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1.

Uvod

Podnebne spremembe različno vplivajo na posamezne regije, zato je smiselno prilagajanje na
podnebne spremembe osnovati na regionalnem nivoju. Vipavska dolina ima izredno ugodne naravne
danosti za razvoj intenzivnega kmetijstva, vendar le – tega ogrožajo naravne nesreče (suše, poplave,
pozebe in močni vetrovi), ki so zaradi vpliva podnebnih sprememb vse pogostejše. Cilji projekta
»Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (Adapting to the impacts of climate
change in the Vipava Valley, LIFE ViVaCCAdapt, LIFE15 CCA/SI/000070)«, ki traja od 1.7.2016 –
30.6.2021 so: priprava regionalne analize za podporo prilagajanja podnebnim spremembam (akcija
A.1), priprava strategije za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini (akcija
C.1), vzpostavitev pilotnega sistema za podporo odločanju (Decision Support System) za namakanje
(akcija C.2) in vzpostavitev vzorčnih protivetrne površine z namenom ozaveščanja o pomenu
protivetrnih pasov (akcija C.3). Pričujoče poročilo predstavlja rezultate akcije A.1.
Osnova oblikovanja usmeritev za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe za obdobje 20112021 je ocena ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe. Medtem, ko so preliminarne ocene
ranljivosti slovenskih regij za navedena obdobja že podane v Nacionalnem strateškem okvirju za
prilagajanje podnebnim spremembam iz leta 2016, pa usmeritve za raven porečja ali občinsko raven
ne obstajajo, kar je še posebej neugodno v občutljivih hidrogeoloških ekosistemih, kjer bi zaradi
nespremenjenih pogojev kmetovanja, ob spremenjenih agro-meteoroloških pogojih, poslabšali stanje
voda ali biotsko raznovrstnost ekosistemov krajine. Namen regionalne analize je opredeliti ranljivost
kmetijstva na porečju Vipave na podnebne spremembe, da bi s tem pridobili strokovne podlage v
podporo procesu priprave strategije prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini
(akcija C.1).
2.
2.1

Materiali in metode
Opis območja

2.1.1 Podnebje
Submediteransko podnebje pod vplivom razgibane topografije in geografskega položaja naredijo
kmetijstvo na porečju Vipave še posebej ranljivo za ekstremne vremenske dogodke (suše, intenzivni
nalivi, močni vetrovi) (1). Povprečna letna temperatura zraka na območju porečja reke Vipave je v
obdobju 1981-2010 znašala 9,7 °C, a je lokalno močno odvisna od topografije. Tako je najvišja v
zahodnem nižinskem in ravninskem delu (13 °C) in najnižja v vzhodnem in severnem hribovitem delu
(7 °C). V zimskem času je povprečna temperatura v večjem delu območja nad 0 °C, z izjemo
hribovitega dela. V ostalih letnih časih so povprečne temperature povsod pozitivne in lahko poleti v
zahodnem ravninskem delu presežejo 20 °C. Povprečna letna višina padavin je okoli 1700 mm, vendar
je na zahodnem in južnem delu manjša (1400 mm), v severnem hribovitem delu pa večja - preko 2000
mm. Padavine so enakomerno razporejene preko leta, bistveno odstopa le jesen, ko je na celotnem
območju več padavin, pri čemer najbolj izstopa severni hriboviti del z več kot 700 mm padavin.
Povprečna letna referenčna evapotranspiracija na območju je slabih 800 mm, kar je manj kot polovica
vseh padavin, in sicer je v hribovitem delu okoli 600 mm in v zahodnem ter južnem delu preko 800
mm (2). Čeprav ti podatki nakazujejo, da ima območje več padavin, kot je izhlapevanja, pa škodni
podatki povedo, da različni vremenski dogodki (suše, poplave, močni vetrovi) vplivajo na kmetijsko
pridelavo na tem območju in povzročajo pomembno gospodarsko škodo (3). Določitev najbolj
5
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verjetnih scenarijev razvoja podnebja v prihodnosti je zato nujno za določitev pravilnih ukrepov za
Strategijo prilagajanja podnebnim spremembam (SPPS) v Vipavski dolini.
2.1.2 Hidrogeologija
Osrednji flišni del Vipavske doline na obrobju obdajajo apnenci in dolomiti (4). Tla so slabo kisle
reakcije in primerna za gojenje velike večine kulturnih rastlin (5). Razpadanje matične kamnine je
pospešeno z nihanjem temperature in z zmrzaljo v zimskih mesecih, saj tla večinoma niso prekrita s
snežno odejo. Relativno visoke temperature in padavine omogočajo ugodne razmere tudi za kemično
preperevanje in tvorbo tal (6). Geološka podlaga ima, poleg vloge pri nastajanju tal, vpliv tudi pri
odtoku vode po površini in podzemno. Flišne kamnine so relativno slabo prepustne za vodo v
primerjavi z zakraselimi karbonatnimi kamninam, ki so dobro prepustne (7). Poleg naravnih
značilnosti območja na hidrografijo in hidrologijo površinskih vodotokov pomembno vpliva tudi
človek s svojo dejavnostjo.
Na območju Vipavske doline se nahajajo trije večji kraški izviri (Vipava, Hubelj in Lijak), ki
prispevajo večinski delež vode v vodni bilanci Vipavske doline. V preteklosti so bili vodotoki v dolini
podvrženi obsežnim melioracijskim posegom. Prve melioracije so bile izvedene na območju kotline
Lijaka že po drugi svetovni vojni, kasneje so sledile še melioracije zgornjega toka Vipave in struge
Hublja. Najintenzivneje so se melioracije v Vipavski dolini izvajale v 80. letih prejšnjega stoletja na
podlagi t.i. Zelenega plana za izboljšanje lastne kmetijske proizvodnje Slovenije. Sprva je bila
predvidena melioracija 20.000 ha zemljišč (8), po nekaterih podatkih pa naj bi načrtovane melioracije
bile predvidene za površino v izmeri 25.000 ha zemljišč. Po programu melioracij je bila predvidena
tudi regulacija 186 km strug, od tega 42 km toka reke Vipave (7). Načrtovani posegi sicer niso bili
izvedeni v predvidenem obsegu, strugo reke Vipave so izravnali v zgornjem in srednjem toku in
skrajšali njeno dolžino s 50 na 47,7 km (9). Reka Vipava še danes ustvarja meandre, ki so v zgornjem
toku pogojeni z geološko zgradbo, pravi ravninski meandri pa se pojavijo v spodnjem delu doline. V
splošnem so vodotoki na območju Vipavske doline v veliki meri regulirani in izravnani na račun
zagotavljanja zaščite pred poplavami, kar močno vpliva na drenažno mrežo vodotokov. Pred
regulacijami in obsežnejšimi melioracijskimi posegi so vodotoki vijugali v ozkih plitvih strugah in so
v času visokih voda pogosto tudi poplavljali. Dokler človek ni pomembneje posegal v retencijske
površine, pretežno vlažne travnike, poplave niso povzročale večje škode (6). Občasnemu poplavljanju
zemljišč v poplavnem pasu so ljudje prilagodili njihovo obdelovanje in na najpogosteje poplavljenih
predelih vzdrževali mokrotne travnike. Večje spremembe in posegi v vodotoke so se sprva pričeli z
gradnjo prvih elektrarn (9), z gradnjo mlinskih jezov in kasneje z obsežnimi melioracijskimi posegi
(8). Z izravnavo struge Vipave v zgornjem delu se je njena zadrževalna vloga zmanjšala in reka v
spodnjem delu doline poplavlja. Nekdanje visoke vode so danes poplave z gmotno škodo, saj človek s
svojimi dejavnostmi posega tudi v prostor nekoč namenjen razlivanju viškov vode.
2.1.3

Narava

Prepoznaven pečat Vipavski dolini daje submediteransko rastje, vendar je prvotna vegetacija zaradi
intenzivne rabe močno spremenjena. Značilne poplavne ravnice ob vodotokih so bile pred
obsežnejšimi regulacijami porasle z vlagoljubno vegetacijo. Obrečni vegetacijski pasovi iz drevesnogrmovnih vrst so nekdaj členili kmetijski prostor, poljske poti so bile obrasle z živimi mejami s
prevladujočimi vrstami kot so črna jelša, beli gaber, beli topol, maklen, mali in veliki jesen, dob, divja
češnja, divja hruška in vrba (6). Človekovi posegi v prostor, nastanek ruderalnih rastišč in ugodno
6
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podnebje omogočajo razširjanje tudi novim neavtohtonim vrstam ((10), (11)). Da je narava na tem
območju kljub človekovemu delovanju še bogata s pomembnimi habitati in vrstami dokazuje visok
delež naravovarstveno pomembnih območij. Kar 72 % porečja Vipave predstavlja ekološko
pomembna območja, 65 % je vključenega v omrežje Natura 2000, 12 % pa predstavlja zavarovana
območja, ki jim je skupno ohranjanje biotske raznovrstnosti. Raznoliki habitati so življenjski prostor
številnih ogroženih živalskih vrst, predvsem rib, mehkužcev, rakov, kačjih pastirjev, metuljev,
hroščev, dvoživk, plazilcev, ptic in netopirjev (12). Poglaviten problem ohranjanja habitatov in vrst v
Vipavski dolini danes na eni strani predstavljajo opuščanje košnje in paše v odročnih legah in na drugi
strani intenzivna rabe s pogosto košnjo, gnojenjem, preoravanjem in intenzivnim pašništvom v
ravninskem delu doline. V sklopu Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je eno izmed težišč
ukrepanja tudi ohranjanje naravnih virov in odziv na podnebne spremembe. Znotraj PRP je oblikovan
instrument KOPOP z 19 različnimi operacijami s katerimi se ohranjanja in/ali izboljšuje stanje biotske
raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko krajino; zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na
kakovost površinskih in podzemnih voda; zmanjšuje negativne vplive na tla, zrak in krajino; ter
pripomore k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. V splošnem ti ukrepi spodbujajo
načine kmetovanja, ki so združljivi z varstvom okolja in naravnih virov. Na naravo Vipavske doline
negativno vplivajo tudi urbanizacija, gradnja prometnic in regulacije vodotokov, ki so pomembno
spremenili podobo krajine v preteklosti. Naravovarstveno so izjemno pomembni ostanki negnojenih
vlažnih travnikov, ki so v Vipavski dolini že skoraj izginili, njihovo največjo strnjeno površino
najdemo v Mlakah pri Vipavi ((13), (14)). Mokrotni travniki nudijo življenjski prostor številnim
vrstam in Mlake med drugim predstavljajo »vročo točko« vrstne pestrosti metuljev v Sloveniji (15).
Za zagotavljanje dolgoročne ohranitve pomembnih habitatov in biotske pestrosti tega območja je
pomembno upoštevanje naravovarstvenih smernic za sonaravno izkoriščanje prostora in razpoložljivih
naravnih virov (16).
2.1.4 Kmetijstvo
Raba kmetijskih zemljišč pokaže večji obseg rabe za trajno travinje in pašnike, trajne nasade (oljčnike,
vinograde in sadne nasade) in žita. Krmne rastline in krompir zajemajo relativno majhne površine,
medtem ko je zelenjadarstvo v vseh občinah zastopano zelo skromno (Slika 1) (17). Za območje je v
splošnem značilna mozaična raba kmetijskih zemljišč (Slika 2).
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Slika 1: Raba zemljišč (%) na porečju Vipave (18).

Slika 2: Raba kmetijskih zemljišč na porečju Vipave (19).
Po podatkih iz leta 2010 je bilo na območju 2518 kmetijskih gospodarstev, ki so obdelovala 11.337 ha
kmetijskih zemljišč v uporabi in redila 6053 glav velike živine. Največje število kmetijskih
gospodarstev je specializiranih gojiteljev trajnih nasadov, in sicer največ med njimi v občinah Nova
Gorica (469), Ajdovščina (338) in Vipava (205). Druga najpomembnejša dejavnost kmetij je
specializirana reja pašne živine, s čimer je povezana tretja najpogostejša specializacija na območju,
pridelava poljščin. Specializacija za pašno rejo živine se v večjem številu pojavlja v občinah
8

Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley - LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15
CCA/SI/000070). Regionalna analiza za podporo prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski
dolini (Act. A.1). Deliverable, Marec 2017.

Ajdovščina in Nova Gorica. Četrta najštevilčnejša specializacija kmetij je mešana rastlinska pridelava.
Specializiranih vrtnarjev je malo (Slika 3) (20).
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Slika 3: Tipologija kmetij na porečju Vipave (21)
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2.2

Metode

Ranljivost je podana kot funkcija potencialnih vplivov (izpostavljenosti, občutljivosti) in
prilagoditvene sposobnosti ((22), (23), (24)) (Slika 4).

Potencialni vpliv
Potencialni vplivi
Občutljivost
• Stopnja in
razporeditev
vplivov v
obdobju

Izpostavljenost

• Razmere in
uspešnost
soočanja z vplivi

Ranljivost
• Politični in
finančni okvir,
učinkovitost
izvajanja ukrepov

• Stopnja
(ne)odpornosti

Prilagoditvena
sposobnost

Slika 4: Shema pristopa k določanju ranljivosti obravnavanega območja ((22)).
2.2.1

Potencialni vplivi

Za potrebe ocene izpostavljenosti smo pripravili podnebne projekcije (2) za območje Vipavske doline
za tri tridesetletna obdobja: bližnjo prihodnost (2011-2040), sredino 21. stoletja (2041-2070) in konec
stoletja (2071-2100). Uporabili smo šest modelskih simulacij iz projekta EURO-CORDEX (25), ki so
jih na Agenciji RS za okolje (ARSO) v okviru projekta »Ocena podnebnih sprememb do konca 21.
stoletja« prilagodili regionalnim razmeram (26). V analizi smo uporabili t.i. zmerno optimističen
scenarij RCP4.5, ki predpostavlja znatne blažilne ukrepe glede izpustov toplogrednih plinov v
prihodnje. Spremembe smo izračunali kot odmik od referenčnega obdobja 1981-2010. Namen analize
je bil oceniti predvidene spremembe v povprečjih in variabilnosti naslednjih agro-klimatoloških
spremenljivk: (a) temperatura, (b) padavine in (c) referenčna evapotranspiracija.
Za oceno izpostavljenosti so bili zbrani tudi podatki o trenutnem stanju voda na območju Vipavske
doline in predvidenih vplivih podnebnih sprememb na hidrološke razmere. Strokovne podlage so v
izdelavi na Agenciji RS za okolje v okviru projekta »Ocena podnebnih sprememb do konca 21.
stoletja«, katerega rezultati bodo na voljo konec leta 2017 oz. ob zaključnem poročilu v letu 2018. V
tem poročilu so upoštevani rezultati pridobljeni z ARSO dne 16.2.2017. Na podlagi končnih izhodišč
priporočamo novelacijo študije ranljivosti.
Na podlagi analize dejavnikov izpostavljenosti je sledila ocena izpostavljenosti glede na nabor vplivov
za sektor kmetijstvo. V stolpcih smo opredelili dejavnike izpostavljenosti (X1-7): X1=Povišana
povprečna temperatura zraka za 0,8 ˚C (0,5-1,2 ˚C) (bolj poleti, jeseni in pozimi, manj spomladi);
X2=povečana povprečna letna količina padavin za 3% (-2-7%) (bolj pozimi in spomladi, manj jeseni
in poleti; X3=povečana potencialna evapotranspiracija 3% (0-5%); X4= povečan srednji letni pretok
VTPV 1-10%, X5=zmanjšani mali pretoki VTPV; X6=stanje VTPodV; X7=zmanjšan povprečni letni
odtok-1%). V vrsticah smo opredelili vplive na kmetijstvo (Y1-8): Y1 = daljša rastna doba; Y2 =
zgodnejši začetek, Y3=zgodnejši konec, Y4=spremembe vrst in sort kmetijskih rastlin in spremembe
lokacije pridelave (pridelava na višjih legah, območjih z višjo nadmorsko višino), Y5=sprememba
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količin in kakovosti pridelkov; Y6=več poškodb na pridelkih in kmetijskih objektih zaradi ekstremnih
vremenskih dogodkov (veter, poplave, suša), Y7=poškodbe na pridelkih in proizvodnji zaradi
povečane pojavnosti škodljivcev in bolezni; Y8=povečano povpraševanje po vodi zaradi spremenjenih
padavinskih vzorcev, višjih temperatur, večje evapotranspiracije; večja možnost nabire vode. Ker
vpliva nismo modelirali ali merili smo njegovo smer privzeli na podlagi pregleda obstoječe znanstvene
literature. Vpliv je bil ocenjen kot pozitiven vpliv (+), negativen vpliv (-), zaradi posrednih vplivov ali
specifike kulture lahko delno pozitiven delno negativen (-/+), zanemarljiv ali nepomemben vpliv (0). S
tem smo dobili matriko interakcij med dejavniki izpostavljenosti in posameznimi vplivi.
Izpostavljenost kmetijstva na podnebne spremembe je bila ocenjena po 5-stopenjski lestvici:
−
−
−
−
−

zelo majhna izpostavljenost (1): učinki so pozitivni;
majhna (2): učinki so pretežno pozitivni, nekaj je tudi zanemarljivih;
srednja (3): učinki so pretežno pozitivni ali zanemarljivi, kakšen je tudi negativen;
velika (4): učinki so pretežno negativni, nekaj je tudi pozitivnih ali zanemarljivih;
zelo velika (5): učinki so v celoti negativni.

V naslednjem koraku je bila izvedena analiza občutljivosti. Ta je zajemala analizo lokalne
problematike z vidika namakanja, ki je vključevala pregled tipologij kmetij in pregled obstoječih praks
kmetovanja. Poudarek je bil na stanju razvoja namakanja in zelenih protivetrnih pasov kot dvema
ukrepoma, ki jima je bilo v zgodovini vlaganj namenjenih veliko pozornosti. Pri oceni je bil
uporabljen kvalitativni pristop, ki temelji na analizi obstoječih študij, statističnih podatkov in
rezultatov projektov ter primerjavi ortofoto posnetkov površja in terenskega ogleda.
Pri oceni občutljivosti kmetijstva smo uporabili naslednji nabor kazalnikov:
-

pogostost pojavljanja ekstremnih vremenskih dogodkov (suše, poplave, veter);
obseg škod v kmetijstvu zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov v obdobju 2010-2014;
analiza problematike izvajanja praks upravljanja s sušo, poplavami in vetrom ter identifikacija
dobrih praks.

Občutljivost kmetijstva na podnebne spremembe je bila ocenjena po 5-stopenjski lestvici:
-

zelo majhna (1)
majhna (2)
srednja (3)
velika (4)
zelo velika (5).

2.2.2

Prilagoditvena sposobnost

Analiza prilagodljivosti je potekala v dveh stopnjah. V prvi smo analizirali izhodišča projekta
BeWater (št. 612385), v katerem so na podlagi sodelovanja z deležniki na lokalni in državni ravni
identificirali 10 prioritetnih ukrepov za zmanjšanje ranljivosti oz. povečanje odpornosti kmetijstva na
podnebne spremembe v Vipavski dolini. Za prioritetne ukrepe so bile opredeljene možnosti
izvedljivosti, finančni viri in pristojne inštitucije. Ukrepi so bili združeni v dva svežnja: (a) Izboljšanje
pogojev za kmetijstvo upoštevajoč vplive podnebnih sprememb in (b) Prilagoditev kmetijstva na
podnebne spremembe. Ukrepi so bili razdeljeni med zelene ukrepe (ang. green masures) oz. ukrepe
vezane na prilagajanje ekosistemov in sive ukrepe (ang. grey measures) oz. ukrepe vezane na
tehnološke rešitve ((27), (28)) (Slika 6).
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Po pregledu predvidenih regionalnih ukrepov prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v
porečju Vipave je sledila podrobna analiza modelov upravljanja. Temeljila je na pregledu 30
nacionalnih in evropskih dokumentov, ki obravnavajo ukrepe zmanjšanja ranljivosti ali povečanja
odpornosti na vplive podnebnih sprememb. Po začetnem pregledu je bilo ugotovljeno, da ukrepi za
prilagajanje na podnebne spremembe predstavljajo širok spekter aktivnosti na različnih področjih, zato
smo jih po zgledu »Osnutka dolgoročnega nacionalnega strateškega okvira za prilagajanje podnebnim
spremembam z usmeritvami za ukrepe v srednjeročnem obdobju« (23)z vidika preglednosti razvrstili v
različne vsebinske sklope, in sicer: vodni viri, kmetijstvo in gozdarstvo, naravne nesreče, narava,
gospodarstvo, energetika, infrastruktura in gradnja ter lokalni ukrepi na območju Vipavske doline. Po
končanem naboru ukrepov smo podrobneje analizirali in pregledali ukrepe iz vsebinskega sklopa
»kmetijstvo in gozdarstvo«, ki so bili obravnavani za sledeče kategorije:
-

pristojnost za izvedbo ukrepa (ministrstva in organi v sestavi, strokovne institucije ter občine),
raven izvedbe ukrepa (državna, občinska, zasebna, druga in različne ravni),
izvedenost ukrepa (neizveden, delno izveden, izveden, ni podatka),
stroške ukrepa in
časovni okvir izvajanja ukrepa (začetek, konec).

Sposobnost prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe je bila ocenjena po prilagojeni 5stopenjski lestvici:
-

zelo nizka (1): ukrepi se ne načrtujejo in ne izvajajo,
nizka (2): ukrepi so načrtovani, vendar se še ne izvajajo ali se izvajajo z zelo visokim
implementacijskim deficitom,
srednja (3): ukrepi so načrtovani, odločitve za izvajanje so še odprte
visoka (4): ukrepi se deloma že izvajajo,
zelo visoka (5): ukrepi se v veliki meri že izvajajo.

2.2.3 Ranljivost
Na podlagi ocene izpostavljenosti, občutljivosti in prilagoditvene sposobnosti smo ocenili ranljivost.
Ocena ranljivosti je kombinacija potencialnih vplivov in sposobnosti prilagajanja. Sistem z nizko
stopnjo prilagajanja in z močno negativnimi potencialnimi vplivi je zelo ranljiv.

3.

Rezultati z razpravo

3.1

Potencialni vplivi

Rezultati vseh šestih projekcij predvidevajo postopno povečevanje povprečne temperature zraka na
porečju Vipave do konca 21. stoletja. Pričakuje se povečanje povprečne letne temperature v bližnji
prihodnosti za 0,8 °C (0,5 – 1,2 °C), v sredini stoletja za 1,4 °C (1,1 – 2 °C) in do konca stoletja za 1,8
°C (1,4 – 2,4 °C). V bližnji prihodnosti je povprečje projekcij za letne čase (0,9 – 1 °C) podobno letni
vrednosti, izjema je le pomlad z 0,5 °C. Največje razlike med projekcijami so v jesenskem času (0,2 –
1,3 °C). V kasnejših obdobjih so razlike med modeli večje. Za sredino in konec stoletja se predvideva
najmanjše povečanje temperature spomladi (1,2 in 1,5 °C) in jeseni (1,3 in 1,8 °C) ter največje poleti
(1,8 in 1,9 °C) in pozimi (1,6 in 2,1 °C). Razlike med projekcijami so najmanjše poleti (0,5 in 1 °C) in
največje jeseni (1,4 in 1,6 °C) (2).
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Povprečje projekcij podnebnih sprememb predvideva na letni ravni manjše povečanje padavin do
konca 21. stoletja. Spremembe v povprečni višini padavin se zelo razlikujejo med projekcijami, a naj
bi se v bližnji prihodnosti povečale za 3 % (-2 – 7 %), v sredini stoletja za 4 % (-1 – 11 %) in do konca
stoletja za 9 % (0 – 19 %). Tudi pri letnih časih so velike razlike med projekcijami, a jih večina za vsa
obdobja predvideva povečanje povprečne količine padavin pozimi (13 %, 15 %, 23 %) in spomladi
(10 %, 12 % in 12 %). V poletnem času kaže na manjše zmanjšanje padavin v obdobjih 2011-2040 in
2041-2070 (-4 %, -7 %). V jesenskem času modeli ne predvidevajo izrazitih razlik. Razlike med
projekcijami so izrazite v poletnem in zimskem času, ko presežejo 20 % (poletje in zima 2011-2040,
poletje 2041-2070, zima 2071-2100), 30 % (zima 2041-2070), 40 % (poletje 2071-2100) med
skrajnima projekcijama (2).
Rezultati povprečja projekcij podnebnih sprememb predvidevajo manjše povečevanje referenčne
evapotranspiracije na porečju Vipave do konca 21. stoletja. Povprečna letna evapotranspiracija naj bi
se v bližnji prihodnosti povečala za 3 % (0 – 5 %), za 6 % (3 – 9 %) v sredini stoletja in za 6 % (2 – 9
%) do konca stoletja. Povečanje evapotranspiracije se pričakuje tudi v vseh letnih časih, v vseh
obdobjih, najbolj v jesenskem (6 %, 8 % in 9 %) in poletnem (3 %, 7 %, 6 %) in manj spomladi (1 %,
4 %, 4 %) in pozimi (2 %, 3 %, 6 %) (2).
Potencialna evapotranspiracija se je v nekaterih predelih jugozahodne in severovzhodne Slovenije od
leta 1971 povečala tudi za 24 %. Ker so to sušni predeli, je dejanska evapotranspiracija narasla manj,
saj so v toplem delu leta zaloge vode v tleh velikokrat premajhne in jih potencialna evapotranspiracija
močno preseže (29).
Podnebne spremembe in spreminjanje hidroloških spremenljivk lahko vplivajo tudi na vodno okolje.
Analiza trendov pretokov kaže na zmanjševanje vodnih količin srednjih in malih pretokov, vendar
trendi niso statistično značilni za vsa področja Slovenije. Kljub splošnemu trendu zmanjševanja
vodnih zalog stanje ni zaskrbljujoče na račun bogastva vodnih virov v Sloveniji saj je Slovenija bogata
z vodnimi viri, ukrepi prilagoditev na spremembe pa morajo biti ustrezno prilagojeni hidrološkim
lastnostim porečij. Tudi v prihodnje je pričakovano pojavljanje daljših sušnih obdobij ter krajših in
krajevno razporejenih obdobij intenzivnih padavin. Pričakovana je večja poplavna ogroženost
delovanja erozijskih sil, nižanja srednjih in malih pretokov ter ravni podtalnice, motena bo lahko
preskrba z vodo. Z upadanjem srednjih pretokov rek se s pomanjkanjem vode lahko pojavljajo tudi
težave z ohranjanjem kakovosti voda in toplotne obremenitve v sušnih delih leta (29).
Spremembe hidroloških razmer v Sloveniji do sredine 21. stoletja (26) so bile pripravljene za srednje,
male in velike pretoke na podlagi rezultatov podnebnih modelov iz projekta EURO-CORDEX, in sicer
za scenarij RCP4.5. Rezultati za obdobje 2021–2050 kažejo, da se bodo na območju Vipavske doline
srednji letni pretoki v primerjavi z referenčnim obdobjem 1981–2010 rahlo povečali (1–10 %).
Primerjava malih srednjih dnevnih pretokov 90. percentila (Q90) kaže na zmanjšanje malih pretokov
na območju Vipavske doline. Prav tako se bodo na tem območju zmanjšali tudi največji letni pretoki.
Projekcija sprememb pretoka s povratno dobo 100 let (Q100) kaže za rahlo povečanje Q100 v zahodni
polovici države v obdobju 2021–2050.
Z uporabo vodnobilančnega modela GROWA je bila analizirana tudi sprememba povprečnega letnega
odtoka. Zaradi vpliva podnebnih sprememb je pričakovano zmanjšanje odtoka v Sloveniji glede na
dolgoletna povprečja 1971-2000, in sicer za 4 %. Sezonski informativni pregled kaže na vodnem
območju Jadranskega morja na občutno zmanjšanje odtoka poleti in na precejšnje zmanjšanje odtoka
jeseni, najmanjši vpliv na odtok pa bo pozimi in pomladi. Glede na rezultate vodnobilančnega
modeliranja GROWA-SI so pričakovane v obdobju 2021-2050 na območju celotne Slovenije
spremembe povprečnih letnih obnovljivih količine podzemne vode. Glede na dolgoletno povprečje
13

Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley - LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15
CCA/SI/000070). Regionalna analiza za podporo prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski
dolini (Act. A.1). Deliverable, Marec 2017.

