostora (naravovarstveniki, kulturovarstve-
niki, različne interesne skupine, kot npr. ribiči, 
razna športna društva, kulturna društva, kmetij-
ske skupnosti itd.) in tudi širša javnost.
V Sloveniji smo v zadnjih letih priča ekstenzivne-
mu širjenju območij naravovarstvenega pomena, 
ki vse prevečkrat postaja orodje za preprečitev 
razvoja posameznih načrtovanih dejavnosti v 
prostoru, kot dejanska zaščita nekega območja 
z visoko naravovarstveno vrednostjo. Te težnje 
so najbolj izrazite prav na območjih načrtovanja 
zadrževalnikov in pregrad, kje je nasprotovanje 
gradnji zaradi naravovarstvenih načel največje. 
Nedavno je bil ustavljen postopek priprave dr-
žavnega prostorskega načrta za izgradnjo večna-
menskih akumulacij na Muri in postopek izgradnje 

zadnje izmed pregrad na spodnji Savi, prvenstve-
no namenjenih proizvodnji električne energije. Pri 
umeščanju pregrad v prostor nasprotniki pregrad 
radi posegajo po institutu nesprejemljivosti pose-
gov zaradi varovanja in ohranjanja narave, vendar 
pa ne habitatna in ne okvirna vodna direktiva to-
vrstnih posegov izrecno ne prepovedujeta, tem-
več le uveljavljata dolžnost izvedbe nadomestnih 
ukrepov z ustvarjanjem ali izboljševanjem habita-
tov drugod, da bi se tako ohranila celovitost obmo-
čja. Oponenti gradnje pregrad radi poudarjajo, da 
gradnja pregrade in ojezeritev pomenita uničujoč 
poseg v prostor z nepovratnimi vplivi na okolje in 
prostor. Slednje nas je spodbudilo, da smo izvedli 
raziskavo vloge obstoječih pregrad in zadrževal-
nikov v kontekstu varstva okolja in njihove vloge v 
prostoru. Pregled slovenskih pregrad jasno poka-
že, da teza o uničujočih vplivih, ki jih predstavlja 
postavitev pregrade za okolje in naravo, ne držijo.
Izhajali smo ravno iz domneve, da je poseg nedo-
pusten zaradi trajnih posledic, ki jih ima gradnja 
pregrade za naravo in krajino. Če trditev drži in 
imajo pregrade res uničujoč vpliv na okolje, potem 
bi se moralo to odraziti tudi v tem, da območja na 
katera pregrada in zadrževalnik vplivata izka-
žejo visoko mero osiromašenja prostora in torej 
sama po sebi ne morejo predstavljati velike nara-
vovarstvene vrednosti. Pa so posledice izgradnje 
pregrad res tako negativne in škodljive?
Že hiter pregled kaže celo nasprotno. Poleg ugo-
dnega socio-ekonomskega vpliva, ki ga imajo 
pregrade na gospodarstvo in lokalno okolje, v ve-
liko primerih ti objekti ustvarijo pogoje, ki so ugo-
dni tudi za naselitev in obstoj številnih ranljivih 
in ogroženih živalskih rastlinskih vrst. Pri analizi 
obstoječih pregrad smo pozornost usmerili v naj-
pogostejše faktorje, ki vplivajo na odločitve o do-
pustnosti umestitve pregradnega objekta v pros-
tor. Upoštevajoč zakonodajo Republike Slovenije 
in privzete direktive EU sodijo med najvplivnejše 
parametre v postopku umeščanja pregradnega 
objekta v prostor prav vplivi na okolje. Poleg tega 
številne študije kažejo na to, da so prav okoljski 
cilji tisti, ki  najbolj izrazito otežujejo doseganje 
ciljev prehoda na obnovljive vire energije (med 
drugim tudi gradnjo hidroenergetskih pregrad), 
pa tudi sicer so ti vplivi v postopkih umeščanja 
pregradnih objektov najpogosteje predstavljeni 
kot najbolj nepopravljivi. Analiza prostora v Slove-
niji kaže, da se na več kot 70% obstoječih pregra-
dah in akumulacijah vzpostavile razmere, ki še 
vedno nudijo dom številnim zavarovanim in ogro-
ženim živalskim in rastlinskim vrstam ter življenj-
skim združbam ali pa celo na novo vzpostavljajo 
razmere, ki nudijo zatočišče številnim ranljivim in 
ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam (npr. 
Kočevska reka).
V analizi smo upoštevali javno dostopne nacio-
nalne registre, ki veljajo za območja posebne-
ga naravovarstvenega pomena NATURA 2000, 
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Naravovarstvena območja in Ekološko pomemb-
na območja. Območja so razvrščajo v registrih 
na različne načine glede na hierarhijo oziroma 
stopnjo naravovarstvenega pomena. Posamezno 
območje se lahko, glede na pomen, uvršča tudi 
na več seznamov. Hitri presek trenutnega stanja 
pokaže, da je od 70 evidentiranih pregrad in za-
drževalnikov 53 uvrščenih na sezname območij 
posebnega naravovarstvenega pomena, kar pred-
stavlja več kot 75% delež vseh objektov. Od tega 
se 8 (11%) objektov nahaja na območju, oprede-
ljenim kot naravna vrednota, 13 (19%) na ekolo-
ško pomembnem območju in 16 (23%) objektov 
na območju opredeljenim kot naravna vrednota 
in ekološko pomembno območje. Zgolj na Natu-
ra območju ni evidentiranega nobenega objekta, 
je pa evidentiranih na Natura območju 16 (23%) 
objektov, ki so  evidentirani kot naravna vredno-
ta in ekološko pomembno območje. Le 17 (25%) 
objektov ni neposredno v evidenci območij poseb-
nega naravovarstvenega pomena (slika 1). Vendar 
z natančnejšo analizo lahko tudi za nekatere od 
teh objektov ugotovimo, da dve pregradi ležita 
na območju krajinskega parka, dve pregradi sta 
s tlačnim cevovodom povezani z območjem, ki je 
razglašeno za naravno vrednoto in še štirje zadr-
ževalniki, ki so oddaljeni manj kot 2 km od nature 
območja oziroma naravne vrednote.

Slika 1 - Pregrade na različnih naravo-varstvenih območjih

Pri nadaljnji analizi lahko ugotovimo, da je v ob-
močjih Natura pretežna večina pregrad in zadr-
ževalnikov (14 objektov od 16) sodi v kategorijo 
velikih pregrad. Zanimivo je, da pretežno večino 
(10 objektov) predstavljajo pregrade za proizvo-
dnjo električne energije, kar pomeni 40% delež 
vseh hidroenergetskih objektov. Vodno gospo-
darske pregrade in zadrževalniki so zastopani v 
manjšem deležu: skupaj 6 objektov, kar predsta-
vlja 13% delež vseh vodnogospodarskih objektov 
(slika 2). Vsa območja naravo varstva na katerih 
ležijo pregrade in zadrževalniki v Natura območju 
so evidentirana tudi kot naravne vrednote in kot 
ekološko pomembno območje.
Na območjih, ki so opredeljena kot ekološko po-
membna območja je 42 objektov; od tega je 20 hi-
droenergetskih objektov in 25 vodnogospodarskih  

Slika 2 - Pregrade na območju Natura 2000

objektov. Pretežna večina evidentiranih objektov 
se nahaja znotraj posameznega območja; dva hi-
droenergetska objekta pa segata na dve ekološko 
pomembni območji (slika 3).