1981-2010 se bodo le-te spremenile v povprečju za okoli -1 % (razpon od -8,7 do +6,5 %). Za
izboljšanje analiz odtoka po sezonah bo potrebno nadgraditi časovno merilo iz letnega na mesečni
interval (29).
V skladu s kriteriji za vrednotenje ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda podanih v Uredbi o
stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/2009, 98/2010) in v Pravilniku o monitoringu stanja
površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/2009, 81/2011) je stanje voda na območju Vipavske doline
določeno za tri vodna telesa površinskih voda (VTPV) (Hubelj, Vipava Brje – Miren, Vipava povirje –
Brje) in eno močno preoblikovano vodno telo (MPVT) (zadrževalnik Vogršček). Dobro kemijsko
stanje je določeno za vsa VT površinskih voda na območju Vipavske doline. Podatki o ekološkem
stanju obravnavanih VT kažejo na dobro stanje v zgornjem in srednjem delu Vipavske doline in na
zmerno stanje v spodnjem delu, zaradi povečane vsebnosti hranil (29). Onesnaževanje s hranili ima
pomemben vpliv na stanje voda na vzorčnem mestu Miren, v srednjem in zgornjem delu Vipavske
doline pa so vplivi razpršenih virov obremenitev s hranili sicer prisotni, vendar (še) nimajo bistvenega
vpliva na stanje voda (29). Pomemben razpršeni vir hranil predstavlja kmetijska dejavnost razširjena
na prispevnem območju. V Vipavski dolini se na dveh vzorčnih mestih vrednoti tudi kakovost voda za
življenje sladkovodnih vrst rib. Za obe vzorčni mesti, Velike Žablje in Miren, je bila ugotovljena
ustrezna kakovost voda za življenje sladkovodnih vrst rib (29), saj noben parameter ne presega
predpisanih mejnih vrednosti. Za zadrževalnik Vogršček je bil v obdobju 2009–2015 ocenjen zmeren
ekološki potencial s srednjo ravnjo zaupanja. Zmerno stanje je bilo ugotovljeno glede na edini merjeni
biološki element kakovosti – fitoplankton in glede na splošno fizikalno-kemijska elementa kakovosti,
prosojnost in kisikove razmere (26). Kemijsko stanje v zadrževalniku je bilo v omenjenem obdobju
ocenjeno kot dobro. Za VTPodV je bilo v obdobju 2007–2015 ocenjeno dobro kemijsko stanje z
visoko ravnjo zaupanja, dobro je tudi količinsko stanje podzemnih voda. Na območju Vipavske doline
je sicer nezanemarljiva raba vode za namakanje (29). Med podeljenimi vodnimi pravicami za rabo
vode je največje število vodnih dovoljenj podeljenih prav za namakanje v kmetijstvu. Trenutno naj bi
bilo na porečju Vipave veljavnih skupno 133 vodnih dovoljenj za namakanje kmetijskih in drugih
površin (30). Večina vode je odvzete iz reke Vipave, po podatkih je predviden letni odvzem vode
skoraj 530.000 m3 / leto (30). Izhodišče za rabo vode za namakanje iz VTPV in VTPodV je ugodno,
medtem ko je neugodno za rabo vode iz MPVT.
Izhodišče za rabo vode za namakanje na VTPV Hubelj, Vipava Brje-Mirne in Vipava povirje-Brje
dobro, saj sta tako kemijsko kot ekološko stanje ocenjena kot dobra. Zmeren ekološki potencial daje
neugodno izhodišče za rabo vode za namakanje iz MPVT zadrževalnik Vogršček, kljub dobremu
kemijskemu stanju. Neupoštevaje dostopnost, zanesljivost in izdatnosti podzemnih vodnih virov, je za
rabo vode za namakanje ugodno tudi izhodišče za rabo vode z VTPodV Goriška Brda in TrnovskoBanjška planota (31).
Ocenjujemo, da je možnost za porast poškodb na pridelkih in kmetijskih objektih zaradi ekstremnih
vremenskih dogodkov (veter, poplave, suša) razmeroma velika in po učinku negativna, zato je
izpostavljenost velika. Na podlagi pregleda znanstvene literature ocenjujemo, da so učinki podaljšanja
rastne dobe, zgodnejši konec rastne dobe, spremembe vrst in sort kmetijskih rastlin in spremembe
lokacije pridelave (pridelava na višjih legah, območjih z višjo nadmorsko višino) ter povečanega
povpraševanja po vodi zaradi spremenjenih padavinskih vzorcev, višjih temperatur, večje
evapotranspiracije pretežno negativni, nekaj je tudi pozitivnih ali zanemarljivih oz. da je
izpostavljenost velika. Ocenjujemo, da so učinki zgodnejšega začetka rastne dobe, spremembe količin
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in kakovosti pridelkov in poškodb na pridelkih in proizvodnji zaradi povečane pojavnosti škodljivcev
in bolezni razmeroma zanemarljivi in da je izpostavljenost na podnebne spremembe srednja (31).
Kmetijstvo na porečju Vipave ni zelo odporno na ekstremne vremenske dogodke (suše, poplave,
pozebe in močne vetrove). Nezanemarljiv je tudi njihov finančni vpliv. Za občine Vipava, Ajdovščina,
Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba podatki kažejo na več škodnih
dogodkov. V zadnjih letih izstopajo burja leta 2012, ki je v kmetijstvu povzročila škodo 0,4 mio. EUR;
suša v letih 2012 in 2013, ki je povzročila 4,5 in 4,7 mio. EUR škode; in poplava, ki je v letu 2014
povzročila v kmetijstvu škodo v vrednosti 5,6 mio EUR.
Kljub temu na območju Vipavske doline najdemo nekaj dobrih praks, ki lahko doprinesejo k
zmanjšanju ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe ((32), (33)) (Slika 5). Protitočne mreže v
trajnih nasadih pridelek in drevesa učinkovito zaščitijo pred točo. Zmanjšajo odpadanje nezrelih
sadežev, nasad deloma zaščitijo pred ptiči, zmanjšajo temperaturno razliko med dnevom in nočjo,
ščitijo pred poznimi pozebami in zmanjšajo udarjanje dežnih kapelj pri poletnem dežju. Njihova
postavitev v začetku predstavlja visok strošek, a so koristi pozneje velike. Večina novih trajnih
nasadov v Vipavski dolini je že opremljenih s protitočnimi mrežami.
V okviru ureditvenih del v 80-ih letih prejšnjega stoletja je bila v Vipavski dolini v določenem obsegu
vzpostavljena tudi protivetrna zaščita. Optimalno je ohranjenih le nekaj teh pasov. Analizirali smo
stanje protivetrnih pasov na območju melioracijskih kompleksov od Vipavskega Križa do Lozic, kjer
se težave z močnim vetrom pojavljajo najpogosteje. Identificirane pomanjkljivosti na obstoječih
protivetrnih pasovih so neizpolnjen vertikalni profil; večje ali manjše vrzeli v protivetrni zaščiti – kjer
so speljane poti, električni vodi; neprimerne vrste dreves, ki niso kos vremenskim razmeram na
območju (iglavci, ki so bili poškodovani do te mere, da so propadli – predvsem zato, ker je bil pas
iglavcev nesklenjen); prekratki odseki protivetrnih pasov, da bi imeli dejanski učinek na zmanjševanje
škodljivih učinkov močnih sunkov vetra. Vzroki za stanje so v pomanjkanju finančnih sredstev,
nestrokovnem izvajanju načrtovanih ukrepov in neidentificiranem upravljavcu melioracijskih sistemov
po osamosvojitvi Republike Slovenije. V prihodnje bi bilo potrebno v luči povečanja odpornosti
kmetijstva na podnebne spremembe izboljšati kakovost že obstoječih protivetrnih pasov in vzpostaviti
nove na že načrtovanih lokacijah kot tudi na novih lokacijah.
Smiselno je najprej pričeti z vzpostavljanjem protivetrne zaščite na za to že predvidenih lokacijah.
Šele v drugi fazi, ko bi se lahko ocenjevalo učinkovitost vzpostavljenih protivetrnih pasov, bi lahko
načrtovali posamezne dopolnitve na območjih, kjer ti pasovi niso bili predvideni. Pred vzpostavitvijo
protivetrnih pasov bi bilo treba sprejeti odlok o zavarovanju protivetrnih pasov, ki bi te pasove predal
v upravljanje predhodno določenemu organu (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS; Občina;
skupnost lastnikov).
Pregled rabe tal s pomočjo ortofoto posnetkov kaže, da uporabniki zemljišč površine namenjene za
protivetrne pasove uporabljajo za kmetijsko rabo, saj obdelovalne površine širijo prek parcelnih mej
na zemljišča, namenjena protivetrnim pasovom. Po svoje je takšna praksa razumljiva, saj po končanih
melioracijskih delih na večjem delu predvidenih površin sploh ni bilo zasajenih protivetrnih pasov.
Tako so bile v njihovih očeh površine proste, z njihovo uporabo pa so pridobili dodatne obdelovalne
površine, ki štejejo tudi v kvoto obdelovalnih površin GERK, za katere lahko prejemajo kmetijske
podpore.
V Vipavski dolini so najbolj rodovitna tla prav ob vodotokih, zato se pridelovalci odločajo za zasnovo
trajnih nasadov prav na teh območjih. Ob ekstremnih padavinah, se vodotoki razlijejo izven strug na
kmetijska območja, ki pa so različno pogosto poplavljena. Ob načrtovanju trajnih nasadov ob
vodotokih je zato potrebno vzpostaviti dovolj močno oporo rastlinam, da narasle vode ne poškodujejo
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opore in rastlin. Poleg visokih vod, na izbiro gojitvenega sistema vpliva tudi burja. Pri postavitvi opore
vinogradov ali sadovnjakov je potrebno biti pozoren na smer postavitve vrst. V primeru izbire
kovinske opora, ki je načeloma šibkejša od lesene, je potrebno biti pozoren na smer vetrov, saj se
lahko vetru bolj izpostavljene vrste nagnejo ali celo prevrnejo, zato je smiselna postavitev vrst v smeri
prevladujoče smeri vetra.
Okoljske dejavnike lahko najbolje nadzorujemo pri pridelavi rastlin v zavarovanih prostorih. Tovrstna
pridelava je prisotna predvsem v spodnjem delu Vipavske doline, kjer burja ne dosega tako velikih
hitrosti, kot v zgornjem delu Vipavske doline, mogoče pa je tudi namakanje iz namakalnega sistema.
V zgornjem delu Vipavske doline bi bilo potrebno najprej vzpostaviti protivetrne pasove, šele nato pa
bi lahko vzpostavili obsežnejšo vzgojo rastlin v zavarovanih prostorih. Objekti z močnejšo
konstrukcijo bi sicer lahko kljubovali tudi močnejši burji, enostavni objekti (tuneli), pa so na veter
veliko bolj občutljivi in bi jih burja lahko poškodovala. Njihova uporaba je tako zelo omejena na
zavetrne lokacije, trenutno se jih uporablja predvsem za gojenje plodovk v poletnem času, ko običajno
ni ekstremnih vetrovnih dogodkov, ki bi lahko konstrukcijo poškodovali.
V obdobju 1990-2016 se je veliko vlagalo v nakup opreme za namakanje. Za namakanje poljščin se
uporablja bobenske namakalnike ali stabilne razpršilce. V večini novejših sadovnjakov se uporablja
kapljično namakanje, ki uporabnikom omogoča, da medvrstni prostori ostanejo suhi. V sadjarstvu se
največ uporabljajo stabilni razpršilci, nameščeni nad krošnjami dreves. Ta tehnika se je uporabljala v
času gradnje namakalnih sistemov (v obdobju 1985−2000). Takrat je bila glavna dejavnost pridelava
hrušk in breskev. Razpršilci nameščeni nad krošnjami dreves omogočajo tudi protislansko zaščito. V
večini (ne v vseh) novejših sadovnjakov v Vipavski dolini se uporablja kapljično namakanje
namakanja in namakanja z oroševanjem. Med novejše načine namakanja umeščamo mikrorazpršilce
za lokalizirano namakanje. Zaradi majhnih kapljic jih kmetje uporabljajo za namakanje vrtnin, ki jim
ustreza visoka zračna vlaga (npr. kapusnice in aktinidije). Pri namakanju dreves jih namestijo pod
krošnje. Ker ne močijo listja, lahko namakajo vsak dan in vzdržujejo količino vode v tleh v ozkem
intervalu.
Namakanje na porečju Vipave je precej razširjeno zaradi sistema Vogršček, ki ga sestavljata dva
namakalna podsistema (razdeljena na več namakalnih polj) velikosti cca. 900-1300 ha (po podatkih
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS površina znaša 900 ha, po ocenah s terena
(kmetje) pa okoli 1300 ha), in vodnega zadrževalnika Vogršček. Zadrževalnik Vogršček je na porečju
Vipave nedvomno najpomembnejši vir vode za namakanje. Izjemno ugodna izbira lege zadrževalnika
– nad nivojem večine namakanih zemljišč, je prednost, ki prispeva k cenejšemu delovanju
namakalnega sistema. Iz njega se potencialno lahko napaja najmanj 25 % skupne površine trajnih
nasadov (sadne rastline, trta), površin pod žiti, krmnimi rastlinami, krompirjem in zelenjadnicami. V
povprečju se namaka 38 % (342-494 ha) površine namakalnih polj NS Vogršček. Eden izmed ključnih
vzrokov za slabo izkoriščenost je slabo delovanje vodnega zadrževalnika Vogršček. Težave z
zadrževalnikom Vogršček so se začele 27 let po njegovi izgradnji. Začetek sanacije je stekel takoj po
tem, a je proces dolgotrajen. Po odpravi ključnega vzroka pojava mokrega območja na zračni strani
pregrade (puščanje namakalne cevi na območju telesa pregrade) se je uredil začasni odvzem vode za
namakanje iz talnega izpusta. Kljub temu se do izvedbe celovite sanacije pregrade zadrževalnika in
cevovodov skozi njo, v zadrževalniku ohranja znižan nivo vode. Proces celovite sanacije pregrade je v
fazi priprave projektne dokumentacije in bo po pričakovanjih v naslednjih letih prešel v fazo izvedbe
sanacije. Vzporedno s tehnično sanacijo poteka tudi proces prenosa lastništva NS Vogršček z države
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS) na občine v Vipavski dolini (1).
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Poleg zadrževalnika Vogršček, je bil najbliže izvedbi zadrževalnik Košivec, ki bi zagotovil namakanje
polja Brje – Žablje v srednjem delu Vipavske doline (točka 10). Alternativa velikim zadrževalnikom
za zagotavljanje vode za potrebe namakanja so mali zadrževalniki, z volumnom do nekaj 1000 m3.
Več takšnih so zgradili individualni uporabniki. Ena od možnosti nabire vode so tudi že obstoječe
pregrade in mlinščice, vendar bi bilo treba njihovo rabo uskladiti s pristojnimi inštitucijami.
Prilagajanje klimatskim spremembam zahteva prilagajanje obema skrajnostma – viškom in
pomanjkanju vode. Eden od ključnih elementov, s katerim lahko odgovarjamo obema skrajnostma je
organska snov, ki izboljšuje in stabilizira strukturo zemlje, tako da lahko zemlja absorbira več vode
(FAO, 2007). Pomemben je delež organske snovi v zgornjem sloju tal. Organska snov neposredno
vpliva na povečanje obstojnosti strukturnih agregatov ter s tem na povečanje infiltracijske sposobnosti
in zmanjšanje površinskega odtoka vode in erozije.
Prilagoditev kolobarja (vrstenja rastlin) je povezana z večanjem odpornosti na burjo v zimskem in
spomladanskem času. V kolobar kmetje uvrščajo kulture s katerimi njive ozelenijo tudi preko zime.
Zgodno sajenje jesenskih posevkov jim omogoči, da se pred pojavom burje dobro ukoreninijo. Če
kmetje ne ozelenijo tal preko zime na burji izpostavljenih legah, je smiselno z oranjem počakati vsaj
do 20. februarja. K uvrščanju prezimnih in neprezimnih dosevkov v kolobar pripomore Program
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014−2020, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila (KOPOP), in zavedanje o pomenu zelenega podora pri skrbi za humus v tleh.
Neporaščena tla, še zlasti v naklonu, so bolj ranljiva za erozijo kot poraščena. Ukrep programa
KOPOP spodbuja k povečanju zatravljenosti medvrstnih prostorov in pripomore, da se v vinogradih in
sadovnjakih uveljavlja obdelava vsakega drugega medvrstnega prostora in mulčenje. V sodobnih
sadovnjakih se uvaja mečkanje rastlin zelene ledine, ki zmanjšuje konkurenčnost rastlin gojene ledine
podobno, kot pri mulčenju, vendar je pomečkana ruša bolj ugoden prostor za koristne žuželke kot
pogosto mulčena.
V Vipavski dolini potekajo poskusi gojenja drugačnih kulturnih rastlin, katerih pridelava na območju
še ni prisotna oziroma ni tržno razširjena. Sedaj to poteka kot pilotni poskus, s katerim se želi preveriti
prilagojenost novih rastlin na podnebne razmere v Vipavski dolini, vključno z odzivom rastlin na
burjo. V poskus so vključene tako enoletne rastline (afriška kumara, sladki krompir, okra, muškatna
buča, maslenka), kot tudi trajnice (dren, mandelj, aronija, žižula, goji jagode, sibirska borovnica
asimina).
V sklopu Agrometeorološkega portala je v Sloveniji vzpostavljena mreža agrometeoroloških postaj, s
pomočjo katerih se izvaja monitoring, ki je podlaga za izdelavo različnih napovedi za kmete. V
realnem času omogoča dostop do podatkov o temperaturi, relativni zračni vlagi, padavinah ter
omočenosti lista. Pridelovalci preko njega spremljajo napovedi razvoja bolezni in pojava škodljivcev
na posamezni kmetijski kulturi. Prognostična obvestila in priporočila so dostopna na spletnih straneh
agrometeorološkega portala (34). Naročeni uporabnik jih prejemajo preko e-pošte. Postaja ima
omejeno uporabnost zaradi lokalnega pojavljanja predvsem poletnih neviht. S povečanjem števila
opazovalnih postaj bi pridobili še bolj natančne podatke, ki bi pripomogli k še bolj natančnemu
varstvu rastlin, s čimer se časovno in količinsko optimizira uporaba fitofarmacevtskih sredstev ter tako
zmanjša verjetnost izpiranja njihovih ostankov preko tal v vodo.
Ukrepi KOPOP so namenjeni ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki
predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim
gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov, ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju
in prilagajanju podnebnim spremembam. V sklopu KOPOP je predvidenih več ukrepov, ki prispevajo
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k prenosu znanja in k temu, da predlagani ukrepi tudi v praksi zaživijo in jih kmetje znajo
implementirati. Poleg tega morajo kmetje v obdobju trajanja obveznosti vsako leto opraviti najmanj 4
urni program usposabljanja v zvezi s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi vsebinami ter v prvih treh letih
trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, v okviru katere se upravičencu
svetuje glede pogojev in zahtev ter pravilnega izvajanja prevzetih kmetijsko okoljsko podnebnih
obveznosti.

Slika 5: Po Vipavski dolini je na področju prilagajanja podnebnim spremembam mogoče identificirati
kar nekaj dobrih praks. Prikazane so prakse na izbranih lokacijah (32)
Ocenjena stopnja občutljivosti je velika (4. stopnja):
−

−

Visoka pogostost pojavljanja ekstremnih vremenskih dogodkov v obdobju 2010-2014: močan
veter leta 2012, ki je v kmetijstvu povzročil škodo 0,4 mio. EUR; suša v letih 2012 in 2013, ki je
povzročila 4,5 in 4,7 mio. EUR škode; in poplava, ki je v letu 2014 povzročila v kmetijstvu škodo
v vrednosti 5,6 mio EUR.
Identificiranih je nekaj primerov dobrih praks. Nekateri ukrepi so izvedeni, a je njihovo delovanje
pod potenciali zaradi slabe kakovosti povezane s pomanjkljivim vzdrževanjem ali dotrajanostjo ter
krčenjem obsega ukrepov kar znižuje učinkovitost ukrepov.
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3.2

Prilagoditvena sposobnost

V okviru projekta BeWater je bil pripravljen nabor ukrepov oz. možnosti upravljanja voda (35),
katerih namen je izboljšati razmere za kmetovanje in prilagoditi kmetijstvo klimatskim spremembam
upoštevajoč trenutno stanje ter obstoječo in načrtovano infrastrukturo (Preglednica 1, Slika 6).
Večina občin je izrazila potrebo po medobčinskem usklajevanju in izvajanje skupnih razvojnih in
investicijskih načrtov (programov). Nekatere občine so izrazile tudi potrebe po tesnejšem sodelovanju
v drugih sektorjih, kot sta turizem in gospodarstvo. Predstavniki občin so se strinjali o pomembnosti
potencialnega prenosa znanja in ugotovitev delovne skupine na državne organe. Delovno skupino bi
sestavljali predstavniki lokalnih oblasti (občine; oddelki za urbanizem, naravo, itd.), regionalne
razvojne agencije (npr. Razvojna agencija ROD Ajdovščina) in zunanji strokovnjaki s področij
hidrologije, ekologije, naravovarstva in agronomije. Prav strokovnjaki s področja agronomije skupaj s
kmetijskimi svetovalci, imajo pomembno vlogo pri pripravi kampanje ozaveščanja kmetov predvsem z
vidika porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih
kmetijskih praks na kakovost vode. Da bi vzpostavili vez med kmetovalci in pristojnimi institucijami
(MKGP, KGZS, MOP) bi bilo potrebno vzpostaviti načrt z opredeljenimi konkretnimi mehanizmi za
vzpostavitev celovitega sistema, ki bo kmetom predstavljal podporo pri pridobivanju novih znanj,
informacij ter pri izmenjavi pridobljenih izkušenj. Letno bi se skupina sestajala vsaj dvakrat, ali po
potrebi večkrat, odvisno od vrste načrtovanih aktivnosti v Vipavski dolini.

Slika 6: Integracija prioritetnih ukrepov za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe
v Vipavski dolini, kot so jih identificirali deležniki na delavnicah in intervjujih, ki so
potekali v okviru projekta BeWater (35)v projekt LIFE ViVaCCAdapt (36).
Na podlagi razpoložljivih podatkov je bilo ugotovljeno, da je bilo v letu 2015 aktivnih 24 terenskih
kmetijskih svetovalcev Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki na temo podnebnih sprememb
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niso izvedli nobenega izobraževanja, so pa izvedli 21 osebnih svetovanj in pripravili eno gradivo za
objavo v medijih na temo podnebnih sprememb. Na temo varovanja voda v letu 2015 niso izvedli
nobenega izobraževanja, pripravljeno ni bilo nobeno gradivo za medije in noben preusmeritveni načrt
za kmetije, izvedena pa so bila tri osebna svetovanja (37). Iz obstoječih podatkov je možno razbrati, da
je bila realizacija svetovanja na področju podnebnih sprememb cca 30 %, na področju varovanja
vodnih virov pa 0 %. Izvedeno je bilo premalo izobraževanj predvsem na področju podnebnih
sprememb in varovanja voda glede na Letno poročilo Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za
leto 2015.
Poleg izvedbe izobraževanj in osebnih svetovanj z vidika porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje
praks namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode, bi bilo
smotrno vzpostaviti učinkovito spremljanje rabe vode z namenom zmanjšanja obremenitev vodnih
ekosistemov. Z namestitvijo vodomerov bi se vzpostavil sistem, ki bi omogočal učinkovito zbiranje
podatkov o hidromorfoloških pritiskih z namenom preprečevanja morebitnih nezakonitih odvzemov in
zajezitve vode za namene namakanje kmetijskih površin. Ob pridobitvi novih vodnih pravic je
namestitev vodomerov obvezna, za obstoječe vodne pravice pa bi bila možna namestitev vodomerov
ob obnovi vodnega dovoljenja. Vzpostavljen sistem monitoringa bi omogočal spremljanje porabe
vode, kar je še posebej pomembno v obdobju nizkih pretokov v vodotokih v Vipavski dolini. Danes ni
vzpostavljenega sistematičnega spremljanja dejanske porabe vode za imetnike vodnih pravic, prav
tako sistem ne daje pravih podatkov o razpoložljivosti vode za odvzeme ter s tem povezanih pravičnih
plačil za odvzeto vodo glede na dejansko porabo.
Količina vode, ki je na voljo za namakanje, je neposredno povezana tudi z vodno infrastrukturo
(zadrževalniki). Trenutno je v porečju reke Vipave en večji zadrževalnik (Vogršček), ki je lociran v
spodnjem delu Vipavske doline. Glede na to, da v zgornjem delu Vipavske doline ni nobenega
zadrževalnika bi umestitev novih zadrževalnikov v prostor služila predvsem zadrževanju vode in s tem
omilila težave, povezane s sušami in poplavami, potencialno bi se lahko vzpostavil sistem namakanja
za kmetijska zemljišča na rodovitnih poljih v zgornjem delu Vipavske doline. Po pregledu podatkov in
dejanskega stanja je najbolj smiselna umestitev v prostor zadrževalnika Košivec in pogojno tudi
zadrževalnika Pasji Rep (38). Potrebno je poudariti, da gradnja zadrževalnikov na vodotokih
pomembno spremeni njihove hidromorfološke značilnosti in ni v skladu s cilji načrta upravljanja voda
(29). V kolikor bi se v Vipavski dolini gradilo nove zadrževalnike, bi bilo smotrno sanirati tudi že
obstoječi vodni zadrževalnik Vogršček. Poleg velikega finančnega vložka, ki predstavlja prepreko, je
pri celoviti sanaciji omenjenega zadrževalnika potrebno tudi ustrezno urediti lastništvo tako
zadrževalnika kot pripadajočega namakalnega sistema.
Poleg omenjenih problemov povezanih z zadrževalnikom Vogršček, predstavlja problem tudi
neustrezno namakanje, zato bi bilo potrebno pričeti s sistematičnim izobraževanjem uporabnikov
namakalnih sistemov in izboljšati informiranost uporabnikov o ustreznih tehnologijah namakanja ter
pomembnosti upoštevanja urnika namakanja. Prav tako bi bilo potrebno urediti problematiko
neevidentiranih uporabnikov, ki so priključeni na obstoječi namakalni razvod (namestitev števcev
količin porabljene vode), pa tudi problematiko neevidentiranega odvažanja vode na območja izven
namakalnega sistema. Potrebo je vzpostaviti ustrezen sistem financiranja upravljanja in vzdrževanja
sistema ter namensko porabljati zbrana sredstva. Ustrezen sistem financiranja bi bil vzpostavljen s
sočasno implementacijo dveh predlaganih ukrepov, in sicer: (a) vzpostavitev učinkovitega spremljanja
rabe vode z namenom zmanjšanja obremenitev vodnih ekosistemov in (b) izboljšanje sistema plačil za
vodo za namakanje. Razpoložljivost vode bi se odražala v zvišanju cen, kar bi vplivalo na zmanjšanje
porabe vode (iz vodnega zadrževalnika Vogršček, podtalnice in površinskih voda). Sprožilo bi lahko
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tudi zagotavljanje spodbud za bolj učinkovito rabo vode, pod pogojem da se izvedejo tudi tehnološke
posodobitve sistema z namenom zmanjšanja izgub v sistemu, kar bi se potencialno odražalo v
zmanjšanju vpliva na vodne ekosisteme.
Ukrepa »Ohranjanje obstoječe in uvajanje nove zaščite pred vetrom« in »Gojenje kultur, prilagojenih
na podnebne spremembe (suše, škodljivce in bolezni)« sta predstavljena v okviru analize dobrih praks
(33). V preglednici (Preglednica 1) so prikazane identificirane možnosti financiranja posameznih
ukrepov iz projekta BeWater.
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x

x

Vzpostavitev učinkovitega spremljanja rabe vode z
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Preglednica 1: Prioritetni ukrepi za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe v
Vipavski dolini, kot so jih identificirali deležniki skozi delavnice in intervjuje, ki so
potekali v okviru projekta BeWater (35) z opredeljenimi možnimi finančnimi viri za
njihovo izvedbo (36).
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Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev podnebnih sprememb se vse pogosteje vključuje v
državne strateške dokumente najrazličnejših področij. Pri pregledu obstoječih dokumentov in modelov
upravljanja je bilo identificiranih 160 ukrepov (39), ki naslavljajo prilagajanje na podnebne
spremembe po sledečih sektorjih: vodni viri, kmetijstvo in gozdarstvo, naravne nesreče, narava,
gospodarstvo, energetika, infrastruktura in gradnja ter lokalni ukrepi na območju Vipavske doline.
Izmed vseh (160) identificiranih ukrepov iz navedenih sklopov jih je bilo 34 % izvedenih, 13 % delno
izvedenih, 32 % neizvedenih, za 21 % ukrepov pa ni bilo informacij o izvedbenem stanju (Slika 7), kar
nakazuje, da se načrtovani ukrepi prepogosto v praksi ne izvajajo.
V nadaljevanju analize smo se osredotočili na sklop »kmetijstvo in gozdarstvo«, kjer je bilo
identificiranih 93 ukrepov, kar predstavlja skoraj 60 % vseh identificiranih ukrepov. V kategoriji
»področje« je 52 % ukrepov vezanih na področje kmetijstva, 11 % na področje gozdarstva, 15 % na
področje kmetijstva in podnebnih sprememb, preostalih dobrih 20 % pa je razdrobljenih na preostala
področja. Iz analize »pristojnosti« je razvidno, da je za 62 % ukrepov pristojno MKGP in njegovi
organi v sestavi, za 4 % ukrepov je pristojen Kmetijski inštitut Slovenije, za 3 % MOP, za 11 %
ukrepov ni bilo dostopnih podatkov o pristojnosti, preostalih slabih 20 % pa je razdeljenih na
pristojnosti drugih inštitucij. Analiza ravni izvedbe ukrepov je pokazala, da naj bi se 37 % ukrepov
izvajalo na državni ravni, 20 % na zasebni ravni, 19 % v sklopu »druga raven« (drugi gospodarski
subjekti), 16 % v sklopu več ravni hkrati, za 8 % ukrepov pa ni bilo identificirane ravni izvedbe. V
kategoriji »izvedenost« je bilo 55 % ukrepov izvedenih, 33 % neizvedenih in 12 % delno izvedenih
ukrepov. Analiza stroškov ukrepov je pokazala, da je bilo 43 % obravnavanih ukrepov brez podatka o
vrednosti ukrepa oz. o ocenjeni vrednosti ukrepa, za preostalih 57 % ukrepov pa so informacije o
vrednosti / ocenjeni vrednosti ukrepa bile dostopne. Analiza časovnega okvirja izvajanja ukrepov je
pokazala, da se 28 % identificiranih ukrepov izvaja v časovnem obdobju od leta 2014 – 2020, 21 % v
obdobju od 2007 – 2013, 19 % ukrepov naj bi se stalno izvajalo, 4 % v obdobju od 1991 – 2006, za 28
% ukrepov pa ni bilo informacij o časovnem obdobju izvajanja (Slika 8). Rezultati analize sklopa
»kmetijstvo in gozdarstvo« kažejo, da ima na področju prilagajanja na podnebne spremembe država še
vedno ključno vlogo. Število ukrepov s področja kmetijstva in gozdarstva narašča za obdobje 2014 –
2020, glede na pretekla obdobja. Vendar, v povprečju se kar 1/3 načrtovanih ukrepov ne izvede, kar
nakazuje na velik implementacijski deficit politike prilagajanja podnebnim spremembam.
Konkretni ukrepi na področju »kmetijstva in gozdarstva« se izvajajo v okviru PRP RS 2014 – 2020,
kjer se izvaja tudi ukrep za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam »M10 Kmetijsko –
okoljska – podnebna plačila«, za katerega je skupno na voljo 203.607.386 EUR. V ukrep M10 je bilo
mogoče vstopiti v letih 2015 in 2016, njegove obveznosti za izvajanje pa trajajo pet let.
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Slika 7: Stanje izvedenosti identificiranih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe po
posameznih vsebinskih sklopih (39).
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Stalno izvajanje

Slika 8: Časovni okvir izvajanja ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe sklopa »kmetijstvo in
gozdarstvo« (39).

3.3

Ranljivost

Na podlagi ocene izpostavljenosti, občutljivosti in prilagoditvene sposobnosti z visoko stopnjo
zaupanja ocenjujemo, da je ranljivost kmetijstva na porečju Vipave na podnebne spremembe v velika
(Slika 9). Razlog za to je v veliki izpostavljenosti in veliki občutljivosti na podnebne spremembe ter
nizki sposobnosti prilagajanja.
Glede na nizko stopnjo izvajanja sicer številnih ukrepov za prilagajanje, se za obdobje do 2021
predvideva nespremenjena stopnja ranljivosti.
23

Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley - LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15
CCA/SI/000070). Regionalna analiza za podporo prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski
dolini (Act. A.1). Deliverable, Marec 2017.

Izhodišča regionalne analize je potrebno razumeti ob upoštevanju negotovosti, ki izhajajo iz
modelskih izračunov. Ob tem ne smemo zanemariti potencial sinergij med ukrepi in kumulativni vpliv
ukrepov na regionalni ravni, ki v regionalni analizi ni modelno preučen, a ga nakazuje širok nabor
ukrepov iz razvojnih programov. Predpogoj za izvajanje teh je v močni horizontalni in vertikalni
povezanosti deležnikov na različnih ravneh.

Ranljivost kmetijstva na
podnebne spremembe

trenutna (leto 2017)
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Slika 9: Ranljivost kmetijstva v Vipavski dolini na podnebne spremembe.

4.

Zahvala

Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) se zahvaljujemo za podatke.
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1.

Uvod

Ugodne podnebne danosti [1] in obsežna pretekla vlaganja v izboljšanje talnih lastnosti in pogojev
obdelave zemljišč [2] nudijo relativno dobre pogoje rabe tal za kmetijstvo v nekaterih delih porečja
Vipave. Na območju se razvija tržna in ohranja samooskrbna kmetijska pridelava. Kljub temu kmetijstvo
na porečju ni zelo odporno na ekstremne vremenske dogodke (suše, poplave, pozebe in močne vetrove).
Nezanemarljiv je tudi njihov finančni vpliv [3]. Za občine Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, RenčeVogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba podatki kažejo na več škodnih dogodkov v zadnjih
letih (Preglednica 1) [3]. Analiza podnebnih scenarijev za 21. stoletje izkazuje nadaljnje spremembe v
temperaturi, padavinah in potencialni evapotranspiraciji na porečju Vipave. Brez prilagoditvenih
ukrepov se bo ranljivost kmetijstva na ekstremne vremenske dogodke v prihodnje še povečala [1].
Preglednica 1: Škoda zaradi burje, suše in poplav v Vipavski dolini (UZZR, 2016).
DOGODEK
BURJA
SUŠA
SUŠA
POPLAVE

LETO Škoda mio. EUR Površina 1000 ha
2012
0,4
ni podatka
2012
4,5
5,2
2013
4,7
4,5
2014
5,6
2,5

V sklopu regionalne analize smo analizirali tipologijo kmetij, rabo kmetijskih zemljišč in kmetijske
prakse. Osredotočili smo se na namakanje kot način obvladovanja škodnega potenciala suš in
vročinskega stresa. To je še posebej pomembno, saj podatki kažejo, da se je v Sloveniji, po letu 2000,
povečalo število let s kmetijsko sušo [4]. Sposobnost prilagajanja bo močno odvisna od delovanja
obstoječe infrastrukture za namakanje [2] in izvajanja ukrepov za izboljšanje razporeditve vodnih
količin [5].

2.
2.1

Rezultati
Prevladujoči tipi kmetij

Po podatkih iz leta 2010 je bilo na območju 2518 kmetijskih gospodarstev, ki so obdelovala 11.337 ha
kmetijskih zemljišč v uporabi in redila 6053 glav velike živine. Največje število kmetijskih gospodarstev
je specializiranih gojiteljev trajnih nasadov, in sicer največ med njimi v občinah Nova Gorica (469),
Ajdovščina (338) in Vipava (205). Druga najpomembnejša dejavnost kmetij je specializirana reja pašne
živine, s čimer je povezana tretja najpogostejša specializacija na območju, pridelava poljščin.
Specializacija za pašno rejo živine se v večjem številu pojavlja v občinah Ajdovščina in Nova Gorica.
Četrta najštevilčnejša specializacija kmetij je mešana rastlinska pridelava (kategoriji 7 in 8).
Specializiranih vrtnarjev je malo (Slika 1) [6].
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1 = Specializirani pridelovalec poljščin, 2 = Specializirani vrtnar, 3 = Specializirani gojitelj trajnih
nasadov, 4 = Specializirani rejec pašne živine, 5 = Specializirani prašičerejci in perutninarji, 6 = Mešana
rastlinska pridelava, 7 = Mešana živinoreja, 8 = Mešano rastlinska pridelava – živinoreja

Slika 1: Tipologija kmetij na porečju Vipave (SURS, 2016).
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2.2

Raba kmetijskih zemljišč

Podobno kot analiza tipologije kmetij, analiza rabe kmetijskih zemljišč pokaže večji obseg rabe
kmetijskih zemljišč za trajno travinje in pašnike, trajne nasade (oljčnike, vinograde in sadne nasade) in
žita. Krmne rastline in krompir zajemajo relativno majhne površine, medtem ko je zelenjadarstvo v vseh
občinah zastopano zelo skromno (Slika 2) [7]. Za območje je v splošnem značilna mozaična raba
kmetijskih zemljišč (Slika 3).

Slika 2: Raba zemljišč (%) na porečju Vipave (SURS, 2016).

Slika 3: Raba kmetijskih zemljišč na porečju Vipave (MKGP, 2016).
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2.3

Prakse kmetovanja

V luči povečanja števila let s kmetijsko sušo [4] je namakanje pomemben način za obvladovanja
škodnega potenciala suš in vročinskega stresa [8]. Namakanje na porečju Vipave je precej razširjeno
zaradi namakalnega sistema (NS) Vogršček, ki ga sestavljata dva podsistema (razdeljena na več
namakalnih polj) velikosti cca. 900-1300 ha1, in vodnega zadrževalnika Vogršček (Slika 4). Večina
sadovnjakov (breskev, nektarina, jablana, hruška) se namaka z razpršilci, na novo zasnovani sadovnjaki
pa so opremljeni tudi s kapljičnimi sistemi. Aktinidijo se namaka z razpršilci, mikrorazpršilci in
kapljično, vrtnine na prostem in v zavarovanih prostorih se namaka kapljično ali z razpršilci, pri
namakanju poljščin (koruza, krompir) pa se uporablja razpršilce ali rolomate. V manjši meri se z
rolomati ali razpršilci namaka tudi travinje in travno deteljne mešanice (Priloga 1). Prakse namakanja,
v smislu dodanega obroka namakanja, so različne: prevladuje namakanje po občutku, redkeje se pojavlja
dodajanja vode glede na izmerjeno količino vode v tleh. Pri namakanju na zalogo kmetje dodajajo 2025 mm vode na obrok, ki ga, ob upoštevanju evapotranspiracije 5 – 6 mm/dan, ponovijo vsakih 5 –
6 dni. Občasno se pri trajnih nasadih pojavlja nestrokovna praksa namakanja preplavljanja polj [9].
Dodajanje obroka namakanja na podlagi izmerjene količine vode v tleh se pojavlja le v manjšem obsegu,
kot npr. na poskusnem polju češenj v Biljah [10].

Slika 4: Najpomembnejši vodni vir za namakanje v porečju Vipave (Tratnik, 2015).
NS Vogršček je na porečju Vipave nedvomno najpomembnejši vir vode za namakanje. Zaradi velike
površine od njega odvisnih površin na porečju v odvisnosti od njegovega delovanja pomembno
doprinese k večanju oz. manjšanju odpornost kmetijstva na sušo na porečju. Iz njega se potencialno
lahko napaja najmanj 25 % skupne površine trajnih nasadov (sadne rastline, trta), površin pod žiti,
krmnimi rastlinami, krompirjem in zelenjadnicami. V povprečju se namaka 38 % (342-494 ha) površine
namakalnih polj NS Vogršček [9] (Priloga 2). Eden izmed ključnih vzrokov za slabo izkoriščenost je
slabo delovanje vodnega zadrževalnika Vogršček [2].
Težave z zadrževalnikom Vogršček so se začele 27 let po njegovi izgradnji (Slika 5). Začetek sanacije
je stekel takoj po tem, a je proces dolgotrajen. Iz faze ugotavljanja vzroka puščanja pregrade
zadrževalnika ter sprememb organizacije odjemnega mesta za vodo (odjem iz talnega izpusta) je proces
1 Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS površina znaša 900 ha, po ocenah s terena

(kmetje) pa okoli 1300 ha.
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prešel v fazo zagotavljanja projektne dokumentacije za sanacijo poškodbe pregrade in bo po
pričakovanjih v naslednjih letih prešel v fazo izvedbe sanacije [2]. Vzporedno s tehnično sanacijo poteka
tudi proces prenosa lastništva NS Vogršček z države (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS) na občine v Vipavski dolini [11].

Slika 5: Možne stopnje rasti in zmanjšanja rabe namakalnih sistemov z ustreznim vzdrževanjem in brez
njega (prirejeno po Tratnik 2015).
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3.

Sklepi

Med razlogi za nizko odpornost kmetijstva na sušo na porečju Vipave z vidika namakanja prevladujejo:
(a) močna intenziteta vremenskih dogodkov (npr. več mesecev brez dežja v rastni dobi, več mesecev
brez dežja v zimskem času) in neugodna kombinacija vremenskih dogodkov (kombinacija dalj časa
trajajočega obdobja brez dežja in močnih vetrov, ali dalj časa trajajoča obdobja neprekinjenega
dežja, ki jim sledijo dalj časa trajajoča sušna obdobja, vročinski valovi) [1],
(b) neprilagojenost kmetijske prakse glede na gojene kulture (npr. gojenje na sušo občutljivih kultur
brez trenutne možnosti izvajanja namakanja) [11],
(c) slaba kakovost in delovanje že izvedenih obstoječih agromeliroacijskih ukrepov (npr. slabo
delovanje sistema Vogršček [2] in
(d) neizvedenost nekaterih agromelioracijskih ukrepov in ukrepov za izboljšanje razporeditve vodnih
količin (npr. neizvedenost nekaterih vodnih zadrževalnikov) [5].
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Priloge
Priloga 1: Obseg rabe (%) posameznih tehnologij namakanja glede na namakano kulturo na
namakalnem sistemu Vogršček, z opredeljeno površino (ha), ki jo posamezna kultura
(tehnologija) pokriva po podatkih iz zbirnih vlog [9].
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Priloga 2: Ocena površin (%, ha), ki se namaka na posameznih namakalnih poljih namakalnega sistema
Vogršček, z opredeljeno velikostjo (ha) posameznih namakalnih polj [9].
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1.
1.1

Uvod
Namen raziskave

Na porečju Vipave prevladuje submediteransko podnebje s posebnimi značilnostmi. Nanj vpliva
razgibana topografija z velikimi razlikami v nadmorski višini. To in njegov geografski položaj naredijo
kmetijstvo na porečju še posebej ranljivo za ekstremne vremenske dogodke (močni vetrovi, suše,
intenzivni nalivi) (Cvejić in Pintar, 2017). Tudi meteorološki podatki zadnjih 30 let kažejo, da so različni
vremenski dogodki (suše, poplave, močni vetrovi) vplivali na kmetijsko pridelavo. Določitev najbolj
verjetnih scenarijev razvoja podnebja v prihodnosti je zato nujno za določitev pravilnih ukrepov za
Strategijo prilagajanja podnebnim spremembam (SPPS) v Vipavski dolini.
V aktivnosti A1b smo izvedli analizo podnebnih modelov, ki so nastali v okviru projekta CORDEX
(CORDEX, 2016), za območje širše regije Vipavske doline. Namen analize je oceniti predvidene
spremembe v povprečjih in variabilnosti (t.i. ekstremi) naslednjih agro-klimatoloških spremenljivk: (a)
padavine, (b) temperatura in (c) referenčna evapotranspiracija. Scenarije smo pripravili z uporabo
podatkov iz simulacij podnebnih modelov CORDEX, ki so bile s strani Agencije RS za okolje (ARSO)
prilagojeni za regionalne razmere (ARSO, 2017). Rezultati te analize bodo uporabljeni v aktivnosti C.1.

1.2

Dosedanja opažanja podnebnih sprememb na območju
V Biljah pri Novi Gorici, ki leži na skrajnem zahodu Vipavske doline, v zadnjih desetletjih narašča
povprečna temperatura za 0,3 °C na desetletje, pri čemer najbolj narašča poleti, okoli 0,4 °C, najmanj
pa jeseni (0,1) (ARSO, 2013). Prav tako naraščata tudi povprečna dnevna maksimalna in minimalna
temperatura (ARSO, 2010). Povečuje se tudi število toplih dni, ko najvišja dnevna temperatura preseže
25 ° Cin število vročih dni, ko najvišja dnevna temperatura preseže 30 °C (Kajfež-Bogataj in sod, 2010).
Letna višina padavin ostaja podobna, se pa višina padavin povečuje jeseni in zmanjšuje pozimi (ARSO,
2010).

2.

Materiali in metode

2.1

Opis območja raziskovanja
2.1.1 Splošne značilnosti
Vipavska dolina leži v zahodnem delu Slovenije. Na zahodu se odpira proti Furlanski nižini, na vzhoda
in severu jo omejujejo planote Nanos, Hrušica in Trnovski gozd, na jugu Kras in Vipavski griči.
Topografija območja je raznolika, saj se nadmorska višina spreminja od 33 metrov do preko 1400
metrov (Slika 1). Območje obsega 589 km2 (Slika 1) in je upravno razdeljeno na občine Ajdovščina,
Vipava, Renče-Vogrsko, Novo Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica.
Dolina je odprta proti zahodu, od koder se širi vpliv sredozemskega podnebja. Zaradi tega je
vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji. To omogoča rast in vzgojo tipičnih
sredozemskih in drugih rastlinskih vrst (Cvejić in Pintar, 2017). Kljub temu je podnebje na severnih
visokih planotah povsem celinsko. Za celotno območje je značilen močan severovzhodni veter (burja),
ki se z gorskih vrhov spušča v dolino z veliko hitrostjo; lokalno lahko sunki presegajo 180 km/h.
Glavni vodotok na območju je reka Vipava, ki jo napaja več pritokov. Večja kraška pritoka sta Hubelj
in Lijak ter iz območja flišnih kamenin Branica ter Močilnik. Vipava je glavni vodni vir za potrebe
kmetijstva v dolini. Pomemben je tudi zadrževalnik Vogršček, ki je glavni vodni vir v spodnji Vipavski
dolini.
Kmetijstvo je na območju pomembno vplivalo na izgled krajine. Območje Vipavske doline ima zelo
ugodne okoljske razmere (podnebje, tla) za razvoj in podporo vseh vrst kmetijstva. V nižini so podnebni
pogoji ugodni za pridelovanje poljščin, sadja in zelenjave,na osončenih gričevnatih legah se
razprostirajo vinogradi. Kljub temu so pogoste suše, poplave in močni vetrovi omejujoč dejavnik pri
hitrejšemu razvoju kmetijstva na območju (Cvejić in Pintar, 2017).
1
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Slika 1: Karta raziskovalnega območja Vipavske doline s prikazanimi nadmorskimi višinami, vodotoki
in glavnimi naselji.

2.1.2 Opis podnebja
Povprečna letna temperatura zraka na območju je 9.7 °C, a je lokalno močno odvisna od topografije
(Preglednica 1, Slika 2a). Tako je najvišja v zahodnem nižinskem in ravninskem delu (13 °C) in najnižja
v vzhodnem in severnem hribovitem delu (7 °C). V zimskem času je povprečna temperatura v večjem
delu območja nad 0 °C, z izjemo hribovitega dela. V ostalih letnih časih so povprečne temperature
povsod pozitivne in lahko poleti v zahodnem ravninskem delu presežejo 20 °C.
Povprečna letna višina padavin je okoli 1700 mm, vendar je na zahodnem in južnem delu manjša (1400
mm), v severnem hribovitem delu pa večja - preko 2000 mm (Preglednica 1, Slika 2b). Padavine so
enakomerno razporejene preko leta, bistveno odstopa le jesen, ko je na celotnem območju več padavin,
pri čemer najbolj izstopa severni hriboviti del z več kot 700 mm padavin.
Povprečna letna referenčna evapotranspiracija na območju je slabih 800 mm, kar je manj kot polovica
vseh padavin (Preglednica 1, Slika 2c), in sicer je v hribovitem delu okoli 600 mm in v zahodnem ter
južnem delu preko 800 mm. Ti podatki nakazujejo, da ima območje več padavin, kot je izhlapevanja.
Na območju je v povprečju 50 toplih dni in 12 vročih dni letno Število toplih dni v hribovitem delu je
majhno (6 dni), a v ravninskem nižinskem delu doseže 98 dni (Slika 3a). Tudi število vročih dni je
največje v nižinskem delu (34 dni), medtem ko jih v hribovitem delu sploh ni.
Na območju je v povprečju 92 hladnih dni letno, ko najnižja temperatura v dnevu pade pod ledišče, in
13 mrzlih dni, ko najvišja temperatura v dnevu ne preseže 0 °C. Največje število hladnih dni je v
hribovitem delu, do 122,najmanjše pa v zahodnem nižinskem delu , do 57 dni (Slika 3b). Število ledenih
dni je najnižje v zahodnem nižinskem delu območja (1 dan), v hribovitem delu je takih dni do 33.
Na območju je v povprečju 27 dni letno z več kot 20 mm padavin. Največ teh dni je v hribovitem delu,
do 39 (Slika 3c). Ti dogodki so nekoliko redkejši na zahodu in jugu območja, od 22 do 28 dni.
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a)

b)

c)

Slika 2

Prostorski prikaz podatkov o povprečnih letnih (levo) in povprečnih obdobnih (letni
časi) (desno) (a) temperaturah zraka (°C), (b) višini padavin (mm) in (c) referenčni
evapotranspiraciji (mm) za obdobje 1981-2010. Vir podatkov: Agencija RS za okolje.
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a)

b)

c)

Slika 3: Povprečno število (a) toplih (levo) in vročih dni (desno), (b) hladnih (levo) in ledenih dni (desno)
in (c) povprečno število dni z več kot 20 mm padavin za obdobje 1981-2010. Vir podatkov:
Agencija RS za okolje.
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Preglednica 1: Povprečna letna temperatura zraka, povprečna letna višina padavin, povprečna letna
referenčna evapotranspiracija za obdobje 1981-2010. Vir podatkov: Agencija RS za
okolje.
Temperatura (°C)
Obdobje

povp.

min.

Padavine (mm)

maks.

povp.

min.

Referenčna
evapotranspiracija (mm)
maks.

povp.

min.

maks.

Leto

9,7

6,8

12,7

1713

1431

2366

775

628

898

Pomlad

9,0

5,6

12,3

386

311

530

219

173

256

Poletje

18,3

14,9

21,6

391

345

470

364

304

413

Jesen

10,1

7,4

13,0

559

448

797

134

109

155

Zima

1,3

-1,1

3,8

365

276

552

57

41

72

2.2

Modeliranje podnebja
2.2.1 Regionalno modeliranje podnebja
Prostorska ločljivost globalnih podnebnih modelov je večja od 100 km, kar je premalo za realistično
simulacijo lokalnih podnebnih značilnosti, saj so te močno odvisne od lokalnih značilnosti terena in
drugih faktorjev (Bergant in Kajfež-Bogataj, 2005). Prav tako globalni modeli niso primerni za študije
ranljivosti, vpliva in prilagajanja.
Za povečanje ločljivosti (ang. downscaling) obstaja več različnih metod: globalni klimatski modeli na
visoki ločljivosti (Fox-Rabinovitz in sod., 2008), globalni klimatski modeli s spremenljivo ločljivostjo
(Duffy in sod., 2003) ter statistično (Benestad in sod., 2008) in dinamično (Giorgi in Mearns, 1999)
povečanje ločljivosti.
Razvoj in uporaba dinamičnega povečevanja ločljivosti oz. uporaba regionalnih podnebnih modelov
izvira iz konca 80-ih (Dickinson in sod., 1989). Regionalni podnebni modeli imajo zaradi boljše
ločljivosti boljši opis topografije, rabe zemljišč itd., kar omogoča natančnejše simulacije tako
sinoptičnih sistemov kot ekstremnih vremenskih dogodkov. Regionalni podnebni model gnezdimo (ang.
nesting) v globalnega, pri čemer za vhodne podatke (začetne in robne pogoje) uporabimo rezultate
globalnega.
V zadnjih 10 letih je potekalo več projektov, ki se ukvarjajo z regionalnim modeliranjem podnebja nad
Evropo: PRUDENCE (Christensen in Christensen, 2007; PRUDENCE, 2016), ENSEMBLES (van der
Linden in Mitchell, 2009; Johns in sod., 2011; ENSEMBLES, 2016) ter CORDEX (Giorgi in Gutowski,
2015; CORDEX, 2016). Znotraj projekta CORDEX Evropa nastopa kot eno izmed območij (EUROCORDEX) (Jacob in sod., 2014; EURO-CORDEX, 2016).
2.2.2 EURO-CORDEX in prilagoditev za Slovenijo
V EURO-CORDEX sodeluje 30 raziskovalnih skupin z desetimi regionalnimi podnebnimi modeli, pri
čemer za vhodne podatke uporabljajo 12 različnih globalnih modelov, ki so bili osnova za Peto poročilo
o podnebnih spremembah Medvladnega panela za podnebne spremembe (Pachauri in sod., 2014).
Simulacije so na voljo v ločljivosti 50 km in 12 km.
Simulacije so na voljo za štiri različne scenarije poteka vsebnosti koncentracij toplogrednih plinov (ang.
Representative Concentrations Pathways - RCP), ki so označeni glede na sevalni prispevek ob koncu
21. stoletja (van Vuuren in sod., 2011). V tej analizi uporabljamo t.i. zmerno optimističen scenarij
RCP4.5, kjer koncentracije dosežejo maksimum okoli leta 2040.
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V okviru projekta Ocena izrednih meteoroloških in hidroloških razmer v Sloveniji v prvi polovici 21.
stoletja so simulacije na ARSO priredili za območje Slovenije. Rezultati regionalnih modelskih
napovedi so na voljo za šest kombinacij petih globalnih in petih regionalnih modelovPreglednica 2), ki
so glede na zgodovinske podatke najbolje simulirali podnebne razmere na območju Sloveniji (ARSO,
2016). Podatki so na voljo za obdobje 2006-2100 na dnevni časovni skali v prostorski ločljivosti 14 km.
Preglednica 2: Matrika kombinacij regionalnih in globalnih modelov iz projekta EURO-CORDEX, ki
jih je uporabila Agenciji za okolje Republike Slovenije pri prilagoditvi za Slovenijo.
Globalni modeli
CNRMCM5

Regionalni modeli

CCLM4-817

HadGEM2ES

X

MPI-ESMLR

X

WRF331F

RCA4

IPSL-CM5AMR

X

HIRHAM5

RACMO22E

ECEARTH

X
X
X

2.2.3 Metode priprave in analize podatkov
Scenariji so izračunani za tri tridesetletna obdobja: bližnjo prihodnost (2011-2040), sredino 21. stoletja
(2041-2070) in konec stoletja (2071-2100). Spremembe so prikazane kot odmik tridesetletnega obdobja
od referenčnega obdobja 1981-2010. Spremembe povprečne temperature, količine padavin in referenčne
evapotranspiracije so prostorsko sorazmeroma homogene, zato so prikazana prostorska povprečja.
Različni modeli dajo različne rezultate. Vnaprej ni jasno, kateri od modelov je bolj oz. manj zanesljiv.
Najverjetnejši razvoj podnebja nam da skupina modelov (t. j. kombinacija različnih modelov), kar je
standardna tehnika za izboljšanje napovedi na vseh časovnih skalah (Klein-Tank in sod., 2009). Skupina
modelov lahko lokalno prekaša najboljši model (Weigel in sod., 2008). Na kartah je zato prikazana
povprečna, najmanjša in največja vrednost odmika skupine izbranih šestih regionalnih modelov od
referenčnega obdobja.
Izračuni so bili pripravljeni s pomočjo orodij cdo (CDO, 2016) in R (RSC, 2016).

3.

Rezultati

3.1

Projekcije sprememb temperature zraka
Rezultati vseh šestih projekcij predvidevajo postopno povečevanje povprečne temperature zraka na
porečju Vipave do konca 21. stoletja (Preglednica 3, Slika 4). Pričakuje se povečanje povprečne letne
temperature v bližnji prihodnosti za 0,8 °C (0,5 – 1,2 °C), v sredini stoletja za 1,4 °C (1,1 – 2 °C) in do
konca stoletja za 1,8°C (1,4 – 2,4 °C). V bližnji prihodnosti je povprečje projekcij za letne čase (0,9 – 1
°C) podobno letni vrednosti, izjema je le pomlad z 0,5°C. Največje razlike med projekcijami so v
jesenskem času (0,2 – 1,3 °C). V kasnejših obdobjih so razlike med scenariji večje. Za sredino in konec
stoletja se predvideva najmanjše povečanje temperature spomladi (1,2 in 1,5 °C) in jeseni (1,3 in 1,8°C)
6
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ter največje poleti (1,8 in 1,9°C) in pozimi (1,6 in 2,1 °C). Razlike med projekcijami so najmanjše poleti
(0,5 in 1 °C) in največje jeseni (1,4 in 1,6 °C).

Preglednica 3: Predvidena sprememba povprečne temperature zraka po obdobjih in letnih časih glede
na referenčno obdobje 1981-2010.
Sprememba temperature zraka (°C)
2011-2040

Obdobje
povp.

min.

2041-2070
maks.

povp.

min.

2071-2100
maks.

povp.

min.

maks.

Leto

0,8

0,5

1,2

1,4

1,1

2,0

1,8

1,4

2,4

Pomlad

0,5

0,2

0,9

1,2

0,7

1,6

1,5

1,1

2,1

Poletje

0,9

0,2

1,2

1,8

1,5

2,0

1,9

1,4

2,4

Jesen

0,9

0,2

1,3

1,3

0,7

2,1

1,8

1,2

2,8

Zima

1,0

0,7

1,6

1,6

1,2

2,5

2,1

1,5

2,8

Slika 4: Predvidena sprememba povprečne temperature zraka (°C) po obdobjih in letnih časih glede na
referenčno obdobje 1981-2010.
Do sredine stoletja je pričakovano povečanje število toplih in vročih dni. Med posameznimi projekcijami
so razlike majhne, še posebej za sredino stoletja (Slika 5). Na spremembo ima velik vpliv topografija
območja: v hribovitem severnem in vzhodnem delu je prevideno manjše in v nižinskem večje povečanje.
V obdobjih do 2011-2040, 2041-2070 in 2071-2100 je predvideno povečanje števila toplih za 10 (6 - 13

7
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dni), 19 (13 - 23 dni) in 21 (13 - 26 dni) ter števila vročih dni za 6 (0 – 11 dni), 12 (1 – 23 dni) in 12 (1
– 23 dni).
Do sredine stoletja je pričakovano zmanjšanje tako število hladnih kot ledenih dni (Slika 6). Največje
zmanjšanje je predvideno za hribovito območje na severu, najmanjše pa v nižinskem zahodnem in
južnem delu porečja. V bližnji prihodnosti, sredini stoletja in konec stoletja se predvideva zmanjšanje
števila hladnih dni za 8 (6 – 14 dni), 17 (13 – 23 dni) in 21 (17 – 28 dni) ter zmanjšanje števila ledenih
dni za 4 (0 – 8 dni), 6 (0 – 13 dni) ter 7 (1 – 6 dni).

Slika 5: Predvidena sprememba števila toplih (levo) in vročih (desno) dni glede na referenčno obdobje
1981-2010.

Slika 6: Predvidena sprememba števila hladnih (levo) in ledenih (desno) dni glede na referenčno
obdobje 1981-2010.

3.2

Projekcije sprememb količine padavin
Povprečje projekcij podnebnih sprememb predvideva na letni ravni manjše povečanje padavin do konca
21. stoletja (Preglednica 4, Slika 7). Spremembe v povprečni višini padavin se zelo razlikujejo med
8
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projekcijami, a naj bi se v bližnji prihodnosti povečale za 3 % (-2 – 7 %), v sredini stoletja za 4 % (-1 –
11 %) in do konca stoletja za 9 % (0 – 19 %). Tudi pri letnih časih so velike razlike med projekcijami,
a jih večina za vsa obdobja predvideva povečanje povprečne količine padavin pozimi (13 %, 15 %, 23
%) in spomladi (10 %, 12 % in 12 %). V poletnem času kaže na manjše zmanjšanje padavin v obdobjih
2011-2040 in 2041-2070 (-4 %, -7 %). V jesenskem času modeli ne predvidevajo izrazitih razlik. Razlike
med projekcijami so izrazite v poletnem in zimskem času, ko presežejo 20 % (poletje in zima 20112040, poletje 2041-2070, zima 2071-2100), 30 % (zima 2041-2070), 40 % (poletje 2071-2100) med
skrajnima projekcijama.
Preglednica 4: Predvidena sprememba višine padavin (%) po obdobjih in letnih časih glede na
referenčno obdobje 1981-2010.
Sprememba višine padavin (%)
2011-2040

Obdobje
povp.

min.