Slika 3 - Pregrade na ekološko pomembnih območjih

Na območjih, opredeljenih kot naravna vrednota 
se nahaja 40 objektov; od tega je 18 hidroenerget-
skih objektov in 22 vodnogospodarskih objektov. 
Vidimo, da se pretežna večina hidroenergetskih 
objektov (72%) in slaba polovica vodnogospodar-
skih objektov nahaja na območjih, ki so opredelje-
na kot naravna vrednota lokalnega ali nacionalne-
ga pomena. Pretežna večina vodnogospodarskih 
objektov in polovica hidroenergetskih objektov 
leži na območju, kjer je evidentirana vsaj 1 kate-
gorija naravne vrednote. Lahko pa se objekt naha-
ja na območjih, kjer je evidentiranih več kategorij 
naravnih vrednot – predvsem to velja za hidroe-
nergetske objekte (slika 4).
Od skupno 70 pregrad in jezov je - skladno z 
mednarodno klasifikacijo ICOLD - 43 objektov od 
teh opredeljenih kot velika pregrada. Po primar-
ni namembnosti prevladujejo vodnogospodarske 
pregrade 45 (64%), med tem, ko je hidroenerget-
skih objektov 25 (36%). Če analiziramo objekte po 
namenu lahko ugotovimo, da od 25 hidroenerget-
skih objektov zgolj 2 (8%) ne ležita neposredno na 
območju posebnega naravovarstvenega pome-
na; na območjih naravnih vrednot se nahajajo 3 
(13%) objekti, na območjih posebnega ekološkega 
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Slika 4 - Pregrade na območjih naravnih vrednot

pomena 5 (22%) in 5 (22%) objektov leži tako na 
območjih naravnih vrednot, kot na ekološko po-
membnih območjih (slika 5). V Natura območju, 
ki vključuje tudi ekološko pomembna območja in 
naravne vrednote leži 10 (43%) objektov. Od 45 
vodnogospodarskih objektov jih slaba polovica 
(22 objektov) leži na območju posebnega naravo-
varstvenega pomena. Zgolj na območjih poseb-
nega ekološkega pomena leži 5 (23%), 11 (50%) 
objektov leži tako na območjih naravnih vrednot, 
kot na ekološko pomembnih območjih. V Natura 
območju, ki vključuje tudi ekološko pomembna 
območja in naravne vrednote leži 6 (27%) objek-
tov (slika 5). Pri analizi objektov po velikosti lahko 
ugotovimo, da od 42 velikih pregrad 35 (81%) leži 
na območjih posebnega naravovarstvenega po-
mena; od tega je 23 hidroenergetskih objektov in 
12 vodnogospodarskih objektov (slika 6).

Slika 5 - Porazdelitev hidroenergetskih in vodnogospodarskih 
pregrad na naravovarstvenih območjih

V zaključku analize lahko ugotovimo, da glede na 
dejstvo, da se večina pregrad in zadrževalnikov 
nahaja v območjih varovanja narave, vendarle ne 
gre za skrajno degradirani prostor in torej gradnja 
pregrad na dolg rok ne pomeni tako drastičnega 
posega v prostor, da se mu narava ne bi prilagodila 
kakor trdijo nasprotniki gradnje pregrad v javno-
sti radi izpostavljajo. Še več, v večini primerov so 
bile šele z izgradnjo zadrževalnikov vzpostavljeni  

Slika 6 - Velike pregrade na naravovarstvenih območjih

žpogoji, ki so omogočali naselitev ogroženih vrst, 
na podlagi katerih je bilo območje zadrževalnikov 
uvrščeno na sezname posebnega naravovarstve-
nega pomena (Kočevska reka, Prigorica, Ptujsko 
jezero ipd.). Če pa na objekte pogledamo še skozi 
prizmo klimatskih sprememb bodo ti objekti v pri-
hodnje igrali pomembno vlogo tudi pri ohranjanju 
narave in biotske raznovrstnosti.

Voda je edini naravni vir, ki je 
ima, z naravnimi bogastvi sicer 
osiromašena slovenija v izobilju 
– pa bo tudi v prihodnje tako?