2041-2070
maks.

povp.

min.

2071-2100
maks.

povp.

min.

maks.

3

-2

7

4

-1

11

9

0

19

Pomlad

10

1

19

12

-2

22

12

7

20

Poletje

-4

-16

6

-7

-20

2

4

-23

22

Jesen

-2

-8

7

0

-7

8

2

-8

15

Zima

13

0

25

15

-4

33

23

14

38

Leto

Slika 7: Predvidena sprememba višine padavin (%) po obdobjih in letnih časih glede na referenčno
obdobje 1981-2010
Rezultati modelov kažejo, čeprav so med njimi velike razlike, da se bo v povprečju povečalo tudi število
dni z več kot 20 mm padavin (Slika 8). Tako naj bi se v obdobjih 2011-2040, 2041-2070 in 2071-2100
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število dni z več kot 20 mm padavin povečalo za 1-3 dni. Do konca stoletja se bo število dni najbolj
povečalo v južnem in zahodnem delu območja in najmanj v severnem hribovitem delu.

Slika 8: Predvidena sprememba števila dni z več kot 20 mm padavin po obdobjih glede na referenčno
obdobje 1981-2010.

3.3

Projekcije sprememb referenčne evapotranspiracije
Rezultati povprečja modelov predvidevajo manjše povečevanje referenčne evapotranspiracije na
porečju Vipave do konca 21. stoletja (Preglednica 5, Slika 9). Povprečna letna evapotranspiracija naj bi
se v bližnji prihodnosti povečala za 3 % (0 – 5 %), za 6 % (3 – 9 %) v sredini stoletja in za 6 % (2 – 9
%) do konca stoletja. Povečanje evapotranspiracije se pričakuje tudi v vseh letnih časih, v vseh obdobjih,
najbolj v jesenskem (6 %, 8 % in 9 %) in poletnem (3 %, 7 %, 6 %) in manj spomladi (1 %, 4 %, 4 %)
in pozimi (2 %, 3 %, 6 %).
Preglednica 5: Predvidena sprememba referenčne evapotranspiracije (%) po obdobjih glede na
referenčno obdobje 1981-2010.
Sprememba referenčne evapotranspiracije (%)
2011-2040

Obdobje
povp.

min.
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Slika 9: Predvidena sprememba referenčne evapotranpiracije (%) po obdobjih in letnih časih glede na
referenčno obdobje 1981-2010.
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4.

Sklepi

• Temperatura
− Predvideva se povečanje povprečne temperature glede na referenčno obdobje 1981-2010, tako
na letni ravni kot po letnih časih.
− V obdobju 2011-2040 povečanje za 0,8 °C.
− V obdobju 2041-2070 povečanje za 1,4 °C.
− V obdobju 2071-2100 povečanje za 1,8 °C.
− Največje spremembe temperature so predvidene v poletne in zimskem času.
− Predvidoma se bo do sredine stoletja število toplih in vročih dni povečevalo, število hladnih in
ledenih dni zmanjševalo, nato se večjih sprememb ne pričakuje.
• Padavine
− Predvideva se manjše povečanje letne količine padavin glede na referenčno obdobje 1981-2010
− V obdobjih 2011-2040 in 2041-2070 se predvideva manjše povečanje za 3 % in 4 %. Povečanje
za več kot 10 % se pričakuje spomladi in pozimi ter zmanjšanje za okoli 5 % v poletnem času.
Jeseni se večjih sprememb ne pričakuje. Negotovosti za letne čase so razmeroma velike.
V obdobju 2071-2100 se predvideva povečanje za 9 %. Pričakuje se povečanje za več kot 20 %
pozimi in za več kot 10 % spomladi. V preostalem delu leta večjih sprememb ni pričakovati.
Negotovnosti za letne čase so še večje kot za prejšnji obdobji, za poletje skrajni projekcijikažeta
diametralno nasprotno spremembo (-23% oz +22%).
• Referenčna evapotranspiracija
− Predvideva se manjše povečanje povprečne referenčne evapotranspiracije glede na referenčno
obdobje 1981-2010, tako na letni ravni kot po letnih časih.
− V obdobju 2011-2040 povečanje za 3 %.
− V obdobju 2041-2070povečanje za 6 %.
− V obdobju 2071-2100 povečanje za 6 %.
− Povečanje se pričakuje tudi po sezonah, največ jeseni (do 10 %) in najmanj spomladi (4 %).

5.

Zahvala

Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) se zahvaljujemo za podatke.

12

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza projekcij podnebnih sprememb (Act. A.1.b)

6.

Literatura

ARSO, 2010. Spremenljivost podnebja v Sloveniji. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/spremenljivost%20pod
nebja.pdf (5. dec. 2016)
ARSO, 2013. Podnebna spremenljivost Slovenije: glavne značilnosti gibanja temperature zraka v
obdobju
1961-2011.
Agencija
RS
za
okolje,
Ljubljana.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/PSS-Glavneznacilnosti-gibanja-temperature-zraka-1961-2011.pdf (5. dec. 2016)
ARSO, 2016. Spremembe podnebja v Sloveniji do sredine 21. stoletja. Agencija RS za okolje, Ljubljana.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/PSS/scenariji/letak_RCP45_2070.pdf (5.
dec. 2016)
Benestad, R.E., Hanssen-Bauer, I. and Chen, D., 2008. Empirical-statistical downscaling. World
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapor, 214 pp.
Bergant, K. and Kajfez-Bogataj, L., 2005. N-PLS regression as empirical downscaling tool in climate
change studies. Theoretical and Applied Climatology, 81(1-2): 11-23.
CDO, 2016. Climate Data Operators. Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M), Hamburg,
Germany. https://code.zmaw.de/projects/cdo (5. dec. 2016)
Christensen, J.H. and Christensen, O.B., 2007. A summary of the PRUDENCE model projections of
changes in European climate by the end of this century. Climatic Change, 81: 7-30.
CORDEX, 2016. The Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX).
International Project Office for CORDEX, Swedish Meteorological and Hydrological Institute
(SMHI), Norrköping, Sweden. http://www.cordex.org/ (5. dec. 2016)
Cvejić R., Pintar M. 2017. Aktivnost A1 a - Problemska analiza kmetijstva na porečju Vipave. Projekt
LIFE - Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley – ViVaCCAdapt (LIFE15
CCA/SI/000070). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: Ljubljana; 8
str.
Dickinson, R.E., Errico, R.M., Giorgi, F. and Bates, G.T., 1989. A Regional Climate Model for the
Western United-States. Climatic Change, 15(3): 383-422.
Duffy, P.B., Govindasamy, B., Iorio, J.P., Milovich, J., Sperber, K.R., Taylor, K.E., Wehner, M.F. and
Thompson, S.L., 2003. High-resolution simulations of global climate, part 1: present climate.
Climate Dynamics, 21(5-6): 371-390.
ENSEMBLE, 2016. ENSEMBLE-based Predictions of Climate Changes and their Impacts. Met Office
Hadley Centre, Exeter, United Kingdom. http://ensembles-eu.metoffice.com/ (5. dec. 2016)
EURO-CORDEX, 2016. EURO-CORDEX - Coordinated Downscaling Experiment - European
Domain. Helmholtz Zentrum Geesthacht, Climate Service Center Germany, Hamburg, Germany
http://euro-cordex.net/ (5. dec. 2016)
Fox-Rabinovitz, M., Cote, J., Dugas, B., Deque, M., McGregor, J.L. and Belochitski, A., 2008.
Stretched-grid Model Intercomparison Project: decadal regional climate simulations with enhanced
variable and uniform-resolution GCMs. Meteorology and Atmospheric Physics, 100(1-4): 159-177.
Giorgi, F. and Gutowski, W.J., 2015. Regional Dynamical Downscaling and the CORDEX Initiative.
Annual Review of Environment and Resources, Vol 40, 40: 467-490.
Giorgi, F. and Mearns, L.O., 1999. Introduction to special section: Regional climate modeling revisited.
Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 104(D6): 6335-6352.
Jacob, D., Petersen, J., Eggert, B., Alias, A., Christensen, O.B., Bouwer, L.M., Braun, A., Colette, A.,
Déqué, M., Georgievski, G., Georgopoulou, E., Gobiet, A., Menut, L., Nikulin, G., Haensler, A.,
Hempelmann, N., Jones, C., Keuler, K., Kovats, S., Kröner, N., Kotlarski, S., Kriegsmann, A.,
Martin, E., van Meijgaard, E., Moseley, C., Pfeifer, S., Preuschmann, S., Radermacher, C., Radtke,
K., Rechid, D., Rounsevell, M., Samuelsson, P., Somot, S., Soussana, J.-F., Teichmann, C.,
Valentini, R., Vautard, R., Weber, B. and Yiou, P., 2014. EURO-CORDEX: new high-resolution
13

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza projekcij podnebnih sprememb (Act. A.1.b)

climate change projections for European impact research. Regional Environmental Change, 14(2):
563-578.
Johns, T.C., Royer, J.F., Hoschel, I., Huebener, H., Roeckner, E., Manzini, E., May, W., Dufresne, J.L.,
Ottera, O.H., van Vuuren, D.P., Melia, D.S.Y., Giorgetta, M.A., Denvil, S., Yang, S., Fogli, P.G.,
Korper, J., Tjiputra, J.F., Stehfest, E. and Hewitt, C.D., 2011. Climate change under aggressive
mitigation: the ENSEMBLES multi-model experiment. Climate Dynamics, 37(9-10): 1975-2003.
Kajfež-Bogataj, L., Pogačar, T., Ceglar, A. and Črepinšek, Z., 2010. Spremembe agro-klimatskih
spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih = Trends in agro-climate variables in Slovenia. Acta
agriculturae Slovenica(95): 97-109.
Klein-Tank, A., Manzini, E., Braconnot, P., Doblas-Reyes, F., Buishand, T. and Morse, A., 2009.
Evaluation of the ENSEMBLE prediction system. ENSEMBLES: Climate Change and Its Impacts:
Summary of Research and Results from the ENSEMBLES Project, van der Linden P, Mitchell JFB
(eds). Met Office Hadley Centre: Exeter, UK.
Pachauri, R.K., Meyer, L., Pachauri, R.K., Allen, M.R., Barros, V.R., Broome, J. and Cramer, W., 2014.
Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, 151 pp.
PRUDENCE, 2016. Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate
change risks and Effects (PRUDENCE). Danish Meteorological Institute, Copenhagen, Denmark.
http://prudence.dmi.dk/ (5. dec. 2016)
RSC, 2016. The R Project for Statistical Computing. Vienna University of Economics and Business,
The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.r-project.org/ (5. dec.
2016)
van der Linden, P. and Mitchell, J.F.B., 2009. ENSEMBLES: Climate Change and its Impacts Summary of research and results from the ENSEMBLES project. Met. Office Hadley Centre, Exeter,
pp. 160.
van Vuuren, D.P., Edmonds, J., Kainuma, M., Riahi, K., Thomson, A., Hibbard, K., Hurtt, G.C., Kram,
T., Krey, V., Lamarque, J.-F., Masui, T., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., Smith, S.J. and Rose,
S.K., 2011. The representative concentration pathways: an overview. Climatic Change, 109(1): 5.
Weigel, A.P., Liniger, M.A. and Appenzeller, C., 2008. Can multi-model combination really enhance
the prediction skill of probabilistic ensemble forecasts? Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society, 134(630): 241-260.

14

PRILOGA III

ANALIZA MODELOV UPRAVLJANJA (A.1.c)

ACTION A.1.c: ANALIZA MODELOV UPRAVLJANJA
[ACTION A.1.c: ANALYSIS OF GOVERNANCE MODELS]
PROJECT MILESTONE

KARIN KOMPARE, Inštitut za vode Republike Slovenije
dr. KATJA KLANČNIK, Inštitut za vode Republike Slovenije

JANUAR, 2017

LIFE15
CCA/SI/000070

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Kazalo
1.

UVOD ............................................................................................................................................. 1
1.1
1.2

PROJEKT ALP WATER SCARCE ........................................................................................... 3
PROJEKT ALPSTAR .................................................................................................................. 4

2.

METODE ....................................................................................................................................... 5

3.

REZULTATI ................................................................................................................................. 5
3.1
IDENTIFICIRANI UKREPI ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ................................. 5
3.1.1
Vodni viri ......................................................................................................................... 5
3.1.2
Kmetijstvo in gozdarstvo ................................................................................................. 6
3.1.3
Naravne nesreče ............................................................................................................ 10
3.1.4
Narava ........................................................................................................................... 10
3.1.5
Gospodarstvo, energetika, infrastruktura in gradnja .................................................... 12
3.1.6
Lokalni ukrepi na območju Vipavske doline.................................................................. 12
3.2
ANALIZA IDENTIFICIRANIH UKREPOV ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE .......... 13

4.

SKLEPI ........................................................................................................................................ 15

5.

VIRI .............................................................................................................................................. 16

PRILOGA I: SEZNAM IDENTIFICIRANIH UKREPOV ZA PRILAGAJANJE NA
PODNEBNE SPREMEMBE
PRILOGA II:
PREGLEDNICA ANALIZE
PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE

IDENTIFICIRANIH

UKREPOV

ZA

II

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Kazalo slik
Slika 1: Stanje izvedenosti identificiranih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe po posameznih
vsebinskih sklopih ................................................................................................................................. 14
Slika 2: Časovni okvir izvajanja ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe sklopa »kmetijstvo in
gozdarstvo«. .......................................................................................................................................... 14

Kazalo preglednic
Preglednica 1: Pregled informacij na platformi »CLIMATE-ADAPT« o statusih strategij prilagajanja
na podnebne spremembe in AN prilagajanja na podnebne spremembe. ................................................. 2
Preglednica 2: Analiza izvedenih ukrepov prvega dela (A) AN strategije prilagajanja slovenskega
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 (MKO, 2012) ......................... 7
Preglednica 3: Analiza izvedenih ukrepov drugega dela (B) AN strategije prilagajanja slovenskega
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 (MKO, 2012) ......................... 8
Preglednica 4: Analiza obravnavanih ukrepov PRP RS 2014 – 2020. .................................................... 9

III

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Okrajšave in simboli
AN

Akcijski načrt

ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

BAFU

Bundesamt für Umwelt

CPVO

Celovita presoja vplivov na okolje

DDU

Drugi dopolnilni ukrep

EEA

Evropska Agencija za okolje

EK

Evropska komisija

EKSRP

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

EU

Evropska unija

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

KOPOP

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MKO

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

MzI

Ministrstvo za infrastrukturo

M10

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

NUV

Načrt upravljanja voda

OMD

Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

PRP

Program razvoja podeželja

PS

Podnebne spremembe

PUN

Program upravljanja območij Natura

RRP

Regionalni razvojni program

RS

Republika Slovenija

SVRK

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

TIS

Talni informacijski sistem

UNEP

United Nations Environment Programme

VR

Spodbujanje varčne rabe pitne vode

VZ

Varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaževanjem

ZG

Zakon o gozdovih

WHO

World health organization

WMO

World Meteorological Organization

IV

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

1.

Uvod

Cilj naloge A.1.c »Analiza modelov upravljanja« je preučiti nacionalne (obstoječe in načrtovane) ukrepe
za prilagajanje na podnebne spremembe ter pregledati tujo prakso na tem področju.
V decembru 2016 je Vlada RS sprejela Nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim
spremembam in s tem izpolnila pogoje za koriščenje sredstev Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na 5. tematskem cilju »Prilagajanje podnebnim
spremembam«. Eden od specifičnih ciljev Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim
spremembam (RS, 2016) je celovito upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju
vseh politik, ukrepov in aktivnosti, tako na ravni države kot regij in lokalnih skupnosti, gospodarskih
subjektov in posameznikov, posebej pri razvojnem in prostorskem načrtovanju. S tem bo potrebna
obravnava vplivov podnebnih sprememb za vse celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov
na okolje ter nujen prenos znanja v okviru izobraževanja in usposabljanja (RS, 2016). V prihodnje naj
bi bil pripravljen tudi Akcijski načrt (AN) usmeritev za ukrepe prilagajanja v srednjeročnem obdobju.
Evropska komisija (EK) je leta 2007 sprejela dokument »Zelena knjiga: Prilagajanje podnebnim
spremembam v Evropi – možnosti za ukrepanje EU ({SEC(2007) 849})« o zavarovanju pred naravnimi
nesrečami in nesrečami, ki jih povzroča človek. Leta 2009 je EK sprejela še »Belo knjigo - Prilagajanje
podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti ({SEC(2009) 386} {SEC(2009)
387} {SEC(2009) 388})«, ki predstavlja okvir, s pomočjo katerega se lahko EU in njene države članice
pripravijo na posledice podnebnih sprememb. V letu 2013 je EK sprejela Strategijo EU za prilagoditev
podnebnim spremembam, ki določa okvir in mehanizem za izboljšanje pripravljenosti EU na sedanje in
prihodnje podnebne vplive. To so temeljni dokumenti, na podlagi katerih so posamezne države članice
EU pripravile nacionalne strategije in AN prilagajanja na podnebne spremembe, z izjemo tistih članic,
ki so nacionalne strateške dokumente sprejele že prej. Produkt sodelovanja EK (DG CLIMA, DG Joint
Research Centre in drugi) in Evropske Agencije za okolje (EEA) je vzpostavitev evropske spletne
platforme o prilagajanju na podnebne spremembe CLIMATE-ADAPT (http://climateadapt.eea.europa.eu/). Namen vzpostavljene platforme je podpora državam članicam pri prilagajanju na
podnebne spremembe. Uporabnikom platforme je omogočen dostop in izmenjava podatkov ter
informacij o pričakovanih podnebnih spremembah v Evropi, sedanji in prihodnji ranljivosti regij in
sektorjev. Dostopni so podatki o evropskih, nacionalnih in transnacionalnih strategijah in ukrepih
prilagajanja, informacije o študijah primerov prilagajanja in potencialnih možnostih prilagajanja ter
orodjih, ki podpirajo načrtovanje prilagajanja. Na podlagi objavljenih informacij na platformi
»CLIMATE-ADAPT« so bili pregledani podatki o sprejetju nacionalnih strateških dokumentov
prilagajanja na podnebne spremembe po posameznih državah (Preglednica 1).
Sprejete Strategije prilagajanja na podnebne spremembe so strateški dokumenti pripravljeni na
nacionalni ravni, med tem ko so AN prilagajanja na podnebne spremembe izvedbeni dokumenti, ki so
redkeje pripravljeni na nacionalni ravni. Veliko držav ima sprejete oz. pripravljene AN sektorsko ali pa
regionalno in za določeno časovno obdobje. Države, ki še nimajo sprejetega AN navajajo različne
komentarje npr. načrt se še pripravlja, je načrtovan ali da še ni pripravljen.
Nekatere države imajo v kategoriji »status« navedeno sprejetje AN in dodano, da so bili AN sprejeti za
posamezne sektorje in za določeno časovno obdobje. Ena izmed teh držav je tudi Slovenija, saj pri
statusu AN navedeni dve točki:
- sprejet – navedba se nanaša na AN strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva
podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011;
- se pripravlja – ta navedba se nanaša na Nacionalni AN za prilagajanje na podnebne spremembe.
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Preglednica 1: Pregled informacij na platformi »CLIMATE-ADAPT« o statusih strategij prilagajanja
na podnebne spremembe in AN prilagajanja na podnebne spremembe.
Država

Strategija
prilagajanja na
podnebne
spremembe

AN prilagajanja
na
podnebne
spremembe

Avstrija





Belgija



Bolgarija

Strategija
prilagajanja na
podnebne
spremembe

AN prilagajanja
na
podnebne
spremembe

Lihtenštajn







Litva









Luksemburg





Hrvaška





Malta





Ciper





Nizozemska





Češka





Norveška





Danska





Poljska





Estonija





Portugalska





Finska





Romunija





Francija





Slovaška





Nemčija





Slovenija





Grčija





Španija





Madžarska





Švedska





Islandija





Švica





Irska





Turčija





Italija





Združeno Kraljestvo





Latvija





Legenda:  Sprejet/-a



Ni sprejet/-a

Država

 Ni podatka

Z ozirom na naravnogeografske danosti in podobno kmetijsko prakso smo natančneje preučili
nacionalno strategijo prilagajanja na podnebne spremembe sosednje države Avstrije , ki ima smiselno
strukturno zasnovo. Avstrijska strategija je sestavljena iz dveh delov, prvi del zajema strateško vsebino,
drugi del pa je AN s priporočili za izvajanje. AN avstrijske strategije (Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, 2012b) na področju kmetijstva zajema priporočila ukrepov, ki so obširno razdelani in
navaja tudi nadaljnje korake. Izbrani ukrepi za področje kmetijstva so: Trajnostna sestava tal in zaščita
rodovitnosti tal, strukture in stabilnosti; Okrepljena vzpostavitev in spodbujanje varčnih namakalnih
sistemov ter izboljšave na področju načrtovanja namakanja; Žlahtnjenje in načrtovano varčevanje z
vodo, odporne rastline (vrste / sorte), ki so regionalno prilagojene; Gnojenje prilagojeno vremenskim
vzorcem; Zagotavljanje znanstvenega svetovanja o (morebitnih) novih boleznih in škodljivcih; Okolju
prijazno in trajnostno uporabo fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov); Izbira lokalno primernih rastlin
- pregled primernosti lokacije glede na spreminjajoče se podnebne razmere in razvoj priporočil za izbiro
ustreznih rastlin; Zmanjševanje tveganja ter razvoj in razširitev orodij za porazdelitev tveganja;
Integrirano krajinsko upravljanje za varstvo tal in izboljšanje kmetijske ekologije, vključno z
ohranjanjem in upravljanjem krajinskih značilnosti; Ohranjanje obstoječih pašnikov in revitalizacija
opuščenih pašnikov; Optimizacija gojenja rastlin v rastlinjakih v smislu strategije preskrbe z energijo,
vodo in hlajenjem; Spodbujanje dobrega počutja in zdravja živali v spreminjajočih se podnebnih
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razmerah; Upoštevanje prihodnjih zahtev za hlajenje hlevov zaradi večje toplotne obremenitve;
Optimizacija strategije prilagajanja in bojevanje proti novim boleznim in škodljivcem.
Nekateri od ukrepov, navedeni v strateškem dokumentu Avstrije, se že izvajajo na območju Vipavske
doline in jih je mogoče prepoznati kot primere dobre prakse, ki so podrobneje predstavljeni v sklopu
naloge s primeri dobrih praks (Tratnik in Papež, 2017).
Smernice za prilagajanje na podnebne spremembe smo skušali pridobiti tudi iz preteklih mednarodnih
projektov, ki so z različnih vidikov obravnavali prilagajanje na podnebne spremembe in v katerih so bili
vključeni tudi različni partnerji iz Slovenije. Pregledani so bili povzetki izvedenih vsebin sledečih
projektov: ALP WATER SCARCE, AlpStar, CLISP, C3-Alps, ClimAlpTour, RISK, WIND RISK,
Holistic, GOTRAWAMA, GEP, DRINK-ADRIA, ASTIS, Operativni program upravljanja z območji
Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020 (PUN 2000), RusaLCA, Ohranjanje območij Natura 2000
Kočevsko, Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji in projekt LIFE Univerzalno,
energetsko učinkovito okensko krilo. Skupni imenovalec teh projektov je obravnava različnih vidikov
prilagajanja na podnebne spremembe, nekateri med njimi so povezani tudi s področjem upravljanja
voda. Pri vseh omenjenih projektih ni bilo mogoče dostopati do njihovih končnih rezultatov, bodisi ker
so bili projekti zaključeni pred več kot petimi leti, bodisi izsledki še niso bili objavljeni (faza
implementacije še v teku, projekti še niso zaključeni). V nadaljevanju (1.1 in 1.2) sta podrobneje
predstavljena projekta ALP WATER SCARCE in AlpStar, ki sta izmed zgoraj omenjenih projektov
imela najbolj razdelane ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam.
V okviru mednarodnih projektov bi omenili model Švicarskega zveznega urada za okolje (Bundesamt
für Umwelt (BAFU)), ki izvaja pilotni program »Prilagajanje na podnebne spremembe (Anpassung an
den Klimawandel)«. Cilj programa je spodbuditi inovativne in zgledne projekte za prilagajanje na
podnebne spremembe v kantonih, pokrajinah in občinah ter jih izvesti s pomočjo finančne podpore
zvezne vlade. Projekti naj bi prispevali k zmanjšanju tveganj in izkoriščanju priložnosti na kraju samem.
Projekti so razdeljeni na 5 tematskih sklopov: 1. spopadanje z lokalnim pomanjkanjem vode, 2.
spopadanje z naravnimi nesrečami, 3. upravljanje sprememb ekosistema in rabe zemljišč, 4. podnebju
prilagojen razvoj mest in drugih naselij in 5. prenos znanja in upravljanja. Vsi projekti so še v fazi
izvajanja, zato izsledki še niso dostopni, bi jih pa vsekakor bilo zanimivo preučiti.
Z letom 2017 se je pričelo izvajanje projekta Drought Risk in the Danube Region (DriDanube), katerega
glavni cilji so povečati odpornost na sušo v Podonavju z novimi podatki in orodji, vzpostaviti
uporabniški vmesnik za spremljanje suše (daljinsko zaznavanje), vzpostaviti enotni protokol za oceno
tveganja suše in izboljšati odziva na sušo v Podonavju. Vodilni partner omenjenega projekta je ARSO
(Sušnik in sod., 2016).
V okviru programa LIFE, naj bi se po podatkih za Slovenijo (LIFE to Grasslands, 2016), na razpis LIFE
v letu 2014 v podprogramu za podnebne ukrepe prijavili 4 projekti, vendar nobeden izmed njih ni bil
uspešen. Projekt LIFE ViVaCCAdapt je torej prvi slovenski projekt LIFE, financiran v okviru
podprograma za podnebne ukrepe, Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA).
V okviru pregleda tuje prakse so bili pregledani izsledki imenovanih projektov in dokumentov, katerih
priporočila bodo služila kot smernice pri pripravi »Strategije prilagajanja Vipavske doline podnebnim
spremembam«, ki bo pripravljena v sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt.

1.1

Projekt ALP WATER SCARCE

V okviru projekta »Alp-Water-Scarce (Water Management Strategies against Water Scarcity in the
Alps)«, ki je bil financiran s strani ETS programa Alpski prostor, je bil pripravljen niz priporočil, ki
temeljijo na študijah narejenih na različnih pilotnih območjih (Konzorcij Alp-Water-Scarce, 2011).
Priporočila Konzorcija Alp-Water-Scarce so razdeljena v šest tematskih sklopov:
- Sistemi zgodnjega opozarjanja pred pomanjkanjem vode: Definicije pojmov “suša” in
“pomanjkanje vode” morajo biti definirane tako, da upoštevajo lokalne ali regionalne
značilnosti. Skupno razumevanje teh pojmov bo izboljšalo izvajanje in učinkovitost potrebnih
ukrepov;
3
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Uveljavitev takojšnjega kriznega upravljanja: Prilagoditev načrtov reševanja daljšim in
pogostejšim obdobjem pomanjkanja vode;
Zagotavljanje potreb po vodi: Monitoring trenutnih potreb po vodi in ponovna analiza pretekle
rabe vode (vključujoč informacije o sezonsko odvisni porabi, socioekonomski podatki ipd);
Gradnja scenarijev razvoja vodnih virov v prihodnosti ob upoštevanju vpliva podnebnih
sprememb; Ocena prihodnje rabe vode pri ključnih uporabnikih; Uveljavljanje ukrepov za
prilagoditev upravljanja z vodami glede na spremenljive scenarije razpoložljivosti vode (npr.
razvoj dolgoročnih strukturnih sprememb za varčevanje z vodo v kmetijstvu); Načrtovanje
naprav za umetno bogatenje v ugodnih hidrogeoloških pogojih;
Podpora konsolidaciji za izogibanje konfliktov med uporabniki: Pospeševanje
multifunkcionalne rabe obstoječih zadrževalnikov vode; Uvajanje ukrepov, ki so prilagojeni na
regionalne ali sektorske potrebe; Ukrepi so lahko tehnične narave, začasna prednost enega
sektorja pred drugim, prilagajanje struktur (npr. kmetijskih površin ali živinoreje) manjši
preskrbi z vodo. Vsi ukrepi potrebujejo jasno in močno politično podporo;
Tehnične rešitve: Povečati kapaciteto jezov in rezervoarjev s pitno vodo, kar je potrebno
uskladiti z ekološkimi vidiki; Izboljšati učinkovitost obstoječe infrastrukture; Spodbujanje
tehnologij za varčevanje z vodo (npr. kapljično namakanje v kmetijstvu, zmanjšanje izcejanja,
zmanjšanje linijskih izgub); Umetno napajanje podzemne vod in prilagajanje vzdrževanja
naprav na spremenjene pogoje; Prilagoditev čistilnih naprav (oskrba s pitno vodo) pričakovanim
spremembam kvalitete vode; Optimizacija možnosti za ponovno uporabo vode; Povečanje mrež
za oskrbo z vodo;
Medregionalno in čezmejno sodelovanje pri varovanju vodnih virov: Intenzivirati sodelovanje
znotraj povodij in med državami.
Skupni imenovalec priporočil je zaščita vodnih virov ob sočasnem zadovoljevanju vse večjih
potreb po rabi vode in obvladovati pritiske, ki so posledica podnebnih sprememb (Konzorcij
Alp-Water-Scarce, 2011).

Podana priporočila bodo služila kot smernice pri pripravi »Strategije prilagajanja Vipavske doline
podnebnim spremembam«, ki bo pripravljena v sklopu tega projekta.