V zadnjih letih se praktično vsako leto srečuje-
mo s pojavom hidroloških ekstremov. Vse od leta 
2000 skorajda ne mine leto, ko Slovenije ne pri-
zadenejo izjemne hidrološke razmere, pa naj bo 
to hidrološka suša (med leti 2000-2009, v obdobju 
2011-2012, 2015) ali poplave različnega obsega 
(npr. 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016 itd.). 
Kljub temu, da se s pojavom ekstremov srečuje-
mo že dalj časa, nas vsakokratni dogodek prese-
neti. A žal tudi napovedi za prihodnje niso svetle. V 
sinteznem poročilu Ocena podnebnih sprememb 
v Sloveniji do konca 21. stoletja [2] ARSO navaja, 
da se je temperatura površinskih voda v obdobju 
1953–2015 zviševala s trendom 0,2 °C na desetle-
tje, temperatura podzemnih voda v obdobju 1969-
2015 pa s trendom 0,3 °C na desetletje. Povpreč-
na temperatura zraka se je v obdobju 1961–2011 
dvignila za 1,7 °C (Slika 7). Trend naraščanja tem-
perature zraka je nekoliko večji v vzhodni kot v za-
hodni polovici države. Najbolj so se ogrela poletja 
in pomladi, nekoliko manj zime.
Naraščanje temperature zraka se bo v Sloveniji v 
21. stoletju nadaljevalo, velikost dviga pa je zelo 
odvisna od scenarija izpustov toplogrednih pli-
nov. V primeru optimističnega scenarija izpustov 
RCP2.6 bo temperatura do konca stoletja v pri-
merjavi z obdobjem 1981–2010 zrasla za prib-
ližno 1,3 °C, v primeru zmerno optimističnega  
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Slika 7 - Sprememba temperature v Sloveniji med leti 1961 in 2012 (vir: ARSO)

scenarija izpustov RCP4.5 za približno 2 °C, pri 
čemer bo konec stoletja povprečno vsaj en vročin-
ski val letno, ki bo po jakosti primerljiv ali hujši od 
najhujšega dosedanjega vročinskega vala. V pri-
meru pesimističnega scenarija izpustov RCP8.5 
bo temperatura zrastla za približno 4,1 °C. Skla-
dno z dvigom temperature zraka se bo ogreval 
površinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo na feno-lo-
ški razvoj rastlin in dolžino rastne dobe. Spomla-
danski fenološki razvoj rastlin bo tako zgodnej-
ši - v primeru srednje optimističnega scenarija 
izpustov bo olistanje gozdnega drevja približno 
dva tedna, v primeru pesimističnega scenarija 
izpustov pa celo 40 dni zgodnejše kot v primer-
jal-nem obdobju 1981–2010. Dolžina rastne dobe 
se bo podaljševala skladno z dvigom temperatu-
re, zgodnejši bo njen začetek spomladi in kasnejši 
zaključek jeseni.
Po navedbah ARSO se je izhlapevanje v obdobju 
1971–2012 povečalo za okoli 20 %, najbolj na račun 
povečanja spomladi in poleti. Skladno z rastjo tem-
perature zraka se bo v Sloveniji do konca stoletja 
nadaljevala tudi rast referenčne evapotranspiraci-
je, vendar bo ostal porast referenčne evapotran-
spiracije v mejah njene naravne spremenljivosti. 
Ne glede na scenarij izpustov toplogrednih plinov 
se bo povprečno letno napajanje podzemne vode v 
primerjavi z obdobjem 1981–2010 do konca stole-
tja povečalo v povprečju do 20 -30 %.
V obdobju 1961–2011 se je višina padavin na letni 
ravni zmanjšala za okoli 15 % v zahodni polovici 