1.2

Projekt AlpStar

Projekt AlpStar (Toward carbon neutral Alps – make best practice minimum standard / Za ogljično
nevtralne Alpe - naj bo najboljša praksa minimalni standard), ki je bil sofinanciran s strani ETS programa
Alpski prostor, je bil osredotočen na izvajanje politik za obvladovanje podnebnih sprememb na
regionalni in lokalni ravni s kapitalizacijo obstoječega znanja, metod in ukrepov. Obravnavano je bilo
področje upravljanja podnebnih sprememb in zmanjševanja nevarnih emisij (Kristan in sod, 2014). V
okviru projekta so bila podana področja nizkoogljične strategije in določeni strateški ukrepi po naštetih
področjih: turizem (zaključena ponudba celotne regije, trajnostni in nišni turizem, povezanost turizma z
drugimi sektorji), kmetijstvo (zaključena ponudba in povezanost ponudnikov, pospeševanje ekološkega
kmetijstva, uvajanje tradicionalnih in nišnih produktov), gozdarstvo (spodbujanje prodaje, vrednostna
veriga, povezovanje lastnikov gozdov, odpiranje in čiščenje gozdov), industrija in podjetništvo
(povečanje obsega domačih in tujih zelenih naložb v gospodarstvu, razvoj zelenih tehnologij z visoko
dodano vrednostjo, širokopasovno omrežje, raba lokalnih virov), viri in raba energije (raba energije v
prometu, javnih stavbah in industriji).
Podani strateški ukrepi bodo služili kot smernice pri pripravi »Strategije prilagajanja Vipavske doline
podnebnim spremembam«, ki bo pripravljena v sklopu tega projekta.
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2.

Metode

Analiza modelov upravljanja je temeljila na pregledu 30 nacionalnih in evropskih dokumentov, ki
obravnavajo ukrepe zmanjšanja ranljivosti ali povečanja odpornosti na vplive podnebnih sprememb. Po
začetnem pregledu dokumentov je bilo ugotovljeno, da ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe
predstavljajo širok spekter aktivnosti na različnih področjih, zato smo jih po zgledu »Osnutka
dolgoročnega nacionalnega strateškega okvira za prilagajanje podnebnim spremembam z usmeritvami
za ukrepe v srednjeročnem obdobju« (MOP, 2016) z vidika preglednosti razvrstili v različne vsebinske
sklope, in sicer: vodni viri, kmetijstvo in gozdarstvo, naravne nesreče, narava, gospodarstvo, energetika,
infrastruktura in gradnja ter lokalni ukrepi na območju Vipavske doline. Po končanem naboru ukrepov
smo podrobneje analizirali in pregledali ukrepe iz vsebinskega sklopa »kmetijstvo in gozdarstvo«, ki so
bili obravnavani za sledeče kategorije:
- pristojnost za izvedbo ukrepa (ministrstva in organi v sestavi, strokovne institucije ter občine),
- raven izvedbe ukrepa (državna, občinska, zasebna, druga in različne ravni),
- izvedenost ukrepa (neizveden, delno izveden, izveden, ni podatka),
- stroške ukrepa in
- časovni okvir izvajanja ukrepa (začetek, konec).

3.

Rezultati

Rezultati analize modelov upravljanja so podani v dveh sklopih:
- identificirani ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe po posameznih obravnavanih
vsebinskih sklopih in
- analiza identificiranih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe za obravnavane
kategorije.

3.1

Identificirani ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe

3.1.1 Vodni viri
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14
in 56/15) v 2. členu določa, da se pri opredelitvi ciljev upravljanja z vodami in z njimi povezanih
programih ukrepov upoštevajo tudi vplivi podnebnih sprememb. V skladu z Vodno direktivo (Direktiva
Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti na področju vodne politike) morajo države članice izdelati načrt upravljanja povodja za vsako
vodno območje, ki v celoti leži na njihovem ozemlju. Namen načrtov je opredelitev ciljev doseganja
dobrega stanja površinskih in podzemnih voda, preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja vodnih
ekosistemov, spodbujanje trajnostne rabe vode ter zagotavljanje večjega varstva in izboljševanje
vodnega okolja. Načrte upravljanja povodij je treba pregledati vsakih 6 let. V okviru Načrta upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015 (v nadaljnjem besedilu NUV; MOP,
2011) so bili za »prilagajanje na podnebne spremembe« predvideni sledeči ukrepi:
- Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe: Ukrep PS1: Priprava strategije in operativnega
programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim spremembam do leta 2027 na nivoju porečij
in povodij; in Ukrep PS4: Razvoj rabe vode z upoštevanjem podnebnih sprememb;
- Ukrepi posredno vezani na sušo: Temeljni ukrep - Ukrep R5: Uvajanje učinkovite rabe vode v
kmetijstvu in prilagoditev vrste in način kmetovanja; Drugi dopolnilni ukrepi – ukrep DDU19:
Ureditev primarne in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah in ukrep DDU26:
Analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode
za obdobje do 2021.
EK je leta 2015 objavila poročilo (EK, 2015b), v katerem ugotavljajo, da:
- je bil program ukrepov RS za obdobje 2009–2015 sprejet z občutno zamudo,
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iz posredovanih podatkov s strani RS ni razvidno, kateri ukrepi so dejansko bili izvedeni in
kateri ne ter
RS ni posredovala razlogov za zamudo pri izvajanju ukrepov in/ ali utemeljitve stanja
implementacije predvidenih ukrepov.

Iz Poročila o izvajanju programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011–2015 (MOP, 2014b) pa
izhaja, da so se zgoraj navedeni ukrepi izvajali. Leta 2016 se je pričel nov cikel za obdobje 2016 – 2021,
zato je bil sprejet nov Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2016 –
2021 (NUV II; RS, 2016a in RS, 2016b) in Program ukrepov upravljanja voda (RS, 2016c). V sklopu
NUV II je predviden temeljni ukrep PS3 (OS3.2b8): Priprava izbora kazalcev za razglas različnih
stopenj jakosti in pragov suš/pomanjkanje vode, v okviru katerega bo pripravljena analiza vpliva
podnebnih sprememb na suše / pomanjkanje vode. Podatkov o izvedbi ukrepa še ni, saj je obdobje
ukrepanja še v začetni fazi izvajanja.
V Operativnem programu oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015 – 2020 (MOP, 2015) so predvideni
ukrepi za posredno prilagajanje na podnebne spremembe v sklopu:
- Varstva zajetij za pitno vodo pred onesnaževanjem: Ukrep A: Zagotoviti 100 % pokritost z
VVO za vsa zajetja javnih vodovodov; Ukrep B: Bogatenje podzemne vode po potrebi (umetno
napajanje vodonosnika za potrebe oskrbe s pitno vodo); Ukrep C: Ekoremediacijski ukrepi;
Ukrep D: Sanacija divjih odlagališč;
- Spodbujanja varčne rabe pitne vode: Ukrep A: Ponovna uporaba sive vode; Ukrep B: Zajem in
uporaba padavinske odpadne vode; Ukrep C: Uporaba varčnih in učinkovitejših naprav v
gospodinjstvu (pralni in pomivalni stroji, armature na senzor, kotlički).
Informacij o izvedbi navedenih ukrepov operativnega programa za enkrat še ni, saj je program še v
začetni fazi izvajanja.
V okviru drugega osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060 (RS, 2012)
so bili zajeti tudi cilji (in usmeritve), ki zadevajo področja voda, in sicer: doseganje dobrega stanja vseh
voda po t.i. Vodni direktivi; trajnostno upravljanje z vodnimi viri in uspešno mednarodno sodelovanje.
Ukrepi oz. cilji v okviru tega dokumenta niso bili izvedeni, saj »Strategija prehoda Slovenije v
nizkoogljično družbo do leta 2060« ni bila sprejeta.
3.1.2 Kmetijstvo in gozdarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo sta močno odvisna od vremena in okoljskih razmer in s tem najbolj ranljiva
sektorja z vidika podnebnih sprememb, zato je Slovenija že leta 2008 sprejela Strategijo prilagajanja
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (RS, 2008). Leta 2010 je bil sprejet AN
strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in
2011 (MKGP, 2010), leta 2011 pa predlog sprememb in dopolnitev AN strategije prilagajanja
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011. Omenjena
dokumenta sta prva sprejeta nacionalna dokumenta (strateški in izvedbeni) na področju prilagajanja
podnebnim spremembam.
AN je sestavljen iz dveh delov; v prvem delu (A) so obravnavani ukrepi, ki so se že izvajali, v drugem
delu (B) pa ukrepi, ki se do takrat še niso izvajali. Oba dela sta sledila strukturi strategije in sta bila
razdeljena na pet stebrov:
- Krepitev zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva in gozdarstva;
- Izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje;
- Vzdrževanje in pridobivanje novega znanja glede podnebnih sprememb in prilagajanja nanje;
- Ukrepi kmetijske in gozdarske politike ter spremembe obstoječih predpisov;
- Krepitev mednarodnega sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju kmetijstva in gozdarstva
podnebnim spremembam, zlasti v okviru EU.
V AN prvega dela so bili obravnavani oz. navedeni ukrepi, ki so se izvajali v preteklosti in/ ali so bili v
letih 2010 in 2011 v fazi izvajanja. Po podatkih končnega poročila o izvedenih ukrepih iz AN (MKO,
2012) je bila večina ukrepov iz prvega dela dokumenta izvedenih, kar odraža dejstvo, da je vseboval
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večinoma že izvedene ukrepe. Od skupno 34 ukrepov je bilo v celoti izvedenih 29 ukrepov, 3 ukrepi so
bili v fazi izvajanja, med tem ko 1 ukrep ni bil izveden v celoti, saj eden izmed petih podukrepov ni bil
izpeljan (Preglednica 2).
Preglednica 2: Analiza izvedenih ukrepov prvega dela (A) AN strategije prilagajanja slovenskega
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 (MKO, 2012)
A - I. steber: Krepitev zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva in
gozdarstva

6 ukrepov

Izveden

Število



3



1



2



7



5



6



1*



8



1**

A - II. steber: Izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje
7 ukrepov
A - III. steber: Vzdrževanje in pridobivanje novega znanja glede podnebnih sprememb
in prilagajanja nanje
5 ukrepov
A - IV. steber: Ukrepi kmetijske in gozdarske politike ter spremembe obstoječih
predpisov
7 ukrepov
A - V. steber: Krepitev mednarodnega sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, zlasti v okviru EU
9 ukrepov

* Ukrep »Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013« - Izmed 11 podukrepov je
bilo 9 podukrepov izvedenih, 2 pa sta bila še v fazi izvajanja.
**Ukrep »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (FURS) z upravnega vidika skrbi za povezovanje
slovenskih izvajalcev javne službe varstva rastlin in strokovnjakov z univerz, inštitutov in zavodov z evropskimi
partnerji po razpoložljivih instrumentih mednarodnega sodelovanja v regiji« - Izmed 5 podurepov so bili 4
podukrepi izvedeni, 1 podukrep pa ni bil izveden.

V delu B je bilo od predvidenih 22 ukrepov izvedenih 15 ukrepov (MKO, 2012). Najpogostejši razlogi,
da je 7 ukrepov ostalo neizvedenih (MKO, 2012) so naslednji:
- vsebinska prezahtevnost postopka in prekratek časovni rok izvedbe (3 ukrepi),
- zavrnitev ponudb za izvedbo zaradi neustreznosti (3 ukrepi) in
- izvedba v drugi obliki (npr. ciljni raziskovalni program) (1 ukrep).
Analiza ukrepov drugega dela (B) AN strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva
podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 (MKO, 2012) je podana v Preglednica 3.
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Preglednica 3: Analiza izvedenih ukrepov drugega dela (B) AN strategije prilagajanja slovenskega
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 (MKO, 2012)
B - I. steber: Krepitev zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva in
gozdarstva
11

Izveden

Število



9



2



1



2



3



1



3



1

B - II. steber: Izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje
3
B - III. steber: Raziskave podnebnih sprememb ter prilagajanja kmetijstva in gozdarstva
3
B - IV. steber: ukrepi kmetijske politike in gozdarske prakse ter spremembe obstoječe
zakonodaje
4
B - V. steber: Krepitev mednarodnega sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam
1

Ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007 – 2013 so zajeti v okviru AN strategije
prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011
(MKGP, 2010), zato niso ločeno obravnavani.
Konkretni ukrepi za področje kmetijstva in gozdarstva so predvideni tudi v okviru PRP RS 2014 – 2020,
ki je skupni programski dokument Slovenije in EK ter predstavlja programsko osnovo za črpanje
finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
V preglednici 4 je podana analiza obravnavanih ukrepov PRP RS 2014 – 2020, iz katere je razvidno, da
se le dva od obravnavanih ukrepov še nista pričela izvajati, vsi ostali so se že izvajali ali so v fazi
izvajanja. Ukrepi PRP 2014 – 2020 se izvajajo.
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Preglednica 4: Analiza obravnavanih ukrepov PRP RS 2014 – 2020.
Ukrepi PRP RS 2014- 2020

Podatki za leti 2014 - 2015 in leto 2016

Ukrep M10

Ukrep se je izvajal.*
Obseg podprtih površin: 216.706 ha (bruto površine) oz.
173.811 ha (fizični obseg površin, neto površine).
KOPOP: izvaja se preko 19 operacij, ki jih sestavlja nabor
obveznih in izbirnih zahtev, nekatere operacije pa so
samostojne zahtev Zbirna vloga 2015: 288.235 ha.

- podukrep M10.1
- podukrep M10.2

Ukrep M11
- podukrep M11.1
- podukrep M11.2
Ukrep M16

Ukrep se je izvajal*
Obseg podprtih površin: 38.069 ha.
Zbirna vloga 2015: 40.083 ha.
Ukrep se ni izvajal.*

- podukrep M16.1
- podukrep M16.5
Ukrep M19

Objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in
pripravo SLR: prispelo 17 SLR. *

Podukrep M19.2

Objavljen javni poziv za izbor operacij 2016 - v teku (do
24.4.2017).**

Ukrep M4

Leta 2016: trije javni razpisi v teku.**

- podukrep M4.1
Ukrep M4
- podukrep M4.3: Izgradnja velikih
namakalnih sistemov
Ukrep M4

Ukrep se je izvajal.*
Izplačano: 3.699.666 €
Število podprtih operacij: 2
Ukrep se ni izvajal.*

- podukrep M4.3: Tehnološke
posodobitve velikih namakalnih sistemov
*Letno poročilo o izvajanju PRP RS za obdobje 2014-2020 za leti 2014 in 2015 (MKGP, 2016a). V letu 2014
ni bilo izplačil iz tega naslova.
**Spletna stran PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/

V okviru drugega osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060 (RS, 2012)
so bili zajeti tudi sledeči cilji in usmeritve s področja kmetijstva: do leta 2060 znižanje skupnih emisij
(razen goriv) iz kmetijstva na približno 1,22 Mt CO2 ekv.; prilagoditev na podnebne spremembe;
povečanje samooskrbe s hrano na vsaj 80 % ter optimiranje strukture in učinkovitosti kmetijstva pri
zagotavljanju ekosistemskih storitev na sonaraven ali ekološki način. Ukrepi oz. cilji v okviru tega
dokumenta niso bili izvedeni, saj »Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060« ni
bila sprejeta.
V imenovanem osnutku Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo (RS, 2012) so bili zajeti
tudi cilji (in usmeritve) za področje gozdov, biodiverzitete in krajine. Usmeritev je bila, vključiti cilje
prilagajanja podnebnim spremembam v redno sonaravno gospodarjenje z gozdovi, vključno z
vzpostavljanjem bolj naravne in prihodnim razmeram prilagojene vrstne sestave, povečanjem
odpornosti na ujme in varnostjo pred požari. Cilj je bil do leta 2040 dvigniti izvedeni letni posek lesa na
celotni letni prirastek in zagotoviti čim višjo stopnjo predelave lesa in do leta 2040 vzpostaviti
učinkovito mrežo večjih in manjših območij, kjer so ekosistemi prepuščeni naravnemu razvoju v skupni
površini 10 % celotne površine gozda in enakomerne porazdelitve po rastiščno gojitvenih razredih. Ker
pa omenjeni strateški dokument ni bil sprejet, pa žal tudi cilji in usmeritve niso bili realizirani.
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3.1.3

Naravne nesreče

V tem poglavju smo se osredotočili na ukrepe vezane na poplave, med tem kot so bili ukrepi vezani na
sušo že obravnavani v poglavjih 3.1.1 in 3.1.2. V Operativnem programu za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 so v okviru cilja »Naložbe za rast in delovna mesta«
predvideni ukrepi za (posredno) prilagajanje na podnebne spremembe v okviru 5. in 6. tematskega cilja,
ki temeljijo na ekosistemu in so bolj tehnično naravnani. V poročilu o izvajanju evropske kohezijske
politike 2014 – 2020 za obdobje od januarja 2014 - marca 2016 so za cilj »Naložbe za rast in delovna
mesta« (SVRK, 2016) za omenjeni prednostni osi podani sledeči podatki:
- 5 »Prilagajane podnebnim spremembam« v okviru prednostne naložbe »Podpore namenskim
naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na
ekosistemu« do 31. 3. 2016 še ni bilo potrjenih operacij;
- 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« v okviru prednostne naložbe »Varstva in
obnove biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z
omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami (hidrotehnični, ekosistemski in
negradbeni protipoplavni ukrepi)« do 31. 3. 2016 še ni bilo potrjenih operacij;
- 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« v okviru prednostne naložbe »Vlaganje v
vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev
potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in presegajo te zahteve« je bilo v letu 2015
potrjenih 9 operacij:
o 8 operacij na področju pitne vode (skupna ocenjena vrednost je 192.959.689 EUR) in
o 1 operacija na področju odpadnih voda (ocenjena vrednost je 39.054.955 EUR).
Glede na navedeno aktivnosti po posameznih prednostnih naložbah že potekajo. Podrobnejšo analizo
ukrepov pa bo verjetno možno opraviti šele po koncu programskega obdobja, ki traja do leta 2020, ali
po objavi vmesnih poročil.
V AN interventnih aktivnosti zaradi poplav (MOP, 2014a) so zajeti preventivni protipoplavni ukrepi, ki
so razvrščeni po prioritetnosti v kategoriji:
- »A« (treba prioritetno pričeti izvajati): večja aktivacija sredstev EU kohezijskega in
regionalnega sklada ter čezmejnega sodelovanja (Cross – Border cooperation) in drugih EU
programov v finančni perspektivi 2014 – 2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov
vključno z aktivacijo sredstev z naslova tehnične pomoči;
- »B« (treba urediti na daljši rok): večja aktivacija sredstev Sklada za podnebne spremembe za
izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov in večja aktivacija sredstev iz Programa razvoja
podeželja v finančni perspektivi 2014 – 2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov.
Ukrepi AN interventnih aktivnosti zaradi poplav (MOP, 2014a) so vezani na dolgoročno izvajanje,
imenovana ukrepa pa sta predvidena za obdobje 2014 – 2020. Podatki o stanju izvajanja ukrepov še
niso na voljo, zato analize načrtovanih ukrepov ni možno izvesti.
V drugem osnutku Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060 (RS, 2012) so bili
navedeni tudi cilji (in usmeritve) za področje naravnih nesreč, kot npr. izboljšanje preventive pred
nesrečami/ujmami in zagotavljanje ustreznega števila in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in
pomoč ter krepitev osebne in vzajemne zaščite prebivalcev. Navedena ukrepa oz. cilja v okviru tega
dokumenta nista bila izvedena, saj »Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060«
ni bila sprejeta.
3.1.4 Narava
Vlada RS je leta 2001 sprejela Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji za obdobje od
leta 2002 – 2012 (Sunčič in sod., 2014). V Analizi doseganja ciljev strategije ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji (Kus Veenvliet, 2012) je bilo ugotovljeno, da so se v preteklosti izvajali
številni ukrepi in aktivnosti, ki so neposredno ali posredno prispevali k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Strategija iz leta 2001 se ni nikoli celovito izvajala, saj naj bi bili njeni cilji doseženi s
sprejetjem in izvajanjem AN, ki pa nikoli ni bil sprejet.
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Novejši dokument »Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji za obdobje 2015 – 2025«
do konec leta 2016 še ni bil sprejet, kljub temu, da so bile Strokovne podlage za strategijo in AN za
ohranjanje biotske raznovrstnosti za obdobje 2015 – 2025 pripravljene že leta 2014 (Sunčič in sod.,
2014).
Iz Strokovnih podlag za strategijo in AN za ohranjanje biotske raznovrstnosti za obdobje 2015 – 2025
so bili povzeti naslednji ukrepi (Sunčič in sod., 2014):
- Podrobnega nacionalnega cilja 2: Varovati kmetijsko krajino z mehanizmi navzkrižne
skladnosti ter ozaveščanjem kmetov; Upravljati travniške habitatne tipe prilagojeno
geografskim enotam; Spodbuditi ekstenzivno pašo na območjih, kjer je bilo pašništvo opuščeno
v zadnjih letih; Ohraniti, vzpostaviti in vzdrževati robne habitate (npr. mejic); Dosledno izvajati
ozelenitev in kontrolo nad prepovedjo preoravanja; Zagotoviti zveznost vodotokov – zagotoviti
pogoje za prosto razporejanje vodnih organizmov; Strogo izvajati nadzor nad odvzemi in rabo
vode;
- Podrobnega nacionalnega cilja 8: Izvajati CPVO in presoje sprejemljivosti na Natura 2000
območjih in zavarovanih območjih; Izboljšati kvaliteto okoljskih poročil – uvesti sistem
recenzij/pooblaščencev; Izvajati presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti ter
predhodnih postopkov za javne in zasebne projekte/ posege v prostor; V sklopu prostorskega
načrtovanja in rabe prostora ohranjati mozaičnost krajine in prepoznati krajinske prvine, ki
pripomorejo k biotski raznovrstnosti;
- Podrobnega nacionalnega cilja 10: Sodelovati pri izboljšanju kapacitet kmetov pri uporabi
tradicionalnih znanj za ohranjanje biotske raznovrstnosti;
- Podrobnega nacionalnega cilja 11: Zagotoviti spodbude za ohranjanje avtohtonih domačih in
tradicionalnih pasem in sort.
Imenovani ukrepi se v okviru Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji za obdobje 2015
– 2025 in pripadajočega AN načeloma še niso pričeli izvajati, saj dokumenta še nista bila sprejeta.
V Sloveniji je na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti eden ključnih dokumentov Program
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 (PUN 2015 – 2020; RS, 2015). Zakonsko
osnovo Nature 2000 predstavljata evropski direktivi: Direktiva o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS
z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst; EGS,
1992) in Direktiva o pticah (Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic
(79/409/EGS); Svet evropskih skupnosti, 1979).
PUN 2015 – 2020 (RS, 2015) med drugim določa tudi ukrepe za doseganje varstvenih ciljev, pri čemer
se nabor ukrepov določi glede na posamezno območje Natura 2000, in sicer: Ukrepe varstva narave;
Ukrepe prilagojene rabe naravnih dobrin; Ukrepe prilagojene kmetijske prakse (kmetijsko-okoljskapodnebna plačila (KOPOP), plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD),
sodelovanje, CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), prenos znanja in svetovanje ter prilagojeno
čiščenje melioracijskih jarkov in kanalov); Ukrepe upravljanja voda; Varstvo kulturne dediščine;
Mehanizem prostorskega načrtovanja; Prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ter Nadzor.
Načrtovani ukrepi so tematsko obsežno in časovno dolgoročno zasnovani. Trenutno je program
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 še v začetni fazi izvajanja in do podatkov o
izvedbenem stanju posameznih ukrepov še ni možno dostopati, se pa npr. nekateri ukrepi prilagojene
kmetijske prakse že izvajajo (PRP RS 2014-2020). Podrobnejša analiza načrtovanih ukrepov trenutno
ni možna.
Evropski parlament z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2016 o vmesnem pregledu
strategije EU za biotsko raznovrstnost (2015/2137(INI)) v okviru »Pot naprej: dodatni ukrepi (85)«
poudarja neločljivo povezanost vprašanj, povezanih z biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi
spremembami in pomanjkanjem surovin, hkrati pa opozarja, da številni ekosistemi delujejo kot zaščita
pred naravnimi nevarnostmi, s čimer prispevajo k strategijam za prilagajanje na podnebne spremembe
in njihovo blažitev (Evropski parlament, 2016).
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3.1.5

Gospodarstvo, energetika, infrastruktura in gradnja

V prihodnosti naj bi se podpiralo investicije v nizkoogljične, podnebno odporne in trajnostne tehnologije
ter rešitve (EK, 2015a), zato mora Slovenija delati na razvoju ustreznih lastnih politik in se angažirati
na tem področju v mednarodni skupnosti.
V okviru AN za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE; RS, 2010) sta dva ukrepa
posredno vezana na podnebne spremembe: Ukrep »Energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje« in
Ukrep »Ozaveščanje splošne javnosti in ciljnih skupin o ukrepih podpore«. Za imenovana ukrepa ni
razpoložljivih podatkov o izvedbenem stanju ukrepov.
Med novimi ukrepi AN za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020; MzI, 2015)
so predvidene finančne spodbude v okviru 3. prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo
za zeleno gospodarsko rast«, za ukrep »Razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki
prispevajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti proti podnebnim spremembam (vključno s
podporo takim storitvam)«. Za imenovani ukrep ni razpoložljivih podatkov o izvajanju ukrepov, zato
podrobnejša analiza ni mogoča.
V Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP-TGP-2020;
RS, 2014) je navedeno, da je izvedba ukrepov energetske sanacije stavb pomembna tudi za prilagajanje
na podnebne spremembe. V sklopu programa je predviden tudi ukrep »Vključevanje podnebnih vsebin
v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji na vseh stopnjah
izobraževanja (OU-1)«. Za imenovani ukrep se je po Prvem letnem poročilu o izvajanju Operativnega
programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (RS, 2016d) za leto 2016
načrtovala izvedba izobraževanja odraslih o trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah. Podatki o
novem statusu ukrepa bodo verjetno na voljo v novem (drugem) letnem poročilo o izvajanju, zato lahko
zaključimo, da so aktivnosti v teku in predvidevamo, da bo ukrep tudi izveden.
Glede na navedbe drugega osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060
(RS, 2012) naj bi se preko strateškega pristopa prilagajanja na spremenjeno podnebje z ukrepi izboljšalo
znanje, predvidevanja in metode prilagajanja; izboljšala naj bi se tudi integracija ciljev prilagajanja v
sektorske politike in financiranje ukrepov. V drugem osnutku strategije so bili podani različni cilji in
usmeritve, ki naslavljajo sektorje: energetika, promet, stavbe, industrija, storitve, odpadki in prostor.
Ukrepi oz. cilji z usmeritvami v okviru tega dokumenta niso bili izvedeni, saj strateški dokument ni bil
sprejet.
3.1.6 Lokalni ukrepi na območju Vipavske doline
Na regijski ravni je za območje Vipavske doline sprejet Regionalni razvojni program (RRP) Severne
Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2014 – 2020 (Severnoprimorska mrežna regionalna
razvojna agemcija, 2015). V dokumentu so opredeljene prednosti razvojne regije, določene njene
prioritete, ukrepi in aktivnosti ter finančno ovrednoteno projekti. Težnja RRP je je spodbujati trajnosti
razvoj regije predvsem na področjih varčevanja z energijo, kakovosti zraka, zmanjševanja CO2, vplivov
na podnebne spremembe, upravljanja z vodami, ravnanja z odpadki in proizvodnje lokalnih izdelkov. V
okviru prioritete »Trajnostni okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije« sta podana dva ukrepa,
ki se navezujeta na podnebne spremembe:
- Ukrep 1: Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in povezovanje regije navzven,
katerega namen je povezati potencial mest (regijska in subregijska središča) s potencialom
podeželja ter zagotoviti ukrepe k zmanjševanju vplivov naravnih nesreč, sanaciji degradiranih
območij ter prilagajanje na podnebne spremembe;
- Ukrep 3: Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe energije, ki znotraj
aktivnosti 3 »Učinkovita in trajnostna raba energije« navaja »doseganje cilja na področju
podnebnih sprememb in učinkovite rabe energije ter pripravi podlag za sistemski pristop k
spremljanju porabe virov in pripravi ukrepov za zmanjševanje porabe in izgub«.
RRP navaja tudi najpomembnejše regijske projekte, med katerimi so tudi projekti, ki zajemajo aktualno
tematiko prilagajanja na podnebne spremembe. Ti projekti so: Vzpostavitev gozdno–lesne predelovalne
verige ter večja izraba lesa v industriji in energetiki, Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških
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Brdih in Protipoplavna varnost območja ob reki Vipavi (Celovita obravnava - gradbeni in drugi ukrepi).
Imenovani projekti se že izvajajo.
V okviru projekta Slovenija znižuje CO2: Dobre prakse – Prilagajanje na podnebne spremembe
(Umanotera, 2016) se občina Ajdovščina prilagaja na podnebne spremembe s preizkušanjem gojenja
novih rastlinskih vrst oz. kmetijskih sort. Poskus gojenja novih rastlinskih vrst je z uspešno rastno
sezono večine rastlin dokazal, da je možno povečati raznovrstnost pridelave kmetijskih vrst. To je sicer
šele prvi korak na poti k potencialni diverzifikaciji rastlinske pridelave na tem območju, vendar je na
podlagi pozitivnih rezultatov pričakovati povečano spodbujanje lokalnih kmetovalcev k razmisleku in
k implementaciji ukrepa.
Občina Ajdovščina se že nekaj let vključuje tudi v različne evropske projekte za učinkovitejše
prilagajanje na podnebne spremembe. Eden izmed teh projektov je bil projekt RISK, kjer so kartirali
plazovita območja v občini ter pripravili načrt zaščite in reševanja. Namen projekta Wind Risk je bil
zmanjšati tveganja nesreč zaradi močnega vetra. V projektu Holistic so se ukvarjali s preprečevanjem
naravnih nesreč, predvsem požarov v naravi, med tem ko je projekt LIFE ViVaCCAdapt usmerjen bolj
v prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini z vidika kmetijske proizvodnje.
Konkretni lokalno prilagojeni svežnji ukrepov za porečje reke Vipave so bili razviti tudi v okviru
projekta BeWater (7. Okvirni program Evropske unije), ki pa so podrobneje predstavljeni v sklopu
aktivnosti A.1.e (Trdan et. al., 2017).

3.2

Analiza identificiranih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe

Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev podnebnih sprememb se vse pogosteje vključuje v
državne strateške dokumente najrazličnejših področij. Pri pregledu obstoječih dokumentov in modelov
upravljanja je bilo identificiranih 160 ukrepov (Priloga I: Seznam identificiranih ukrepov za prilagajanje
na podnebne spremembe), ki naslavljajo prilagajanje na podnebne spremembe po sledečih sektorjih:
vodni viri, kmetijstvo in gozdarstvo, naravne nesreče, narava, gospodarstvo, energetika, infrastruktura
in gradnja ter lokalni ukrepi na območju Vipavske doline. Izmed vseh (160) identificiranih ukrepov iz
navedenih sklopov jih je bilo 34 % izvedenih, 13 % delno izvedenih, 32 % neizvedenih, za 21 % ukrepov
pa ni bilo informacij o izvedbenem stanju (Slika 1), kar nakazuje, da se načrtovani ukrepi prepogosto v
praksi ne izvajajo (Priloga II: Preglednica analize identificiranih ukrepov za prilagajanje na podnebne
spremembe).
V nadaljevanju analize smo se osredotočili na sklop »kmetijstvo in gozdarstvo«, kjer je bilo
identificiranih 93 ukrepov, kar predstavlja skoraj 60 % vseh identificiranih ukrepov. V kategoriji
»področje« je 52 % ukrepov vezanih na področje kmetijstva, 11 % na področje gozdarstva, 15 % na
področje kmetijstva in podnebnih sprememb, preostalih dobrih 20 % pa je razdrobljenih na preostala
področja. Iz analize »pristojnosti« je razvidno, da je za 62 % ukrepov pristojno MKGP in njegovi organi
v sestavi, za 4 % ukrepov je pristojen Kmetijski inštitut Slovenije 3 % MOP, za 11 % ukrepov ni bilo
dostopnih podatkov o pristojnosti, preostalih slabih 20 % pa je razdeljenih na pristojnosti drugih
inštitucij. Analiza ravni izvedbe ukrepov je pokazala, da naj bi se 37 % ukrepov izvajalo na državni
ravni, 20 % na zasebni ravni, 19 % v sklopu »druga raven« (drugi gospodarski subjekti), 16 % v sklopu
več ravni hkrati, za 8 % ukrepov pa ni bilo identificirane ravni izvedbe. V kategoriji »izvedenost« je
bilo 55 % ukrepov izvedenih, 33 % neizvedenih in 12 % delno izvedenih ukrepov. Analiza stroškov
ukrepov je pokazala, da je bilo 43 % obravnavanih ukrepov brez podatka o vrednosti ukrepa oz. o
ocenjeni vrednosti ukrepa, za preostalih 57 % ukrepov pa so informacije o vrednosti / ocenjeni vrednosti
ukrepa bile dostopne. Analiza časovnega okvirja izvajanja ukrepov je pokazala, da se 28 %
identificiranih ukrepov izvaja v časovnem obdobju od leta 2014 – 2020, 21 % v obdobju od 2007 –
2013, 19 % ukrepov naj bi se stalno izvajalo, 4 % v obdobju od 1991 – 2006, za 28 % ukrepov pa ni
bilo informacij o časovnem obdobju izvajanja (Slika 2). Rezultati analize sklopa »kmetijstvo in
gozdarstvo« kažejo, da ima na področju prilagajanja na podnebne spremembe država še vedno ključno
vlogo. Število ukrepov s področja kmetijstva in gozdarstva narašča za obdobje 2014 – 2020, glede na
pretekla obdobja. Vendar, v povprečju se kar 1/3 načrtovanih ukrepov ne izvede, kar nakazuje na velik
implementacijski deficit politike prilagajanja podnebnim spremembam.
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Konkretni ukrepi na področju »kmetijstva in gozdarstva« se izvajajo v okviru PRP RS 2014 – 2020, kjer
se izvaja tudi ukrep za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam »M10 Kmetijsko – okoljska –
podnebna plačila«, za katerega je skupno na voljo 203.607.386 EUR. V ukrep M10 je bilo mogoče
vstopiti v letih 2015 in 2016, njegove obveznosti za izvajanje pa trajajo pet let.

Odstotek

35%
30%

Gospodarstvo, energetika,
infrastruktura in gradnja

25%

Kmetijstvo in gozdarstvo

20%

Lokalni ukrepi

15%

Narava

10%
Naravne nesreče
5%
Vodni viri
0%
Neizveden

Delno izveden

Izveden

Ni podatka

Stanje izvedenosti ukrepa

Slika 1: Stanje izvedenosti identificiranih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe po posameznih
vsebinskih sklopih

19%

28%
Ni podatka
1991 - 2006
2007 - 2013

28%
21%

4%

2014 - 2020
Stalno izvajanje

Slika 2: Časovni okvir izvajanja ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe sklopa »kmetijstvo in
gozdarstvo«.
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4.

Sklepi

Globalno se vse bolj krepi zavedanje, da je prilagajanje na podnebne spremembe nujno za zmanjšanje
ranljivosti in negativnih vplivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Identificiranih je bilo 160
ukrepov, ki naslavljajo prilagajanje na podnebne spremembe po različnih sektorjih. Večinoma so ti
ukrepi široko zastavljeni in imajo multiplikativne učinke. Redkeje so ukrepi podrobneje opredeljeni s
t.i. podukrepi, ki bi olajšali njihovo izvedbo in prenos na lokalne ravni. V povprečju se kar 1/3
načrtovanih ukrepov ne izvede, kar nakazuje na velik implementacijski deficit politike prilagajanja
podnebnim spremembam.
Trenutno najpomembnejši ukrep na področju prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam je ukrep
PRP RS 2014 – 2020 »M10 Kmetijsko – okoljska – podnebna plačila«, v katerega je bilo mogoče
vstopiti v letih 2015 in 2016 in katerega obveznosti za izvajanje trajajo pet let.
V obravnavanem sklopu kmetijstva in gozdarstva se kaže, da ima na področju prilagajanja na podnebne
spremembe država še vedno ključno vlogo. Število načrtovanih ukrepov s področja kmetijstva in
gozdarstva narašča za obdobje 2014 – 2020, glede na pretekla obdobja.
V Sloveniji se ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe lahko financirajo oz. sofinancirajo iz
različnih virov, zato bi bilo smiselno iskati več sinergij med različnimi ukrepi na primer namenjenim
izboljšanju stanja okolja in ukrepi namenjenim prilagajanju na podnebne spremembe oz. blaženju
njihovih negativnih vplivov.
Vipavska dolina s svojim reliefom, podnebjem in pedološkimi značilnostmi predstavlja pomembno
kmetijsko območje, ki bo brez ustreznega prilagajanja na podnebne spremembe lahko zelo ranljivo in
zaznamovano z njihovimi negativnimi vplivi v prihodnje. Na območju Vipavske doline se danes že
izvajajo določeni ukrepi s katerimi se kmetijstvo prilagaja na podnebne spremembe in so zbrani kot
primeri dobre prakse v delu naloge A.1.d (Tratnik in Papež, 2017). Večinoma so to konkretni t.i. mehki
ukrepi, ki ne zahtevajo velikih časovnih in finančnih vložkov za njihovo implementacijo. Poleg
omenjenega, oblikovanje ukrepov prilagojenih lokalnim in regionalnim značilnostim okolja povečajo
možnosti dejanske izvedbe in učinkovitosti v praksi.

15

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

5.

Viri

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. 2012a. Österreichische Strategie zur Anpassung an
den Klimawandel: Teil 1 – Kontext. Wien, Mai 2012, 142 p. Available from:
https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/anpassungsstrategie/strategiekontext.html
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. 2012b. Österreichische Strategie zur Anpassung an
den Klimawandel: Teil 2 – Aktionsplan: Handlungsempfehlungen Für die Umsetzung. Wien, 23.
Oktober
2012,
442
p.
Available
from:
https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/anpassungsstrategie/strategiekontext.html
Bundesamt für Umwelt. Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel. Available from:
http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14401/14913/index.html?lang=de
CLIMATE-ADAPT. 2017. Available from: http://climate-adapt.eea.europa.eu/
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. Available from: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060&from=SL
EGS. 1992. Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
(The Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora
- "The Habitat Directive"). Available from:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:SL:PDF
EK. 2007. Zelena knjiga Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko socialnemu
svetu in odboru regij, Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi – možnosti za ukrepanje EU
{SEC(2007) 849}. Available from:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0354&from=EN
EK. 2009. Bela knjiga – Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje
naproti {SEC(2009) 386} {SEC(2009) 387} {SEC(2009) 388}. Available from:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0147&from=EN
EK. 2013. Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in odboru regij, Strategija Evropske Unije za prilagajanje podnebnim spremembam. Available
from:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=sl
EK. 2015a. Zgodovinski podnebni dogovor v Parizu: Evropska unija na čelu svetovnih prizadevanj
(Sporočilo za medije). Available from:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwjoi9WgnJTRAhWVeVAKHeq8A0AQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2
Fpress-release_IP-156308_sl.pdf&usg=AFQjCNHrIXurqsZEzktHPt7eSvO3HWCHgA&bvm=bv.142059868,d.ZWM
16

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

EK. 2015b. Assessment of Member States’ progress in the implementation of Programmes of Measures
during the first planning cycle of the Water Framework Directive - Member State Report: Slovenia (SI).
28 p. Available from:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/country/SI.pdf
Evropski parlament. 2016. P8_TA(2016)0034: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. februarja
2016 o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost (2015/2137(INI)). Available from:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20160034+0+DOC+PDF+V0//SL
Konzorcij Alp-Water-Scarce. 2011. Upravljanje z vodami in pomanjkanje vode v Alpah – Priporočila
za upravljalce z vodo in politiko. Projekt Alp-Water-Scarce (Water Management Strategies against
Water Scarcity in the Alps), 8 p. Available from: http://www.alpine-space.org/20072013/uploads/tx_txrunningprojects/Recommendations_SI.pdf
Kristan M., P. Skrt and J. Leben. 2014. Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije: nizkoogljična
strategija za občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija. Tolmin: Posoški razvojni center.
Available from:
http://www.prc.si/publikacije/ostale-publikacije/nizkoogljicnost-kot-razvojna-priloznost-regije
Kus Veenvliet, J. 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji
– Končno poročilo. Nova vas, Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. Available
from:
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/analiza_strategije_biotske_
raznovrstnosti_porocilo.pdf
LIFE to Grasslands. 2016. Program LIFE – Podatki za Slovenijo. Available from:
http://www.lifetograsslands.si/o-projektu/dodatne-informacije/program-life/
MKGP. 2010. Akcijski načrt strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim
spremembam
za
leti
2010
in
2011.
Ljubljana,
15
p.
Available
from:
http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/Akcijski_nacrt__precisceno_besedilo__.pdf
MKGP. 2016a. Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.
Letno poročilo o izvajanju, Obdobje: 01.01.2014 – 31.12.2015, Različica: 2015.1: 203 p. Available
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014from:
2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/2_Spremljanje/Letna_porocila_o_izvajanju/Implementation_re
port_2014SI06RDNP001_2015_1_sl.pdf
MKGP. 2016b. Poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 –
2013 za leto 2015. Sklad: evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Programsko obdobje 2007 –
2013, CCi št.: 2007 SI 06 RPO 001: 117 p. Available from: http://www.programpodezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_20072013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Letna_porocila_o_napredku/Letno_poro%C4%8Dilo_PRP_07
-13_2015_OS_final.pdf
MKO. 2012. Akcijski načrt strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim
spremembam za leti 2010 in 2011 - Končno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta strategije
prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011.
17

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

http://vrsLjubljana,
53
p.
Available
from:
3.vlada.si/MANDAT12/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/c817e844b
02a56fdc1257a370023177a?OpenDocument
MOP. 2011. Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015.
Ljubljana,
570
p.
Available
from:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donava_jadran_2015/n
acrt_upravljanja_voda.pdf
MOP. 2014a. Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav. Pripravila: ad-hoc delovna skupina
pod vodstvom ministrice za okolje in prostor, ge. Irene Majcen, Ljubljana, november 2014, 81 p.
Available from: http://gis.arso.gov.si/related/poplave_new/Akcijski_poplave_MOP.pdf
MOP. 2014b. Poročilo o izvajanju programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011—2015.
Ljubljana,
203
p.
Available
from:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwiP-5D8tqnRAhUGfhoKHed2ABgQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fvrs3.vlada.si%2FMANDAT13%2Fvladnagradiva.nsf%2F71d4985ffda5de89c12572c3003716c4%2Fa6f1
c68c8adc2e23c1257cd00025d160%2F%24FILE%2FPorocilo.DOC&usg=AFQjCNHhqi0ziV0ncYHi1
mCvCgHLdTKMVw&sig2=bRUINGqQNfWWPa14QRbqJw&bvm=bv.142059868,d.ZWM
MOP. 2015. Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015 – 2020. Ljubljana, 100 p.
Available
from:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/op_oskrba_pitna_voda_2015_2020.
pdf
MOP. 2016. Dolgoročni nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam z
usmeritvami za ukrepe v srednjeročnem obdobju (Osnutek) - Neobjavljeno. Ljubljana, 85 p.
MzI. 2015. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020). Ljubljana,
maj
2015,
133
p.
Available
from:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf
Operativni program v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ - Operativni program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Available from:
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_20142020/OP_SFC_poslano_11_12_2014.pdf
Program razvoja podeželja RS 2014-2020. Available from: http://www.program-podezelja.si/sl/prp2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
RS. 2008. Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. 2008.
Ljubljana,
15
p.
Available
from:
http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/STRATEGIJA%20prilagajanja.pdf
RS. 2010. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE) Slovenija.
Ljubljana,
julij
2010,
140
p.
Available
from:
http://www.ebbeu.org/legis/ActionPlanDirective2009_28/national_renewable_energy_action_plan_slovenia_sl.pdf
18

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

RS. 2012. Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060 – drugi osnutek. EVA 20111539-0002. Available from:
http://www.arhiv.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/strat_12/Strategija_prehoda_v_NOD_
2_osnutek_1_.pdf
RS. 2014. Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Ljubljana,
december
2014,
115
p.
Available
from:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_prog
rami/optgp2020.pdf
RS. 2015. Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020. Available from:
http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/PUN__ProgramNatura.pdf
RS. 2016. Nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam. Ljubljana, oktober 2016,
13 p.
RS. 2016a. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021. Ljubljana,
oktober
2016,
295
p.
Available
from:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_II/NUV_VOD.pdf
RS. 2016b. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021.
Ljubljana,
oktober
2016,
266
p.
Available
from:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_II/NUV_VOJM.pdf
RS. 2016c. Program ukrepov upravljanja voda. Ljubljana, oktober 2016, 254 p. Available from:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_II/program_ukrepov_u
pravljanja_voda.pdf
RS. 2016d. Prvo letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2020. Ljubljana, januar 2016: 36 p. Available from: http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020.pdf
Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija. 2015. Regionalni razvojni program Severne
Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020. Naročniki: Občine Severne Primorske (Goriške
razvojne regije). Available from:
http://www.prc.si/dodatno/regionalni-razvojni-program-severne-primorske
Sunčič, T., A. Jenko and I. Kejžar. 2014. Strokovne podlage za strategijo in akcijski načrt za ohranjanje
biotske raznovrstnosti za obdobje 2015 – 2025. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. Available
from:
http://www.biotskaraznovrstnost.si/strategija/dec14/Strategija_akcijski_nacrt_SOBR.pdf
Sušnik A., J. Polajnar, P. Frantar, M. Andjelov, M. Kobold. 2016. Razvoj monitoringa suše. Tretje
nacionalno posvetovanje o upravljanju suše v Sloveniji –„Suša in Vodna Direktiva“. ARSO, 10. oktober
2016. Available from:
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036402-Andreja%20Su%C5%A1nik%20%20Razvoj%20monitoringa%20su%C5%A1e.p
19

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Svet evropskih skupnosti. 1979. Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (Council Directive
79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds - "The Bird Directive")
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0409:SL:HTML
SVRK. 2016. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014 - 2020 za obdobje januar 2014 marec 2016 cilja Naložbe za rast in delovna mesta. Ljubljana. p. 17 str. Available from:
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/kako_crpamo/Porocilo_o_izvajanju_evrops
ke_kohezijske_politike_2014-2020__Cilj_nalozbe_za_rast_in_delovna_mesta_januar_2014marec_2016.pdf
Tratnik, M., J. Papež. 2017. Aktivnost A.1.d - Dobre prakse. Projekt LIFE - Adapting to the impacts of
Climate Change in the Vipava Valley – ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070). Hidrotehnik.
Umanotera. 2016. Projekt Slovenija znižuje CO2: Dobre prakse – Prilagajanje na podnebne spremembe.
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/prilagajanje-na-podnebneAvailable
from:
spremembe
Zakon o vodah (ZV-1). Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15. Available from:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244

20

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Priloga I: Seznam identificiranih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe
Okrajšava
ukrepa /
podukrepa

Zap.
Ime ukrepa / podukrepa
št.
1

Priprava strategije in operativnega programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim
PS1
spremembam do leta 2027 na nivoju porečij in povodij

2

Razvoj rabe vode z upoštevanjem podnebnih sprememb

PS4

3

Uvajanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu in prilagoditev vrste in način kmetovanja

R5

4

Ureditev primarne in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah

DDU19

5

Analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe
DDU26
vode za obdobje do 2021

6

Priprava izbora kazalcev za razglas različnih stopenj jakosti in pragov suš/pomanjkanje vode PS3

7

9

Zagotoviti 100 % pokritost z VVO za vsa zajetja javnih vodovodov
VZ-A
Bogatenje podzemne vode po potrebi (umetno napajanje vodonosnika za potrebe oskrbe s
VZ-B
pitno vodo)
Ekoremediacijski ukrepi
VZ-C

10

Sanacija divjih odlagališč

VZ-D

11

Ponovna uporaba sive vode

VR-A

12

Zajem in uporaba padavinske odpadne vode

VR-B

13

Uporaba varčnih in učinkovitejših naprav v gospodinjstvu (pralni in pomivalni stroji, armature
VR-C
na senzor, kotlički)

14

Doseganje dobrega stanja vseh voda po t.i. Vodni direktivi

NO1

15

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri in uspešno mednarodno sodelovanje

NO2

16

Financiranje podpor za opravljanje storitev izobraževalnih namakalnih centrov – za
uveljavljanje in razvoj namakanja, izobraževanje in praktično usposabljanje uporabnikov, A1
poskusi s poudarkom na novih tehnologijah.

17

Projekt Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora
napovedovanja in ocenjevanja škode po naravnih nesrečah v kmetijstvu.

18

Zbiranje podatkov z več kakor 100 agrometeoroloških postaj po vsej Sloveniji za modeliranje
A3
pojava nekaterih bolezni in škodljivcev, pa tudi za napovedovanje suše.

19

Delovanje poskusno-demonstracijskega hleva za rejo plemenskih svinj, saj lahko visoke
poletne temperature, ki so posledica podnebnih sprememb, zelo vplivajo na manjše število A4
živorojenih in manjšo maso pujskov, manjši apetit svinj in podaljšan poodstavitveni premor.

20

Delovanje poskusno-demonstracijskih centrov za rastlinsko pridelavo in živinorejo, v katerih
že poteka znanstvenoraziskovalno delo iskanja in uvajanja novih tehnologij pridelave, A5
ustvarjanja novih sort kmetijskih rastlin in spremljanja pridelave v različnih razmerah.

21

Vzpostavitev sistema spremljave stanja in razvoja gozdov, ki se izvaja skladno z obstoječimi
predpisi ter v okviru nalog javne gozdarske službe na Zavodu za gozdove Slovenije in A6
Gozdarskem inštitutu Slovenije.

8

22

23

za

potrebe

A2

Izdelava analize z naslovom Spremembe in trendi v Sloveniji izmerjenih meteoroloških in
fenoloških količin ter priprava scenarijev spremembe podnebja, ki jo je leta 1991 izdelala
A7
Fakulteta za matematiko in fiziko v sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom RS in
Biotehniško fakulteto.
Izdelava Prvega državnega poročila Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o
spremembi podnebja julija 2002, v katerem je tudi poglavje o ranljivosti kmetijstva in A8
gozdarstva.

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)
24

Priprava Poročila o ranljivosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva na podnebno
A9
spremenljivost in ocena predvidenega vpliva, ki ga je v sodelovanju z MKGP pripravilo MOP.

25

Priprava brošure Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji.

26

Izdaja monografske publikacije Podnebne spremembe: vpliv na gozd in gozdarstvo, Studia
forestalia Slovenica, št. 130, Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in A11
obnovljive gozdne vire leta 2007.

27

Izdaja brošure Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na
sušo: poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo, ki so jo pripravili na MKFP A12
skupaj s sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije (leta 2008).

28

Ozaveščanje kmetov o vplivu podnebnih sprememb na kmetijstvo s programom KmetijskoA13
gozdarske zbornice ter raznih publikacij, brošur in zloženk ter po javnih občilih.

29

Sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za znanost, pri oblikovanju ciljnih raziskovalnih
programov, ki so vpeti v nacionalne raziskovalne dejavnosti in sledijo prednostnim nalogam A14
strategije razvoja Slovenije.

30

Usmerjenost v podporo raziskavam, ki prispevajo k prilagajanju kmetijstva na podnebne
spremembe in k blaženju njihovih posledic ter k agroklimatološkim raziskavam (razpisa A15
Podnebno-energetski paket in Prilagajanje podnebnim spremembam).

31

Podpiranje enega aplikativnega ter sedemnajst ciljnih raziskovalnih projektov izkmetijstva in
sedem raziskovalnih projektov iz gozdarstva (usmerjenost k projektom prilagajanja A16
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam).

32

Vzpostavitev koordinacijske delovne skupine za kmetijstvo in podnebne spremembe v okviru
A17
SCAR na pobudo držav članic.

33

Strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin ter poskusni centri za sadjarstvo,
A18
vinogradništvo in oljkarstvo.

34

PRP RS 2007-2013: KOP ukrepi 2007

KOP

35

PRP RS 2007-2013: Veliki namakalni sistemi

VNS

36

PRP RS 2007-2013: 121-namakalna oprema

121-NS

37

PRP RS 2007-2013: 121-črpališča

121-Č

38

PRP RS 2007-2013: 121-mreže proti toči

121-MT

39

PRP RS 2007-2013: 121- mreža poti (vozišča)

121-MP

40

PRP RS 2007-2013: 121-naložbe v obnovljive vire energije za potrebe kmetije

121-OVE

41

PRP RS 2007-2013: 122-naložbe v zasebne gozdove

42

PRP RS 2007-2013: 311- pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe

43

PRP RS 2007-2013: 311- pridobivanje energije iz obnovljivih virov za prodajo

122-NG
311OVELP
311OVEP

44

PRP RS 2007-2013: 312- pridobivanje energije iz obnovljivih virov za prodajo

312OVEP

45

Sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva.

A19

46

Protipožarno varstvo na Krasu

ZG1

47

Preventivno varstvo gozdov

ZG2

48

Obnova gozdov na pogoriščih in po ujmah

ZG3

49

Vzdrževanje gozdnih cest

ZG4

50

Nadzor inšpekcijskih služb v povezavi z ukrepi prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb
(Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – gozdarska, kmetijska in fitosanitarna
A20
inšpekcija, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter Prometni inšpektorat RS)

A10
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51

Ukrepi, namenjeni zmanjševanju onesnaženja voda z nitrati iz kmetijskih virov (Direktiva
A21
Sveta (EGS) št. 676/1991 – nitratna direktiva)

52

Izvajanje poskusnega posipavanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letali

A22

53

Postavitev in vzdrževanje točemernega poligona

A23

54

Mednarodno sodelovanje na ravni EU na temo prilagajanja kmetijstva in gozdarstva
A24
podnebnim spremembam

55

Delovanje v delovni skupini Medvladne skupine ZN za podnebne spremembe (IPCC), ki se
A25
ukvarja s problemi prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe

56

Vključitev in sodelovanje s Centrom za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi - DMCSEE
v Sloveniji, pri katerem projektu sodelujejo: Albanija, BiH, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, A26
Grčija, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Romunija, Srbija, Slovenija in Turčija

57

Sodelovanje v Standing Committee on Agricultural Research (SCAR)

58

Sodelovanje KIS v mednarodnih projektih s področja podnebnih sprememb, varovanja in
A28
vzdržnega načrtovanja tal

59

Sodelovanje Gozdarskega inštituta v LULUCF

60

Izmenjava informacij na temo prilagajanja podnebnim spremembam z Evropskim
A30
raziskovalnim centrom JRC (Joint Research Centre) v Italiji

61

Mednarodno sodelovanje FKBV v projektih povezanih s podnebnimi spremembami

62

FURS: Tesne povezave s partnerji iz Španije, Francije, Velike Britanije, Nizozemske, Avstrije
in Nemčije, ki prav tako iščejo strategije prilagajanja podnebnim spremembam na področjih A32A
sprememb v biologiji in sezonski dinamiki vrst ter vnosa in širjenja tujerodnih organizmov.

63

FURS: Projekt tesnega medinstitucionalnega povezovanja z Italijo in Španijo (prognostični
A32B
modeli, zbirke podatkov in informacijski sistemi v vinogradništvu in sadjarstvu).

64

FURS: Mednarodni projekti COST (npr. bakterijske bolezni v sadjarstvu in meteorološke
A32C
aplikacije v kmetijstvu).

65

FURS: Čezmejni projekti Interreg (npr. z Italijo pri prognoznih modelih ter infrastrukturi za
A32D
opazovanje in napovedovanje.

66

FURS: Zaradi tradicionalnih trgovskih poti z rastlinskim blagom smo sodelovali v projektih
A32E
Centralne evropske pobude (CEI) in bili nosilci povezav z Zahodnim Balkanom.