države, in 10 % v vzhodni polovici države (Slika 8). 
Najbolj se je višina padavin zmanjšala spomladi in 
poleti. Skupna višina snežne odeje se je v obdob-
ju 1961–2011 zmanjšala za približno 55 %. Višina 
novo-zapadlega snega pa se je v istem obdobju 
zmanjšala za približno 40 %. Višina padavin na le-
tni ravni in pozimi se bo po zmerno optimističnem 
in pesimističnem scenariju izpustov sredi ali ko-
nec 21. stoletja znatno povečala. V primeru obeh 
scenarijev izpustov bo povprečno povečanje let-
nih padavin konec stoletja v primerjavi z obdob-
jem 1981–2010 do 20 %. Še bolj se bodo padavine 
povečale pozimi, nekoliko bolj na vzhodu države. 
Že v sredini stoletja se bodo v vzhodni Sloveniji 
zimske padavine povečale do 40 %, do konca sto-
letja pa bo v primeru pesimističnega scenarija 
izpustov tudi več kot 60 % več zimskih padavin. 
Kazalniki, s katerimi merimo izjemne padavine, 
kažejo, da se bosta povečali tako jakost kot pogo-
stost izjemnih padavin.
Poročilo ARSO izpostavlja negativni trend količine 
padavin in navaja, da bo zaradi zmanjševanja vi-
šine padavin, zlasti spomladi in poleti, spremem-
be trajanja in višine snežne odeje, rast povprečne 
temperature zraka in posledično povečana eva-
potranspiracija so glavni dejavniki, ki vplivajo na 
spreminjanje pretočnih režimov slovenskih rek.
Srednji pretoki rek v Sloveniji se od šestdesetih 
let prejšnjega stoletja zmanjšujejo. Največji upad 
srednjih pretokov je zaznan spomladi in poleti. Po 
drugi strani se je pogostost velikih pretokov po-
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nekod v osrednjem in v vzhodnem delu države 
povečala. Kljub vsemu večjih sprememb srednjih 
letnih pretokov v Sloveniji v primerjavi z obdob-
jem 1981–2010 po vseh scenarijih izpustov ni 
pričakovati, z izjemo severovzhoda, kjer bi se pre-
toki v zmerno optimističnem scenariju izpustov 
do konca stoletja lahko povečali do 30 % in v pri-
meru pesimističnega scenarija do 40 %. Srednje 
letne konice se bodo po vseh scenarijih izpustov  

Slika 9 - Trend srednjih sezonskih in letnih pretokov na vodomernih 
postajah po Sloveniji (povzeto po Oblak, 2017, ARSO 2018)

v primerjavi z obdobjem 1981–2010 povečale 
povsod po državi, v povprečju od 20 do 30 %. Naj-

večje povečanje konic bo na severovzhodu države, 
kjer bo v primeru zmerno optimističnega scenari-
ja izpustov znašalo do približno 30 %. V primeru 
pesimističnega scenarija izpustov bo povečanje 
proti koncu stoletja med 20 in 40 % na skoraj vseh 
vodomernih postajah.
Trendi torej nakazujejo, da ob vse večjih toplotnih 
ekstremih, ki imajo za posledico sušo in neenako-
merni porazdelitvi padavin, ki se kaže v upadanju 
srednjih letnih pretokov ter ekstremnih dogodkih, 
vode v prihodnje le ne bomo imeli na pretek.

Slika 10 - Časovni potek letne rečne bilance Slovenije (neto odtok 
kot razlika med skupnim odtokom in dotokom) (vir: ARSO)
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Slika 8 - Odklon letne višine padavin od povprečja v obdobju od 1961 do 2012  (vir: ARSO)
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Pregrade, kot odziv na klimatske 
spremembe, večnamenski objek-
ti in pomemben del učinkovite 
obrambe pred poplavami