67

Izpopolnitev informacijskega sistema in priprava strokovnih podlag za opazovalnoB1
napovedovalno službo in tehnološko napovedovanje varstva rastlin

68

Vzpostavitev sistema zbiranja in obdelave podatkov preverjanja rodovitnosti tal (KRT)

B2

69

Vzpostavitev nacionalnega talnega informacijskega sistema (TIS)

B3

70

Vzpostavitev informacijskega sistema za napovedovanje in ocenjevanje škode po suši

B4

71

Vzpostavitev opazovanja za prepoznavo vročinskega stresa pri rejnih živalih

B5

72

Oblikovanje meril za izbiro pilotnih območij za uporabo ekoremediacij (ERM) – za
B6
uravnavanje podnebnih sprememb

73

Okrepitev delovanja obstoječega sistema v javni službi zdravstvenega varstva rastlin na
B7
kmetijskem področju

74

Dopolnitev in vsebinska razširitev obstoječega sistema v javni gozdarski službi

B8

75

Izpopolnitev sistema prognostično - diagnostične službe za gozdove

B9

76

Vzpostavitev spremljanja populacijske dinamike vektorjev iz družine Culicidae (komarjev)

B10

77

Raziskave tal in krme ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (suše, poplave, neurja…)

B11

78

Ozaveščanje ljudi (izdaja publikacij, brošur, zloženk, novinarske konference, javna občila …) B12

79

Obveščanje kmetov o podnebnih spremembah ter možnih prilagoditvah in ukrepih,
B13
ozaveščanje, svetovanje

80

Izobraževanje uporabnikov namakalnih centrov

A27

A29

A31

B14
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81
82
83

Dodatna podpora izvajanju strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin
B15
Izvajanje razvojnih raziskovalnih projektov v podporo prilagajanju kmetijstva podnebnim
B16
spremembam
Sofinanciranje projekta ALP WATER SCARCE
B17

84

Pridobivanje alternativnega gnojila iz biomase za zaščito vodovarstvenih območij in
B18
zmanjševanje izpustov CO2

85

Pregled uporabe obstoječih vodnih zadrževalnikov, idejne zasnove uporabe obstoječih in
gradnje novih vodnih zadrževalnikov, projekt uporabe obstoječih in zgraditev novih vodnih B19
zadrževalnikov, pri čemer bo upoštevana stroškovna učinkovitost

86

Tehnološka prenova velikih namakalnih sistemov in zgraditev novih ter večja uporaba
B20
obnovljivih virov energije

87

Vzdrževanje melioracijskih sistemov

B21

88

Mednarodno sodelovanje

B22

89

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP)

M10.1

90

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) - drugo

M10.1A

91

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) - upravljanje vnosov,
M10.1B
vključno z integrirano proizvodnjo

92

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) - načini gojenja

M10.1C

93

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) - namakanje/osuševanje

M10.1D

94

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) - upravljanje krajine,
M10.1E
habitatov, travinja, kmetovanje na območjih z visoko naravno vrednostjo

95

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) - upravljanje kmetije,
M10.1F
celostni pristopi

96

Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

M10.2

Ekološko kmetovanje

M11

Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

M11.1

Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

M11.2

Sodelovanje: Operacija: Okolje in podnebne spremembe

M16

97

98

Podpora za ustanovitev in delovanje operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije
M16.1
na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za
M16.5
skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

99
100

101

Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

M19

Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

M19.2

Naložbe v osnovna sredstva

M4

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

M4.1

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo
M4.3A
kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izgradnja velikih namakalnih sistemov

103

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo
M4.3B
kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov
Do leta 2060 znižanje skupnih emisij (razen goriv) iz kmetijstva na približno 1,22 Mt CO2
NO3
ekv.
Prilagoditev na podnebne spremembe
NO4

104

Povečanje samooskrbe s hrano na vsaj 80 %

105

Optimiranje strukture in učinkovitosti kmetijstva pri zagotavljanju ekosistemskih storitev na
NO6
sonaraven ali ekološki način

102

NO5
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106

Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi,
EKP1
ki temeljijo na ekosistemu (hidrotehnični, ekosistemski in negradbeni protipoplavni ukrepi)

107

Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev,
EKP2
vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami

108

109

110

Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za
EKP3
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in presegajo te zahteve
Večja aktivacija sredstev EU kohezijskega in regionalnega sklada ter čezmejnega sodelovanja
(Cross – Border cooperation) in drugih EU programov v finančni perspektivi 2014 – 2020 za
P1
izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov vključno z aktivacijo sredstev z naslova
tehnične pomoči
Večja aktivacija sredstev Sklada za podnebne spremembe za izvedbo preventivnih
P2
protipoplavnih ukrepov

111

Večja aktivacija sredstev iz Programa razvoja podeželja v finančni perspektivi 2014 – 2020
P3
za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov

112

Izboljšanje preventive pred nesrečami / ujmami

113

Zagotavljanje ustreznega števila in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč ter
NO8
krepitev osebne in vzajemne zaščite prebivalcev

114

Varovati kmetijsko krajino z mehanizmi navzkrižne skladnosti ter ozaveščanjem kmetov

BR1

115

Upravljati travniške habitatne tipe prilagojeno geografskim enotam

BR2

116

Spodbuditi ekstenzivno pašo na območjih, kjer je bilo pašništvo opuščeno v zadnjih letih

BR3

117

Ohraniti, vzpostaviti in vzdrževati robne habitate (npr. mejic)

BR4

118

Dosledno izvajati ozelenitev in kontrolo nad prepovedjo preoravanja

BR5

119

Zagotoviti zveznost vodotokov – zagotoviti pogoje za prosto razporejanje vodnih organizmov BR6

120

Strogo izvajati nadzor nad odvzemi in rabo vode

121

Izvajati CPVO in presoje sprejemljivosti na Natura 2000 območjih in zavarovanih območjih BR8

122

Izboljšati kvaliteto okoljskih poročil – uvesti sistem recenzij/pooblaščencev

123

Izvajati presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti ter predhodnih postopkov za
BR10
javne in zasebne projekte/ posege v prostor

124

V sklopu prostorskega načrtovanja in rabe prostora ohranjati mozaičnost krajine in prepoznati
BR11
krajinske prvine, ki pripomorejo k biotski raznovrstnosti

125

Sodelovati pri izboljšanju kapacitet kmetov pri uporabi tradicionalnih znanj za ohranjanje
BR12
biotske raznovrstnosti

126

Zagotoviti spodbude za ohranjanje avtohtonih domačih in tradicionalnih pasem in sort

BR13

127

Varstvo narave

PUN1

128

130

Prilagojena raba naravnih dobrin
PUN2
Prilagojena kmetijska praksa (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), plačila za
območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD), sodelovanje, CLLD (lokalni razvoj, ki
PUN3
ga vodi skupnost), prenos znanja in svetovanje ter prilagojeno čiščenje melioracijskih jarkov
in kanalov)
Upravljanje voda
PUN4

131

Prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti

132

Vključitev ciljev prilagajanja podnebnim spremembam v redno sonaravno gospodarjenje z
gozdovi, vključno z vzpostavljanjem bolj naravne in prihodnim razmeram prilagojene vrstne NO9
sestave, povečanjem odpornosti na ujme in varnostjo pred požari

133

Do leta 2040 dvigniti izvedeni letni posek lesa na celotni letni prirastek in zagotoviti čim višjo
NO10
stopnjo predelave lesa

129

NO7

BR7
BR9

PUN5
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134

Do leta 2040 vzpostaviti učinkovito mrežo večjih in manjših območij, kjer so ekosistemi
prepuščeni naravnemu razvoju v skupni površini 10 % celotne površine gozda in enakomerne NO11
porazdelitve po rastiščno gojitvenih razredih

135

Energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje

136

Ozaveščanje splošne javnosti in ciljnih skupin o ukrepih podpore
OVE2
Razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki prispevajo k nizkoogljičnemu
gospodarstvu in odpornosti proti podnebnim spremembam (vključno s podporo takim NOG
storitvam)
Vključevanje podnebnih vsebin v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja za trajnostni
OU-1
razvoj v Sloveniji na vseh stopnjah izobraževanja

137
138

OVE1

139

Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in povezovanje regije navzven

1

140

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe energije

3

141

Vzpostavitev gozdno–lesne predelovalne verige ter večja izraba lesa v industriji in energetiki R1

142

Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških Brdih

R2

143

Protipoplavna varnost območja ob reki Vipavi

R3

144

Preizkušanje gojenja novih rastlinskih vrst oz. kmetijskih sort

DP

145

Vključenost v mednarodne projekte - projekt RISK

AP1

146

Vključenost v mednarodne projekte – projekt Wind Risk

AP2

147

Vključenost v mednarodne projekte – projekt Holistic

AP3

148

Vključenost v mednarodne projekte – projekt LIFE ViVaCCAdapt

AP4

149

Oblikovanje medobčinske strokovne delovne skupine za porečje reke Vipave

MUV1

150

Kampanja ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks
MUV2
namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode

151

Vzpostavitev učinkovitega spremljanja rabe vode z namenom zmanjšanja obremenitev vodnih
MUV3
ekosistemov

152

Izgradnja vodnih zadrževalnikov na vodotokih zgornjega dela porečja

MUV4

153

Obnova obstoječega vodnega zadrževalnika Vogršček

MUV5

154

Izgradnja novih namakalnih sistemov

MUV6

155

Obnova obstoječih namakalnih sistemov

MUV7

156

Izboljšanje sistema plačil za vodo za namakanje

MUV8

157

Oblikovanje medobčinske strokovne delovne skupine za porečje reke Vipave

PMUV1

158

Kampanja ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks
PMUV2
namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode

159

Ohranjanje obstoječe in uvajanje nove zaščite pred vetrom

PMUV3

160

Gojenje kultur, prilagojenih na podnebne spremembe (suše, škodljivce in bolezni)

PMUV4
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Priloga II: Preglednica analize identificiranih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe

Področje

Politika

NUV 20092015

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

PS1

/

Podnebne
spremembe

MOP ARSO

1

2

123.000 (2011–
2015)

2011

2012

PS4

/

Podnebne
spremembe

MOP

1

1

96.000 (2011–
2015)

2013

2014

R5

/

Raba vode

MKGP

1

3

/

2008

-

DDU19

/

Raba vode

MOP

1

2

144.000 (2011–
2015)

2011

2013

2011
2014

2012
2014

Raba vode

MOP;
MOP ob
sodelovanju
MKGP, MG
in drugih
sektorjev;
MOP

1

2015

2015

DDU26

/

Vodni viri

NUV II 2016
- 20121

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

1

248.000 (2011–
2015)

PS3

/

Podnebne
spremembe

MOP

1

4

211.000 (2016–
2021)

2016

2021

VZ-A

/

Varstvo pitne
vode

MOP

1

4

3 mio

2015

2020

/

Varstvo pitne
vode

Občine

5

4

30 mio

2015

2020

/

Varstvo pitne
vode

Občine

5

4

1 mio

2015

2020

OP oskrbe s
pitno vodo za
VZ-B
obdobje 2015
– 2020
VZ-C

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Področje

Politika

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

VZ-D

/

Varstvo pitne
vode

Občine in
pristojne
inšpekcije

5

4

10 mio

2015

2020

VR-A

/

Raba pitne
vode

Lastniki
stavb

5

4

/

2015

2020

VR-B

/

Raba pitne
vode

Lastniki
stavb

5

4

/

2015

2020

VR-C

/

Raba pitne
vode

Lastniki
stavb

5

4

/

2015

2020

/

Vodni viri

/

/

1

/

/

/

/

Vodni viri

/

/

1

/

/

/

A1

/

Kmetijstvo

MKGP

4

1

/

2012

2015

A2

/

Kmetijstvo,
naravne
nesreče

URSZR

1

3

96.000

2006

2010

A3

/

Kmetijstvo

MKGP
FURS

1

3

1.779.858 (2009
2009
- 2011)

-

A4

/

Kmetijstvo

UM FKBV

4

3

/

2009

-

A5

/

Kmetijstvo

/

4

1

/

/

/

A6

/

Gozdarstvo

MKGP

1

3

7.255.149 (1994
1994
- 2011)

Strategija
NO1
prehoda
Slovenije v
nizkoogljično
družbo do
NO2
leta 2060

AN strategije
prilagajanja
slovenskega
kmetijstva in
Kmetijstvo in
gozdarstva
gozdarstvo
podnebnim
spremembam
za leti 2010
in 2011

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

-
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Področje

Politika

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

A7

/

Podnebne
spremembe

UL FMF

4

3

/

1991

1991

A8

/

Podnebne
spremembe

MOP

1

3

238.404,77

2002

2002

A9

/

Kmetijstvo,
Gozdarstvo,
Podnebne
spremembe

MOP

1

3

16.181,55

2004

2004

A10

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MOP

1

3

2.199,03

2004

2004

A11

/

Podnebne
spremembe,
Gozdarstvo

UL BF

4

3

/

2007

2007

A12

/

Kmetijstvo

MKGP

5

3

2.521

2010

2010

A13

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKGP

5

3

/

2008

2011

A14

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo,
Gozdarstvo

MKGP,
MVŠZT

1

3

/

/

/

A15

/

Kmetijstvo,
Podnebne
spremembe

MKGP,

1

3

/

2006

2013
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Področje

Politika

Ukrep

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Podukrep

Področje

Pristojnost

A16

/

Kmetijstvo,
Gozdarstvo,
Podnebne
spremembe

MKGP,
ARRS

1

3

2.305.600
1.227.500

2006

2011

A17

/

Kmetijstvo,
Podnebne
spremembe

EU

5

3

/

2004

-

A18

/

Kmetijstvo

MKGP

5

3

4.572.362

2006

2013

PRP 07-13

KOP

Kmetijstvo,
Podnebne
spremembe

MKGP

3

1

265.466.838,39

2007

2015

PRP 07-13

VNS

Kmetijstvo

MKGP

3

1

16.625.340

2007

2015

PRP 07-13

121-NS

Kmetijstvo

MKGP

3

1

627.647

2007

2015

PRP 07-13

121-Č

Kmetijstvo

MKGP

3

1

31.678

2007

2015

PRP 07-13

121-MT

Kmetijstvo

MKGP

3

1

2.362.302

2007

2015

PRP 07-13

121-MP

Kmetijstvo

MKGP

3

1

122.545

2007

2015

PRP 07-13

121-OVE

Kmetijstvo

MKGP

3

1

414.182

2007

2015

PRP 07-13

122-NG

Gozdarstvo

MKGP

3

1

23.122.968

2007

2015

PRP 07-13

311- OVELP

Obnovljivi
viri energije

MKGP

3

1

2007

2015

PRP 07-13

311- OVEP

Obnovljivi
viri energije

MKGP

3

1

3.593.579

2007

2015

PRP 07-13

312-OVEP

Obnovljivi
viri energije

MKGP

3

1

47.952.553

2007

2015

173.970,00
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Področje

Politika

Ukrep

Podukrep

A19

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Področje

Pristojnost

Kmetijstvo,
naravne
nesreče

MKGP

5

3

36.773.787
(2006 - 2011)

2006

-

ZG

ZG1

Gozdarstvo

MKGP

5

3

567.235 (2008 2008
2011)

-

ZG

ZG2

Gozdarstvo

MKGP

5

3

1.312.425 (2008
2008
- 2011)

-

ZG

ZG3

Gozdarstvo

MKGP

5

3

1.585.340 (2008
2008
- 2011)

-

ZG

ZG4

Gozdarstvo

MKGP

5

3

3.861.375 (2008
2008
- 2011)

-

A20

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo,
Okolje,
Naravne
nesreče

MKGP,
MO, MP

1

3

/

Od
ustanovitve

A21

/

Kmetijstvo,
Okolje, Vode

MKGP

1

3

/

2004

-

A22

/

Kmetijstvo

MKGP

5

3

1.004.839
(1999 - 2011)

1999

-

A23

/

Kmetijstvo

MKGP

5

3

51.972 (2007 2011)

2007

-
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Področje

Politika

Ukrep

Podukrep

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Področje

Pristojnost

4

3

/

2008

2010

A24

/

Kmetijstvo

UL BF Oddelek za
agronomijo,
ARSO, KIS,
GIS, ZGS

A25

/

Kmetijstvo

UL BF

4

3

/

2020

2008

A26

/

Podnebje,
Podnebne
spremembe

ARSO

1

3

/

2007

-

A27

/

Kmetijstvo

EU

1

3

/

2004

-

A28

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

KIS

4

3

/

/

/

A29

/

Podnebne
spremembe,
Gozdarstvo

UNFCCC

4

3

/

2002

-

A30

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

KIS

4

3

/

/

/

A31

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

UM FKBV

4

3

/

2008

-

A32A

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKGP FURS

1

3

/

2004

2011

A32B

/

Kmetijstvo

MKGP FURS

1

3

/

2006

-
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Področje

Politika

Pristojnost

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

1

3

/

2007

2011

1

1

/

/

/

1

3

/

2004

2011

1

3

133.840,84

2011

2013

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Ukrep

Podukrep

Področje

A32C

/

Kmetijstvo

A32D

/

Kmetijstvo

A32E

/

Kmetijstvo

B1

/

Kmetijstvo

B2

/

Kmetijstvo

KIS

4

3

10.727,32

/

/

B3

/

Kmetijstvo

Ni podano

1

1

/

0

0

B4

/

Kmetijstvo

Ni podano

1

1

/

/

/

B5

/

Kmetijstvo

KIS

4

3

67.440,00

/

/

B6

/

Podnebne
spremembe

UM FF

4

3

23.748,00

/

/

B7

/

Kmetijstvo

MKGP FURS

1

2

205.995,20

-

2011

B8

/

Gozdarstvo

MKGP

1

3

42.000,00

/

/

B9

/

Gozdarstvo

MKGP

1

3

74.285,79

/

/

B10

/

Veterinarstvo UL VF

4

3

78.999,60

/

/

B11

/

Kmetijstvo

KGZS

4

3

15.912,96

2010

2011

B12

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKO

1

3

/

2011

2011

B13

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKGP

1

1

/

/

/

MKGP FURS
MKGP FURS
MKGP FURS
MKGP FURS
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Področje

Politika

PRP RS 2014
- 2020

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

B14

/

Kmetijstvo

MKGP

1

1

/

/

/

B15

/

Kmetijstvo

MKGP

1

3

510.859,00

2010

2011

B16

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKGP

1

3

/

2011

2014

B17

/

Upravljanje z
KGZS
vodami

4

3

163.400 (ESRR)
28.065 (MKGP) 2008
23.535 (MOP)

2011

B18

/

Kmetijstvo,
Varstvo voda

MKGP

1

1

/

/

/

B19

/

Kmetijstvo

MKGP

1

1

/

/

/

B20

/

Kmetijstvo

MKGP

1

1

/

/

/

B21

/

Kmetijstvo

MKGP

1

3

236.163,13

/

/

B22

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKGP

1

3

8.262,42

2010

2010

M10

M10.1

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

MKGP

3

2

216.705,53
(2015)

2014

2020

M10

M10.1A

Kmetijstvo

MKGP

3

2

967.890,03
(2015)

2014

2020

M10

M10.1B

Kmetijstvo

MKGP

3

2

11.172.144,41
(2015)

2014

2020

M10

M10.1C

Kmetijstvo

MKGP

3

2

8.800.546
(2015)

2014

2020

M10

M10.1D

Kmetijstvo

MKGP

3

1

/

2014

2020
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Področje

Politika

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

M10

M10.1E

Kmetijstvo

MKGP

3

2

6.316.351,89
(2015)

2014

2020

M10

M10.1F

Kmetijstvo

MKGP

3

2

1.509.383,7
(2015)

2014

2020

M10

M10.2

Kmetijstvo

MKGP

4

1

/

2014

2020

M11

M11.1 in M11.2

Kmetijstvo

MKGP

3

2

10.006.712,18
(2015)

2014

2020

M16

M16.1 in M16.5

Kmetijstvo

MKGP

5

1

/

2014

2020

M19

M19.2

Lokalni
razvoj

MKGP

5

2

/

2014

2020

M4

M4.1

Kmetijstvo

MKGP

5

2

5.123.525,84
(2015)

2014

2020

M4

M4.3A in
M4.3B

Kmetijstvo

MKGP

5

2

5.799.669,23
(2015)

2014

2020

NO3

/

Kmetijstvo

/

/

1

/

/

/

/

Kmetijstvo

/

/

1

/

/

/

/

Kmetijstvo

/

/

1

/

/

/

/

Kmetijstvo

/

/

1

/

/

/

/

Gozdarstvo,
Podnebne
spremembe

/

/

1

/

/

/

/

Gozdarstvo

/

/

1

/

/

/

/

Gozdarstvo

/

/

1

/

/

/

NO4
Osnutek
NO5
Strategije
NO6
prehoda
Slovenije v
nizkoogljično
NO9
družbo do
leta 2060
NO10
NO11
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Področje

Naravne
nesreče

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Politika

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

OP za
izvajanje
EKP v
obdobju
2014–2020

EKP1

/

Podnebne
spremembe,
Poplave

RS

5

1

83.021.932

2014

2020

EKP2

/

Narava

/

5

1

/

2014

2020

EKP3

/

Okolje,
Vodni sektor

/

5

2

232.014.644
(2015)

2014

2020

P1

/

Poplave

SVRK,
MOP

5

4

83 mio

2014

2020

/

Poplave

MOP

5

4

/

/

/

/

Poplave

SVRK,
MKGP,
MOP

5

4

/

2014

2020

/

Naravne
nesreče

/

/

1

/

/

/

/

Naravne
nesreče

/

/

1

/

/

/

/

Varstvo
narave

MOP, ZO,
ZRSVN,
MKGP

5

4

/

2015

2025

/

Varstvo
narave

MOP, ZO,
ZRSVN

5

4

/

2015

2025

/

Varstvo
narave

MOP, ZO

5

4

/

2015

2025

AN
interventnih
P2
aktivnosti
zaradi poplav
P3
Osnutek
Strategije
NO7
prehoda
Slovenije v
nizkoogljično
družbo do
NO8
leta 2060

Narava

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Strokovne
BR1
podlage za
strategijo in
AN za
BR2
ohranjanje
biotske
raznovrstnosti BR3
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Področje

Politika

za obdobje
2015 – 2025

PUN 2015 –
2020

Ukrep

Pristojnost

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

5

4

/

2015

2025

5

4

/

2015

2025

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Podukrep

Področje

BR4

/

Varstvo
narave

BR5

/

Varstvo
narave

BR6

/

Varstvo
narave

ARSO,
ZZRS, ZO

1

4

/

2015

2025

BR7

/

Varstvo
narave

MOP

1

4

/

2015

2025

BR8

/

BR

MOP

5

4

/

2015

2025

BR9

/

BR

MOP

5

4

/

2015

2025

BR10

/

BR

MOP

5

4

/

2015

2025

BR11

/

BR

MK, MOP

5

4

/

2015

2025

BR12

/

BR

KSS,
KGZS,
MOP

5

4

/

2015

2025

BR13

/

BR

MKGP

5

4

/

2015

2025

PUN1

/

Varstvo
narave

MOP,
ZRSVN

5

4

/

2015

2020

PUN2

/

Raba dobrin

5

4

/

2015

2020

PUN3

/

Kmetijstvo

5

2

/

2015

2020

MKGP,
MOP,
ZGS,ZO,
MKGP
MKGP,
MOP, ZO,
MKGP

MOP,
ZRSVN,
ZGS, ZZRS
MKGP,
KGZS

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza modelov upravljanja (Act. A.1.c)

Področje

Politika

AN OVE
Gospodarstvo,
energetika,
infrastruktura
AN URE
in gradnja
2020
OP-TGP2020

Lokalni ukrepi

RRP Severne
Primorske
2014-2020

Projekt
Slovenija
znižuje CO2

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

PUN4

/

Upravljanje
voda

MOP,
ARSO

5

4

/

2015

2020

PUN5

/

Podnebne
spremembe

SVRK,
MOP

5

4

/

2015

2020

OVE1

/

Prostorsko
načrtovanje,
OVE

MOP

5

4

/

2013

2013

OVE2

/

Podnebne
spremembe

(SVPS)
MOP

4

4

/

2010

2020

NOG

/

Podnebne
spremembe

MGRT

5

4

/

2014

2020

OU-1

/

Podnebne
spremembe

MIZS idr.
institucije

1

2

/

2014

2020

1

/

Prostorski
razvoj,
Podnebne
spremembe

MzI, občine,
EZTS GO,
MOP

5

2

48.000

2015

2020

3

/

Varstvo
okolja, URE

Občine

5

2

98.300

2015

2020

R1

/

Gozdarstvo

Občine

5

4

/

2015

2020

R2

/

Kmetijstvo

Občine

5

4

19.473.000

2015

2020

R3

/

Poplave

Občine

5

2

15.000.000

2015

2020

DP

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

Občina
Ajdovščina,
KGZS - NG

5

3

/

2015

2016
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Področje

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Politika

Ukrep

Podukrep

Področje

Pristojnost

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)

Projekt

AP1

/

Naravne
nesreče

UL FGG,
Občina
Ajdovščina

5

3

/

2013

2014

Projekt

AP2

/

Naravne
nesreče

UL FGG,
Občina
Ajdovščina

5

2

73.000

2015

2016

Projekt

AP3

/

Naravne
nesreče

Občina
Ajdovščina

5

3

/

2013

2016

Projekt

AP4

/

Podnebne
spremembe,
Kmetijstvo

/

5

2

869.028

2016

2021

MUV1

/

Upravljanje
voda

Občine

5

1

/

/

/

MUV2

/

Raba vode,
Kmetijstvo

5

1

/

/

/

MUV3

/

5

1

/

/

/

MUV4

/

5

1

/

/

/

MUV5

/

Raba vode,
Namakanje

MOP,
MKGP

5

1

/

/

/

MUV6

/

Raba vode,
Namakanje

MOP,
MKGP

5

1

/

/

/

MUV7

/

Namakanje

MKGP

5

1

/

/

/

MUV8

/

Raba vode,
Namakanje

MOP,
MKGP

5

1

/

/

/

Projekt
BeWater

MKGP,
MOP,
KGZS
MOP,
Raba vode
MKGP
MOP,
Raba prostora
MKGP

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)
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Področje

Politika

Ukrep

- Stalno izvajanje

Izvedenost:
Neizveden (1),
Delno izveden
(2), Izveden (3),
Ni podatka (4)

Stroški ukrepa
(EUR)

Časovni
okvir
izvajanja
(začetek)

Časovni
okvir
izvajanja
(konec)

Podukrep

Področje

Pristojnost

/

Upravljanje
voda,
Podnebne
spremembe

Občine

5

1

/

/

/

PMUV2

/

Raba vode,
Kmetijstvo,
Podnebne
spremembe

MKGP,
MOP,
KGZS

5

1

/

/

/

PMUV3

/

Naravne
nesreče,
Kmetijstvo

MOP,
MKGP

5

1

/

/

/

PMUV4

/

Kmetijstvo,
Podnebne
spremembe

MKGP

5

1

/

/

/

PMUV1

/ Ni podano

Raven: Državna (1),
Občinska (2),
Zasebna (3), Druga
(4), Kombinirano (5)
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1.

Uvod

Kmetijska pridelava že dolgo ni več namenjena le pridelavi hrane za lastne potrebe in tako skrbi za
preživetje, ampak je gospodarska dejavnost, ki se v veliki meri še vedno izvaja na prostem in je odvisna
od danih vremenskih razmer. Za doseganje optimalnih rezultatov pri kmetijski pridelavi je treba izvajati
potrebne tehnične in tehnološke ukrepe, s katerimi se skuša optimizirati pridelavo. Hkrati se je treba
zavedati, da je kmetijska pridelava močno odvisna od naravnih danosti območja, na katerem se pridelava
vrši, prav tako je treba upoštevati in se zavedati, da je treba ob intenziviranju pridelave čimbolj ohranjati
naravne vire, da bo pridelava mogoča tudi v prihodnosti.
Planirane prilagoditve so posledica načrtovanih, pogosto tudi političnih odločitev, ki temeljijo na
zavedanju, da so se razmere spremenile, ali se pričakuje, da se bodo spremenile in da je potrebno
ukrepanje za ohranitev obstoječega stanja. Takšne prilagoditve potekajo po pristopu od zgoraj navzdol
s predpisi, zakoni, investicijskimi programi.
Avtonomne prilagoditve se nanašajo na tiste ukrepe, ki so jih posamezne institucije, skupnosti ali
posamezniki sprejeli samostojno, z namenom prilagajanja njihovemu dojemanju podnebnih tveganj.
Taki avtonomni ukrepi so lahko kratkoročne prilagoditve in so pogosto sprejete kot odziv na določene
spremembe v okolju. Glede na čas izvedbe prilagoditev so ti odzivi lahko predhodni (pred napovedanimi
podnebnimi spremembami) ali pa že odzivi na spremembe, ki se v okolju že dogajajo (Osman-Elasha,
2010).

2.

Rezultati

Spoštovanje določenih pravil in ukrepov dobre kmetijske prakse je nujno potrebno, če želimo upoštevati
trajnostni vidik pridelave hrane na določenem območju. Pri tem je treba upoštevati tudi lokacijo
kmetijske pridelave, saj so ukrepi dobre kmetijske prakse različni (lahko celo nasprotni), glede na to,
kje pridelava poteka. Primer:
Cergan, (2003) v splošnih priporočilih za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo v
Sloveniji priporoča jesensko globoko oranje, ki prispeva k temu, da tla preko zime primrznejo, kar
izboljša njihovo strukturo. Tako se tla sesedejo ter s tem ponovno vzpostavijo stik z globljimi plastmi
tal, kar kasneje zagotavlja kapilarni tok vode do površine. Jesenska osnovna obdelava tal omogoči
zgodnejšo setev spomladi. Izogibali naj bi se spomladanskemu in poletnemu oranju, saj s tem, ko tla
obrnemo in na površino spravimo še vlažna tla, povečamo izhlapevanje. Upoštevanje teh priporočil na
območju Vipavske doline bi pomenilo večanje gospodarske škode, saj lahko burja v zimskem času, z
jeseni preoranega polja odnese veliko rodovitne zemlje. To se zgodi predvsem v primeru, ko tla pozimi
ne zamrznejo in se pojavi močna burja, ki lahko na odprtih poljih prenaša večje ali manjše strukturne
agregate. Zapolnitev vodotokov in odvodnih jarkov ter njihova neprevodnost za vode v času pogostejših
obilnih padavin lahko pomeni nevarnost pojavljanja večjih razlivanj vodotokov na območjih, kjer ta
razlivanja niso pričakovana (Slika 1).
Pričakovano je, da bodo imele podnebne spremembe v prihodnosti znaten vpliv na kmetijsko pridelavo
v Vipavski dolini. Na podlagi podnebnih modelov in simulacij se pričakuje, da bodo podnebne
spremembe prinesle več vremenskih ekstremov. Študije kažejo, da bo v Jadranski regiji prihajalo do
zmanjšanja toplotnih izgub v atmosfero, povečane evaporacije in zmanjševanja količine padavin. Brez
implementacije ustreznih ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam lahko
pričakujemo, da v sektorju kmetijstva ne bo napredka in se bo konkurenčnost pridelave v primerjavi z
drugimi regijami zmanjševala.
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Slika 1

Škoda po burji v letu 2012. Vodotoki in odvodniki polni rodovitne prsti, potrebno
ponovno profiliranje vodotokov in jarkov(foto: U. Stibilj).

Prvi večji ukrepi, ki so omogočili izboljšanje pridelovalnih razmer v Vipavski dolini so bili v okviru
»Zelenega plana« izvedeni že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Takratni ukrepi niso bili načrtovani kot
ukrepi za prilagajanje ali blaženje vplivov podnebnih sprememb, ampak je bil cilj izboljšati splošne
pridelovalne razmere na območju, saj se je zavedanje o prihajajočih podnebnih spremembah pričelo šele
pozneje, po izvedenih ukrepih. Tedaj je bilo izvedeno osuševanje, komasacije ter namakanje, vendar pa
vsi ukrepi niso bili izvedeni na celotnem območju Vipavske doline, kot je bilo prvotno načrtovano. V
luči pričujočih in pričakovanih podnebnih sprememb je čas, da se projekt izboljšanja pridelovalnih
razmer v Vipavski dolini dokonča in zagotovi boljše pogoje za kmetijsko pridelavo na območju.
Poleg osnovnih ukrepov, s katerimi se zagotovi osnovne pogoje za pridelavo, obstajajo tudi dopolnilni
ukrepi, ki jih za izboljšanje pridelave, glede na vrsto kmetijske pridelave izvajajo posamezni pridelovalci
– dobre kmetijske prakse. Nekatere ukrepe v tej skupini izvajajo pridelovalci samostojno, brez zunanjih
vzpodbud in usmeritev, medtem ko izvajanje nekaterih ukrepov vzpodbuja država s sofinanciranjem v
okviru izvajanja kmetijske politike.
V nadaljevanju so kratko predstavljeni nekateri primeri dobre prakse, ki se v omejenem obsegu na
območju Vipavske doline že izvajajo in bi bilo treba njihovo izvajanje še pospešiti ter tudi takšni ukrepi,
ki bi jih bilo treba med uporabniki šele promovirati in jih v prihodnosti implementirati.