Z vremenom povezani ekstremni dogodki, kot so 
neurja, poplave, suše in drugi vremenski ekstre-
mi nas silijo iskati učinkovite ukrepe za omilitev 
posledic in zmanjšanje škod, ki se zaradi pove-
čane frekventnosti in intenzitete hidroloških ek-
stremov povečujejo. Izgradnja zadrževalnikov se 
v tem kontekstu vse bolj izkazuje za edini učin-
koviti ukrep za blaženje hidroloških neravnovesij 
in učinkovito zmanjševanje škod, ki vsako leto na-
stanejo zaradi omenjenih hidroloških ekstremov 
ter ključno orodje za zagotavljanje pitne vode pa 
tudi ohranjanje pogojev, ki bodo ohranjali biotsko 
raznovrstnost.
Če postavimo nekoliko ob stran direktni gospo-
darski razvoj porečij in osvetlimo problematiko 
s stališča vse pogostejših hidroloških ekstremov 
ter ukrepe razdelimo v dve kategoriji: strukturne 
(tudi gradbene ukrepe, kot so: gradnja nasipov, 
pregrad, zadrževalnikov, ipd. ) in nestrukturne (ali 
negradbene ukrepe, kot so: vzpostavitev razliv-
nih površin, namenska izraba obvodnih ravnic z 
namenom zmanjšanja škode, prilagoditev objek-
tov, prostorsko načrtovanje, ozaveščanje javnosti, 
itd) strokovna javnost ugotavlja, da nobena izmed 
teh dveh skupin ukrepov sama po sebi ne nudi 
ustreznega absolutnega odgovora na poplavno 
varnost. Vse bolj jasno pa postaja jasno, da ne-
strukturni ukrepi predstavljajo precejšnjo ome-
jitev gospodarskemu razvoju in dajejo razmero-
ma slabe možnosti za blaženje ekstremov. A tudi 
prepuščanje proste poti naravi brez urejanja in 
poseganja človeka ne daje gotovosti, da nekatere 
rastlinske ali živalske vrste ne bodo izumrle (npr.
Krakovski gozd). Še več, z ozirom na napovedi, ki 
predvidevajo zmanjšanje količin padavin in upad 
srednjih pretokov, lahko upravičeno sklepamo, da 
bo slednje brez ukrepov, ki bodo pripomogli k bla-
ženju ekstremov močno vplivalo tudi na biotsko 
raznovrstnost. Če si drznemo stopiti korak dlje, 
lahko upravičeno sklepamo, da bodo ob izostanku 
ukrepov, ki bi ublažili ekstreme in zagotovili bolj 
konstantne pogoje številne rastlinske in živalske 
vrste, vezane na vodo izumrle.
Izgradnja zadrževalnikov se vse bolj izkazuje za 
nujen ukrep za blaženje hidroloških neravno-
vesij in učinkovito zmanjševanje škod, ki vsako 
leto nastanejo zaradi omenjenih hidroloških ek-
stremov ter ključno orodje za zagotavljanje pitne 
vode pa tudi pogojev, ki bodo ohranjali biotsko 
raznovrstnost v prihodnje.
V mednarodnem prostoru se tako vse bolj uve-
ljavlja pojem integriranega trajnostnega razvoja 
porečij – predstavlja kombinacijo strukturnih in 
nestrukturnih ukrepov in se kaže kot najučin-

kovitejši odgovor na hidrološka neravnovesja in 
ob enem ponujajo učinkovito, okolju prijaznejšo 
rešitev za območja, kjer smo priča velikim niha-
njem, pomanjkanju ali neučinkovitemu koriščenju 
vodnih virov. Ta princip je bil upoštevan tudi pri 
načrtovanju hidroenergetskih objektov v zadnjem 
obdobju, kjer je prioriteta pri načrtovanju ukre-
pov poplavne varnosti iz vidika pojava klimatskih 
sprememb in sočasno povečati učinkovitost izra-
be vodnega potenciala iz vidika upoštevanja za-
vez glede izkoriščanja obnovljivih virov energije, 
kot tudi koristi za naravno in grajeno okolje (ohra-
njanje najmanj ekološko sprejemljivih pretokov, 
zagotavljanje ekosistemskih storitev ter tudi po-
gojev za ohranjanje narave. To potrjuje tudi ugo-
tovitev, da je pretežna večina pregradnih objektov 
uvrščena na sezname posebnega naravovarstve-
nega pomena.
Ob bok osnovni namembnosti se kaže novo - do-
dana – vrednost, ki jo v prostor vnašajo pregrade 
in zadrževalniki.

Zaključek

V Sloveniji je zaradi goste poseljenosti in inten-
zivne rabe prostora za uspešnost posegov nujna 
racionalna raba prostora in trajnostno naravnane 
razvojne politike. Po drugi strni je naravna pestrost 
Slovenije v veliki meri posledica dejstva, da je po 
vodnem bogastvu v samem evropskem vrhu. Lahko 
bi povzeli, da je potrebno vodno bogastvo zaščititi, 
vendar pa prepoved in brezkompromisno nasproto-
vanje projektom, ki so nujni za zaščito državljanov 
pred izrednimi dogodki in so ponekod tudi pogoj za 
razvoj in napredek regij ni prava rešitev temveč le 
vse ostrejše zastopanje ekstremnih stališč, ki pa za 
naravo na dolgi rok ne morejo imeti koristi.
Izpostaviti pa želimo prepogosto zanemarjeno 
dejstvo, da so pregrade in zadrževalniki in v ne-
katerih primerih tisti, ki ugodno vplivajo na vzpo-
stavitev ugodnih življenjskih pogojev, ki omogoča-
jo ohranitev ogroženih vrst ali habitatnih tipov ali 
je njihovo obratovanje pogoj za ohranitev le-teh. 
Vzdrževanje in izgranja pregradnih objektov je 
tako navzlic prepričanju, da posegi škodujejo ži-
valskim in rastlinskim vrstam, lahko pogoj za oh-
ranitev prav slednjih.
Izgradnja zadrževalnikov se v luči klimatskih 
sprememb vse bolj izkazuje za nujen ukrep za 
blaženje hidroloških neravnovesij, tempera-
turnih in hidroloških ekstremov ter posledično 
zmanjševanje škod. V prihodnje bodo ključno 
orodje za zagotavljanje pitne vode pa tudi ohra-
njanje vodnih količin in s temi povezanih pogo-
jev, ki bodo ohranjali biotsko raznovrstnost.
Zaradi hitrega razvoja in predvsem zaradi močnih 
pritiskov naravovarstvenikov se v svetu vse bolj 
uveljavlja integriran pristop k izrabi rečnih dolin. 
Ta ni spodbujen zgolj s težnjami gospodarskega 
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razvoja, temveč k čim učinkovitejšim ureditvam v 
zadnjih desetletjih silijo tudi vse očitnejše klimat-
ske spremembe, ki vplivajo tudi na količino pada-
vin in pretoke ter terjajo vse večjo prilagodljivost 
na hidrološke ekstreme. Čeprav pregrade same v 
luči nezanesljivosti napovedi o možnem poveča-
nju hidroloških količin niso izključna rešitev za to-
vrstne ekstreme, pa so vsekakor eden izmed glav-
nih in najučinkovitejših, lahko bi rekli tudi ključnih 
ukrepov pri zagotavljanju izravnave vodnih količin 
(izmenjava sušnih in poplavnih dogodkov) in (vsaj 
v naši regiji) obrambe pred poplavami. V Sloven-
skem merilu pa imajo vodne pregrade še drugo 
funkcijo, ki pravzaprav stremi k dolgoročni izbolj-
šavi stanja okolja. To je zagotavljanje zadostnih 
količin vode preko celotnega leta z namenom, ne 
le zagotavljanja vode za namakanje, pitne vode ali 
vode kot najčistejšega in enega izmed redkih ob-
novljivih naravnih virov za pridobivanje energije, 
ki se najbolje približuje načelom trajnosti, temveč 
tudi z namenom ohranjanja območij odvisnih od 
vode in s tem ohranjanje naravne pestrosti in bi-
otske raznovrstnosti.
Vloga pregrad in zadrževalnikov, izražena v Na-
črtu za zaščito vodnih virov v Evropi in v Okvirni 
direktivi o vodah, se razlikuje in si celo nasprotu-
je stališčem lastnikov in upravljalcev pregrad in 
drugih sektorskih organizacij.
Le malo verjetno je, da bo politika nasprotovanja 
dala pozitivne rezultate. Zdrav razum mora biti 
usmerjen v iskanje kontaktnih točk in posredo-
vanje med različnimi položaji. 
Pregrade in akumulacije skupaj z drugimi struk-
turnimi in nestrukturnimi ukrepi lahko pred-
stavljajo ključni sistem v okviru celostnega 
upravljanja z vodnimi viri in vzpostavitve odpor-
nosti narave in družbe na klimatske spremembe. 
Na tehnični in institucionalni ravni so potrebna 
prizadevanja za iskanje potrebnega posredova-
nja med različnimi stališči, ki bi se morala zbli-
žati za skupno blaginjo.

Viri

Kryžanowski, Andrej. Environmental recovery of storage re-
servoirs : an example of storage reservoir recovery on 
the Sava river, Reservoirs in river basin development : 
proceedings of the ICOLD Symposium : Oslo, Norway, 6 
July, 1995. Rotterdam; Brookfield, Vt.: A. A. Balkema, cop. 
1995, str. 175-183,

OCENA podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja 
: sintezno poročilo / [avtorji besedila Renato Bertalanič ... 
[et al.] ; urednica Mojca Dolinar]. - Ljubljana : Ministrstvo 
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, 2018-. - (ARSO vreme)

Buletin 169: Global Climate Change, Dams, Reservoirs and 
related Water Resources, ICOLD, Paris, 2016

Bulletn 156: Integrated flood risk management, ICOLD, Paris, 
2014

Bulletin 149: Role of dams on development and management 
of river basins, ICOLD, Paris, 2014

Bulletin 142: Bulletin on safe passage of floods – a review, 
ICOLD, Paris 2006

Bulletin 131: Role of dams in flood mitigation, ICOLD, Paris 
2006

Kobold, M., Vpliv podnebnih sprememb na ekstremne hidro-
loške pojave, Ujma, 2009, Ljubljana

Kajfež Bogataj, L. Sušna tveganja ob podnebnih spremem-
bah. Zbornik I. kongresa o vodah Slovenije, Ljubljana, ma-
rec 2012, str. 229-237

MANIFESTO Dams & Reservoirs, Issue 1 (2015) European 
ICOLD Club, October 2015

Pokorny, B., Jelenko, I., Mazej Grudnik, Z., Kos, I., Jerina, K. 
Strokovno mnenje o upravičenosti delovanja lovišč s po-
sebnim namenom v Republiki Sloveniji, ERICO Velenje – 
Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., 2012, Velenje

Narava in biotska raznovrstnost 2 Poročilo o okolju v Sloveniji 
2009 http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/irc/DownLoad/
k5eGAhJjmtGCcqM904-CPca3pOKc-p6s1GiFpHp0hLqY_
uiG-jPb20s-iMmsSERLqyTKfUn2-bGq5t2Hb5Y0oZMEj-
Mzfh5U1/oLUZ-x4bA0mOdM4_NS/POS2009_09_Nara-
va_20100601.pdf


	ZBORNIK 2020 NASLOVNICA 150 dpi 1 stran
	ZBORNIK 2020 150 dpi
	ZBORNIK 2020 NASLOVNICA 150 dpi 2 stran