2.1

Protivetrna zaščita

V sklopu naloge A1 projekta ViVaCCAdapt je natančneje opisano stanje protivetrnih pasov v Vipavski
dolini. V okviru ureditvenih del v Vipavski dolini je bila v določenem obsegu vzpostavljena tudi
protivetrna zaščita, vendar je je optimalno ohranjenih le malo teh pasov. Za izboljšanje pridelovalnih
razmer bi bilo treba protivetrno zaščito ponovno vzpostaviti ter omiliti škodljive učinke burje na
kmetijsko pridelavo.
Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo protivetrno zaščito, ki si jo je lastnik sam postavil, da bi
lahko vzgajal sadike (sadnih) rastlin za nadaljnjo prodajo. Za vzgojo sadik je pomembna bližina vodnega
vira za namakanje (reka Vipava), kjer pa ni bila zagotovljena protivetrna zaščita, jo je lastnik zasnoval
sam in si tako zagotovil optimalne pogoje za svojo dejavnost (Slika 2).
Protivetrna zaščita je razširjen ukrep v svetu, na območjih, kjer imajo težave z vetrom (Tatarko, 1998;
Funk in Riksen, 2007; Brandle J.R., 2004). Vendar pa neposreden prenos protivetrnih pasov od drugje
2
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na naše območje ni mogoč, saj so značilnosti vetra lahko različne. V Vipavski dolini so bile po
melioracijah in komasacijah vzpostavljene parcele, namenjene zasaditvi protivetrnih pasov, ki so
razmeroma ozke – do cca 7 m, kar pomeni, da ne moremo prenašati nekaterih dobrih praks iz tujine,
kjer so protivetrni pasovi lahko široki tudi do nekaj 10 m in so drevesa in podrast zasajeni v več
vzporednih vrstah (Slika 3).
Obstajata dva načina za zmanjšanje negativnih učinkov vetra (Tatarko, 1998; Funk in Riksen, 2007):
- ukrepi za povečanje odpornosti tal,
- ukrepi za zmanjšanje hitrosti vetra.
a) Povečanje odpornosti površine na škodljive učinke vetra.
Najbolj učinkovit način za zaščito pred vetrno erozijo je vzdrževanje trajne vegetacije na kmetijskih
zemljiščih – trajni travnik / pašnik, kar pa s stališča ekonomike pridelave na enoto kmetijskega zemljišča
ni najbolj optimalno. Puščanje žetvenih ostankov na njivi, obdelovanje pasov in ne celotne površine,
obdelava pravokotno na smer prevladujočih vetrov so prav tako ukrepi dobre kmetijske prakse, s
katerimi se lahko delno prilagodimo na močne vetrove. Vendar so to še vedno zgolj dopolnilni ukrepi –
primarni ukrep je še vedno zmanjšanje hitrosti vetra na območju kmetijske pridelave.
b) Zmanjšanje hitrosti vetra
Za zmanjšanje hitrosti vetra se uporablja različne ovire, postavljene pravokotno na prevladujočo smer
vetra. To so lahko trajne zelnate rastline visoke do nekaj metrov, lahko so to umetne ovire (lesene, iz
umetnih mas), lahko pa so to protivetrni pasovi, katere sestavljajo drevesa in podrast. Glavna prednosti
protivetrnih pasov iz dreves in podrasti so nizka cena vzpostavitve, trajnost in nizki stroški vzdrževanja
po doseženi polni funkcionalnost protivetrne zaščite.

Slika 2

Individualna protivetrna zaščita iz cipres za zaščito poteka vzgoja sadnih rastlin (foto:
M. Tratnik)

3

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza dobrih praks (Act. A.1.d)

Slika 3

2.2

Protivetrni pas v več zaporednih vrstah (vir: http://creating-a-newearth.blogspot.si/p/important-hardscaping-terms-definitions.html)

Zavarovani prostori

Okoljske dejavnike lahko najbolje nadzorujemo pri pridelavi rastlin v zavarovanih prostorih. Tovrstna
pridelava je prisotna predvsem v spodnjem delu Vipavske doline, kjer burja ne dosega tako velikih
hitrosti, kot v zgornjem delu Vipavske doline, mogoče pa je tudi namakanje iz namakalnega sistema
(Slika 4). V zgornjem delu Vipavske doline bi bilo treba najprej vzpostaviti protivetrne pasove, šele nato
pa bi lahko vzpostavili obsežnejšo vzgojo rastlin v zavarovanih prostorih. Objekti z močnejšo
konstrukcijo (zaprti rastlinjaki) bi sicer lahko kljubovali tudi močnejši burji, enostavni objekti (tuneli),
pa so na veter veliko bolj občutljivi in bi jih burja lahko poškodovala. Njihova uporaba je tako zelo
omejena na zavetrne lokacije, trenutno se jih uporablja predvsem za gojenje plodovk v poletnem času,
ko običajno ni ekstremnih vetrovnih dogodkov, ki bi lahko konstrukcijo poškodovali.

Slika 4

Zavarovani prostori v Vipavski dolini. Objekti s šibkejšo konstrukcijo morajo biti pozimi
odstranjeni (foto: M. Tratnik).
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2.3

Veliki zadrževalniki

Vodni zadrževalniki, nastali z izgradnjo velikih pregrad, so varnostno zelo zahtevni objekti, ki lahko z
vodno nabiro zagotavljajo vodo za različne rabe v obdobjih pomanjkanja vode in imajo na okolje tako
pozitiven kot negativen vpliv (Brismar, 2004). Z namakanih površin pridobimo 40 % vseh kmetijskih
pridelkov, ki so pridelani na le 20 % vseh kmetijskih zemljišč. Upoštevajoč podatke, ki zajemajo
približno 73 % od 271 x 106 ha namakanih zemljišč po vsem svetu, je delež zemljišč, namakanih s
pomočjo velikih pregrad, med 30 in 40 %. Ob upoštevanju teh dejstev lahko ocenimo, da je približno
12– 16 % vse svetovne kmetijske pridelave na nek način odvisne od velikih pregrad (Bird in Wallace,
2001).
V Vipavski dolini je bil zgrajen zadrževalnik Vogršček (Slika 5), njegovo prvo polnjenje se je pričelo v
letu 1988. Zadrževalnik je primarno namenjen namakanju kmetijskih zemljišč, poleg tega pa služi tudi
zadrževanju visokega vala (preprečevanje poplav dolvodno). Izjemno ugodna izbira lege zadrževalnika
– nad nivojem večine namakanih zemljišč, je prednost, ki prispeva k cenejšemu delovanju namakalnega
sistema. Dolvodno od zadrževalnika je namakali sistem zaprtega tipa (cevovod), zato lahko namakalna
oprema na večjem delu sistema deluje brez dodajanja tlaka s črpalkami, kar delovanje sistema zelo
poceni.
Kljub temu, da lahko zadrževalnik in namakalne sisteme povezane z zadrževalnikom smatramo kot
primer dobre prakse, pa je potrebno poudariti, da formalno pravna ureditev delovanja in financiranja
obravnavanega namakalnega sistema ni ustrezno rešena, zato se pojavljajo težave pri zagotavljanju
sredstev za redno delovanje in vzdrževanje sistema. V Vipavski dolini je bilo sicer načrtovanih več
velikih zadrževalnikov, ki pa niso bili zgrajeni, zato velik del Vipavske doline nima urejenega
namakanja. Za izgradnjo velikih zadrževalnikov so potrebna velika finančna sredstva, virov, iz katerih
bi lahko gradnjo financirali pa trenutno ni mogoče definirati.
Poleg zadrževalnika Vogršček, je bil najbliže izvedbi zadrževalnik Košivec, ki bi zagotovil namakanje
polja Brje – Žablje v srednjem delu Vipavske doline. Projekt je bil obravnavan v fazi idejnega projekta,
vendar ni bil izveden, predvidena lokacija zadrževalnika pa še vedno ostaja v prostorskih planih občine
Ajdovščina (Slika 6).

Slika 5

Zadrževalnik Vogršček (foto: M. Tratnik)
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Slika 6

2.4

Predvidena lokacija zadrževalnika Košivec (Vir: GURS; izdelava karte: Matjaž
Tratnik)

Mali zadrževalniki

Alternativa velikim zadrževalnikom za zagotavljanje vode za potrebe namakanja so tudi mali
zadrževalniki, z volumnom do nekaj 1000 m3 (Slika 7). V Vipavski dolini je takšnih zadrževalnikov
malo, zgradili so jih individualni uporabniki za namakanje lastnih površin, kjer v bližini ni drugih
primernih virov vode za namakanje.
Kot prvo bi bilo treba potencialne investitorje in kasnejše uporabnike informirati o možnostih graditve
tovrstnih zadrževalnikov in o možnostih nabire vode za namakanje v njih. Ker realno ni mogoče
pričakovati, da bo v kratkem prišlo do gradnje katerega izmed v preteklosti načrtovanih velikih
zadrževalnikov, je bolj smiselno več aktivnosti usmeriti k iskanju možnosti implementacije malih
zadrževalnikov.
Ena od možnosti nabire količin vode za namakanje so tudi že obstoječe pregrade, ali mlinščice, ki niso
več v uporabi za žage, mline (Slika 8). Zadrževanje vode neposredno v vodotoku bi bilo potrebno
uskladiti tako z Direkcijo RS za vode kot tudi z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave. Pri
tem bi bilo potrebno obravnavati vsak potencialni primer zadrževanja vode posebej in opredeliti pogoje
delovanja takšnega zadrževalnika vode.
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Slika 7

Zadrževalnik vode za namakanje Šmarje (zgoraj levo), zadrževalnik vode za namakanje
Velike Žablje (zgoraj desno), zadrževalnik vode Zavino (spodaj levo), zadrževanje vode
za pregrado na Mrzlem potoku (spodaj desno) (foto: M. Tratnik)
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Slika 8

2.5

Opuščena mlinščica na potoku Vrnivec. Stopenjski prag na Vrnivcu, nad njim je vtok v
mlinščico (zgoraj levo); ostanki vtoka v mlinščico (zgoraj desno); Ostanki struge
mlinščice (spodaj levo); struga mlinščice, na eni strani je pot, na drugi pa zid iz kamna
v betonu (foto: M. Tratnik)

Namakanje

Gradnja velikih namakalnih sistemov je pogojena z velikimi denarnimi vložki, zato posamezniki v
takšne projekte ne investirajo, zgrajeni so z drugimi viri financiranja (državni proračuni, evropska
sredstva, Svetovna banka). Prav delujoči veliki namakalni sistemi bistveno več prispevajo k razvoju
nekega območja kot prisotnost več majhnih, med seboj neodvisnih sistemov. Ob intenzivni gradnji novih
namakalnih sistemov je na vidiku problematika upravljanja in vzdrževanja ogromnih infrastrukturnih
projektov, ki jih morajo v končni fazi vzdrževati in upravljati uporabniki (Electronic learning guidebook,
1998).
V Vipavski dolini je bil v preteklosti zgrajen namakali sistem Vogršček, sestavljen iz 16 namakalnih
polj, katerega vodni vir je zadrževalnik Vogršček. Tudi v primeru tega namakalnega sistema postaja vse
večja težava zagotavljanje sredstev za njegovo redno delovanje in vzdrževanje, za investicijsko
vzdrževanje pa že nekaj let ni sredstev. Ta sistem je še vedno v državni lasti, uporabniki se zato premalo
zavedajo, da je to dejansko tudi njihov sistem, za katerega morajo ustrezno skrbeti, če ga želijo še naprej
uporabljati. V zadnjih nekaj letih, ko je zanesljivost delovanja sistema vse manjša, so se začele pojavljati
ideje in pogovori o prenosu lastništva sistema na njegove uporabnike, kot se je dogajalo tudi v več
državah v svetu. Le namakali sistem, ki ni v državni lasti je upravičen do sofinanciranja njegove obnove
iz sredstev Programa razvoja podeželja, ki je trenutno edini vir, ki se ga v Sloveniji koristi za gradnjo in
obnovo velikih namakalnih sistemov.
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Namakalni sistemi, ki služijo več kot enemu uporabniku, morajo imeti natančna pravila o tem, kdo ima
pravico do uporabe infrastrukture, vode, zemljišč v različnih vremenskih oz. drugih obratovalnih
pogojih. Pravila morajo prav tako določati obveznosti uporabnikov, upravljavcev in lastnikov zemljišč
in infrastrukture. Pri tem lahko poudarimo, da država vse pogosteje ni več izključni osrednji subjekt
koordinacije in nadzora nad spoštovanjem danih pravil. Odvisno od organiziranosti sistema lahko
osrednjo vlogo prevzemajo skupnosti uporabnikov sistemov ali druge formalne skupnosti, ki so lahko
tudi tržnega značaja – upravljavska podjetja (Meinzen-Dick, 2014). Institucionalne spremembe pri
upravljanju obravnavanih sistemov niso nekaj neobičajnega, vendar je treba biti pri njihovem
načrtovanju zelo previden. Predvsem je treba upoštevati, da imamo pri tovrstnih spremembah opraviti z
ljudmi, zato »avtomatizirani« pristop uvajanja institucionalnih sprememb ni najbolj primeren, saj to
lahko povzroči odpor pri uporabnikih sistemov (Johnson in sod., 2002; Meinzen-Dick, 2014).
Z gotovostjo lahko trdimo, da ne obstaja en sam najboljši sistem lastništva in organiziranosti
obravnavanih sistemov. Namesto tega je nujno poznati širši nabor obstoječih možnosti ter nato izvajati
prilagoditve glede na konkretni primer in konkretne institucionalne in fizične razmere, s katerimi imamo
opraviti (Burton, 2010).
Največja težava obstoječega namakalnega sistema Vogršček je njegova pravna ureditev in sistema
zbiranja sredstev za njegovo obratovanje in vzdrževanje. Zaradi pomanjkanja sredstev se izvajajo le
nujna vzdrževalna dela in popravila, investicijskega vzdrževanja, zaradi pomanjkanja sredstev ni. Le
nekaj kilometrov stran od namakalnega sistema Vogršček so v Republiki Italiji namakalni sistemi,
vendar pri njih ni zadrževalnika na višji nadmorski višini, zato morajo vodo do namakalnih površin v
večjem delu črpati – iz dovodnih kanalov (Slika 9), kar prinese večje stroške obratovanja sistema.
Vendar pa je njihov sistem odvzemanja vode veliko bolje organiziran, saj se mora vsak, ki želi vodo iz
sistema, predhodno prijaviti in opredeliti termin in potrebno količino vode. Tako se lahko delovanje
sistema optimizira in ustrezneje razdeli stroške delovanja na uporabnike sistema.

Slika 9

Namakanje na območju reke Soče v Republiki Italiji. Dovodni kanal (slika levo),
tablasta zapornica na mestu odvzema vode (foto: M. Tratnik)

V preteklih desetletjih se je v svetu veliko vlagalo v razvoj namakalnih sistemov. Ob dejstvu, da je vse
bolj razširjena paradigma pri razvoju namakalnih sistemov čim bolj smotrna uporaba naravnih virov, je
vse bolj razširjen tudi razvoj namakalnih sistemov ob uporabi z vodo varčnih tehnologij namakanja
(Alcon in sod., 2011; Allan, 1999). Glede na kulturo, ki jo želimo namakati, bi bilo treba izbrati tudi
ustrezno tehnologijo namakanja (Slika 10), ki posamezni kulturi najbolj ustreza. Večkrat pa se dogaja,
da se namaka s tehnologijo, ki je v danih okoliščinah na voljo, čeprav ni najbolj ustrezna. Na večjem
delu namakalnega sistema Vogršček so postavljeni stabilni razpršilci nad višino krošenj dreves, ki so
bili postavljeni tudi zaradi njihove uporabe za protislansko zaščito. Pridelovalci se kljub menjavi kulture
9
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ne odločijo tudi za menjavo tehnologije namakanja, zaradi česar je lahko namakanje zahtevnejše,
pogosto pa je tudi večja nevarnost pojava bolezni.
Deficitno namakanje
Pri tem namakanju gre za namerno ustvarjanje vodnega primanjkljaja v tleh, ta princip je uporaben
takrat, ko so vodne količine omejene ali pa želimo z vodo varčevati in s tem zmanjšati stroške
namakanja. Obrok vode dodamo takrat ko rastlina vodo uporabi najbolj produktivno v smislu povečanja
količine in kakovosti pridelka, ekonomske produktivnosti vode in zagotavljanja pridelka. Poleg
poznavanja vodnozadrževalnih lastnosti tal in vsebnosti vode v tleh je ključno poznavanje splošnega
odziva rastline na vodni deficit v posamezni fenofazi (Pintar in sod., 2010). Poznavanje tega principa
namakanja je pomembno tudi za lastnike malih zadrževalnikov, saj le ti pogosto niso dovolj veliki, da
bi kmetijske kulture lahko redno in optimalno namakali vso rastno sezono, zato je treba skrbno
načrtovati kdaj je namakanje za optimalen razvoj pridelka nujno in kdaj se lahko namakanje opusti brez
znatnih učinkov na kakovost in količino pridelka.
Kapljično namakanje
Kapljično namakanje ima veliko prednosti pred ostalimi tehnologijami namakanja in je namakalna
tehnika, ki omogoča najintenzivnejšo rastlinsko pridelavo ob najvišji stopnji varovanja okolja. Ideja
namakanja je, da rastlini praktično vsak dan dodamo toliko vode, kolikor jo potrebuje. V zelo lahkih,
peščenih tleh je potrebno pri nekaterih na sušo občutljivih rastlinah (npr. jagode –Slika 11) dnevni obrok
namakanja celo razdeliti na dva dela. V težjih, glinenih tleh pa lahko rastline namakamo vsak drugi ali
tretji dan z ustrezno večjim obrokom (Pintar, 2006). Pri tem namakanju se ne namaka celotne površine,
medvrstni prostori ostajajo suhi, mogoče je tudi dodajanje hranil preko namakalnega sistema
(fertigacija). V večini (ne v vseh) novejših sadovnjakov v Vipavski dolini se uporablja takšen sistem
namakanja.
Namakanje z oroševanjem
Namakanje z oroševanjem lahko izvajamo z razpršilci, ki so lahko nameščeni kot stabilna, prestavljiva
ali mobilna oprema (bobnasti namakalnik). Cilj je čim bolj enakomerno razporediti vodo po celotni
namakani površini. Pri tem načinu namakanja damo rastlini čim večji obrok namakanja, kolikor to
dopuščajo tla in rastlina (Pintar, 2006). Za namakanje poljščin se v večini primerov uporablja bobenske
namakalnike, s katerimi lahko namakamo široke parcele, ob tem pa je potreben visok tlak za njihovo
optimalno delovanje. Z bobenskimi namakalniki lahko namakamo tudi vrtnine, pri čemer lahko
uporabimo namakalno rampo z nameščenimi več manjšimi razpršilci.
V Vipavski dolini se še vedno v velikem obsegu uporabljajo stabilni razpršilci, nameščeni nad krošnjami
dreves. Takšno tehnologijo namakanja se je uporabljalo v času gradnje namakalnih sistemov (med
letoma 1985 in 2000), ko je bila glavna dejavnost pridelava hrušk in breskev. Takšen sistem je mogoče
uporabljati tudi za protislansko zaščito.
Namakanje s fiksno nameščenimi mikrorazpršilci lahko štejemo pod opremo za lokalizirano namakanje.
Zaradi majhnih kapljic so primerni za namakanje vrtnin, ki jim ustreza visoka zračna vlaga (npr.
kapusnice). Pri namakanju dreves jih namestimo pod krošnje, omočen je le del površine, zato je poraba
vode manjša. Ker ne močimo listja, lahko namakamo vsak dan in vzdržujemo količino vode v tleh v
ozkem intervalu. Na obravnavanem območju se s takšno tehnologijo namaka predvsem aktinidija.
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Slika 10

Namakanje poljščin z bobenskim namakalnikom (zgoraj levo); namakanje vinograda s
stabilnimi razpršilci (zgoraj desno), namakanje aktinidije za mikrorazpršilci,
nameščenimi pod krošnjo (spodaj levo), kapljično namakanje sadnega drevja (spodaj
desno) (foto: M. Tratnik)

Slika 11

Namakanje jagod na substratu (Italija), dnevni obrok namakanja razdeljen na več delov
(foto: M. Tratnik)
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2.6

Pravočasno oranje

Kljub drugačnim splošnim priporočilom glede oranja, je treba na območjih z močnejšimi zimskimi
vetrovi upoštevati določene ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo škodljive vplive vetrne erozije.
Poženelova (2012) glede oranja priporoča da strniščnega dosevka jeseni ali zgodaj pozimi ne preorjemo:
na površinah, ki so izpostavljene vetrni eroziji (lahka, peščena tla na burji izpostavljenih legah);
na nagnjenih strmih površinah, ki so izpostavljene vodni eroziji (več kot 15, 20 % naklon);
na površinah kjer se načrtuje spomladi minimalna (konzervirajoča) obdelava ali direktna setev
jarin.
Pri implementaciji tega ukrepa je potrebno predvsem osveščanje kmetov o pomembnosti pravočasnega
oranja in seznanjanje s tem, kakšne posledice na prihodnje lastnosti zemljišča ima oranje v neprimernem
terminu.

2.7

Kolobar, zimska ozelenitev

Kolobar (vrstenje, sledenje, kolobarjenje, menjavanje), je sistem razvrščanja poljščin, krmnih rastlin,
aromatskih rastlin in zelenjadnic, ki ga uporabljamo na njivah, vrtovih ali v rastlinjakih. Z njim
ustvarjamo kar največjo racionalnost in optimalnost bioloških, organizacijskih in prostorskih vplivov na
tla in rastlino (Bavec, 2001). Pri načrtovanju kolobarja upoštevamo zahteve rastlin, razpoložljiva
zemljišča in zahteve trga, na katerem prodajamo naše pridelke. Tudi velikost posestva, način gnojenja
in način pridelave odločajo o tem, za kakšen način kolobarjenja se odloči posamezen pridelovalec.
Pri oblikovanju kolobarja v Vipavski dolini je treba smiselno upoštevati splošna priporočila za
oblikovanje kolobarja, poleg tega pa je treba upoštevati specifične razmere v povezavi s pojavljanjem
močnejših zimsko – pomladanskih vetrov (burje). Prav zato je treba v kolobarje, kjer je to mogoče,
uvrščati kulture, s katerimi njive ozelenimo tudi preko zime in tako zmanjšujemo ali preprečujemo pojav
erozije prsti. Upoštevati je treba tudi dovolj zgoden čas sajenja jesenskih posevkov, saj jim s tem
omogočimo da se pred pojavom burje dobro ukoreninijo. Če po spravilu glavnega posevka nič ne
posejemo, na burji izpostavljenih legah počakamo z oranjem vsaj do 20. februarja (Poženel, 2012).
Prezimni in neprezimni dosevki se vedno pogosteje sejejo tudi zaradi ugodnega vpliva KOPOP ukrepov,
zavedanja o pomenu zelenega podora in skrbi za humus v tleh. Kolobar v Vipavski dolini je prilagojen:
potrebam kmetij po krmi za živali oziroma trenutnim možnostim trženja posameznih pridelkov
– pšenice, koruze, ječmena;
odpornosti na poletno sušo – na sušnih plitvih tleh trajni travniki ali vinogradi npr. od Podnanosa
do Vipave;
možnostim namakanja, ki jih v zgornji Vipavski dolini ni, razen omejeno iz reke Vipave.

2.8

Zatravljanje medvrstnih prostorov

V sadjarstvu in vinogradništvu se v praksi uporabljajo različni sistemi obdelave v vrstah in medvrstnem
prostoru. Predvsem na nagnjenih terenih se lahko ob intenzivnejših nalivih pojavlja erozija, če so tla
odprta in neporaščena. Vzpodbuda k povečanju zatravljenosti medvrstnih prostorov je tudi eden od
ukrepov KOPOP. V praksi se v vinogradih in sadovnjakih uveljavlja obdelava vsakega drugega
medvrstnega prostora (Slika 12).
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Glede na določbe iz ukrepov KOPOP se mora rastje negovane ledine do 15. oktobra tekočega leta vsaj
enkrat zmulčiti oz. pokositi. Rastni stadij rastlin zelene ledine ob izvedbi mulčenja značilno vpliva na
hitrost mineralizacije ostankov po mulčenju. Pri pogostem mulčenju mladih rastlin je mineralizacija
hitra, po mulčenju ostarelih, značilno olesenelih rastlin je mineralizacija počasnejša. V sodobnem
sadjarstvu se uvaja mečkanje rastlin zelene ledine (Slika 12). Ta pristop omogoča, da se zmanjšuje
konkurenčnost rastlin gojene ledine podobno, kot pri mulčenju, vendar je ruša, ki je bila pomečkana
bistveno bolj ugoden prostor za koristne žuželke (opraševalci, predatorske žuželke, …) kot negovana
ledina, ki je pogosto mulčena. V tem primeru je več cvetočih rastlin in metuljnic, ki so ugodna paša za
čebele. Če se odločimo za ta pristop, potem v začetnih obdobjih poletja izvajamo mečkanje rastlin
ledine, pozneje pa mulčenje. Lahko pa obe opravili izvajamo izmenično (Tonjko in sod., 2016).

Slika 12

2.9

Zatravljen vsak drugi medvrstni prehod (foto: M. Tratnik) (levo); Rebrasti valj za
mečkanje trave (Tonjko in sod., 2016) (desno)

Uporaba naprednih tehnologij v kmetijstvu

V sodobnem kmetijstvu se uporablja vedno več naprednih tehnologij, ki kmetu olajšajo delo in z uporabo
katerih se lahko računa na večjo pridelavo. Poleg tega, da uporaba naprednih tehnologij lahko olajša
delo in avtomatizira postopke, je uporaba novih tehnologij namenjena tudi prilagajanju kmetijstva na
pričakovane podnebne spremembe. V takšnih primerih gre predvsem za to, da na podlagi
vzpostavljenega monitoringa načrtujemo potrebne in optimalne ukrepe za boljšo kmetijsko pridelavo.
Poleg nove mehanizacije za izvajanje tehnoloških ukrepov je pomemben podatek čas izvedbe
predvidenih ukrepov, za kar je potrebno čimbolj natančno poznavanje obstoječega stanja (monitoring).
Prav na tem področju so napredne tehnologije najbolj uporabne in vse bolj razširjene.
Agrometeorološki portal
V sklopu Agrometeorološkega portala je v Sloveniji vzpostavljena mreža agrometeoroloških postaj
(Slika 13), s pomočjo katerih se izvaja monitoring, ki je podlaga za izdelavo različnih napovedi za kmete.
Na Agrometeorološkem portalu so v realnem času dostopni podatki o temperaturi, relativni zračni vlagi,
padavinah ter omočenosti lista. Pridelovalci lahko preko portala spremljajo tudi napovedi razvoja
bolezni in napadov škodljivcev na posamezni kmetijski kulturi. Prognostična obvestila in priporočila so
dostopna na spletnih straneh agrometeorološkega portala (http://agromet.mkgp.gov.si/pp/), uporabnik
pa jih lahko prejema tudi preko e-pošte.
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Slika 13

Meteorološka postaja Slap pri Vipavi v sklopu Agrometeorološkega portala (foto: M.
Tratnik)

Zaradi izrazito lokalnega pojavljanja predvsem poletnih neviht je smiselno na več lokacijah meriti vsaj
količino padavin. Ustrezne meritve, ki bi podale količino padavin na posameznih območjih bi prispevale
k uspešnejšemu zatiranju posameznih bolezni in škodljivcev – z njimi bi še natančneje načrtovali
posamezna tretiranja s FFS. Ob dejstvu, da tretiranje s FFS lahko predstavlja znaten strošek v celotni
ceni pridelave, lahko pravočasno tretiranje pomeni prihranek pri pridelavi, poleg tega pa morebitno
zmanjšanje števila tretiranj zmanjšuje ostanke FFS v okolju.
Napoved namakanja
Na manjših območjih se tudi v Sloveniji uporablja napoved namakanja, za kar so na voljo različne
aplikacije za napoved. To pomeni, da uporabnik namakalnega sistema s pomočjo tehnologije pridobi
podatek o potrebni količini vode, ki jo mora posamezni kulturi v določenem dnevu dodati. Delovanje
takšnega sistema je odvisno od tega, kako natančno je sistem zasnovan. Najbolj optimalno je, da ima
vsaka uniformna parcela z enako kulturo svoj merilec vlage v tleh, ki je glavni potrebni podatek za
izdelavo napovedi namakanja. Pri napovedi namakanja je treba upoštevati tudi razvojni stadij rastline,
za še boljšo optimizacijo je smiselno upoštevati tudi vremensko napoved za sledeče dni. Za tovrstne
napovedi namakanja obstajajo različne aplikacije, ki so lahko različno natančne, glede na število
vhodnih podatkov – natančnost monitoringa.
Tudi v Sloveniji se uvajajo posamezne napredne tehnologije, ki pa jih v večini primerov uporablja
manjše število uporabnikov in bi bilo potrebno izvesti več aktivnosti za njihovo razširjanje.

2.10 Uporaba protitočnih mrež
Mreže za zaščito pred točo so pomemben in nujen sestavni del sodobne pridelave sadja. Slabost sistemov
protitočne zaščite je visok strošek njihove vzpostavitve, vendar je njihov pozitivni učinek po njihovi
vzpostavitvi neprimerljivo večji. Le ob uporabi tega ukrepa se lahko zagotovi učinkovito varstvo dreves
pred točo, ki lahko popolnoma uniči celotno letino. Zaradi poškodb na lesu pa imajo lahko poškodbe
vpliv tudi na rodnost dreves v sledečem letu. Protitočne mreže zmanjšajo odpadanje nezrelih sadežev,
nasad deloma zaščitijo pred ptiči, manjše so temperaturne spremembe med dnevom in nočjo, zaščitijo
pred poznimi pozebami in zmanjšajo udarjanje dežnih kapelj pri poletnem dežju (Klein, 2000).
Pridelovalci sadja v Vipavski dolini so spoznali nujnost tega ukrepa, za to je večina novih trajnih
nasadov v Vipavski dolini že opremljenih s protitočnimi mrežami (Slika 14).
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Slika 14

Protitočne mreže v nasadu kivija (foto: M. Tratnik)

2.11 Ustrezni gojitveni sistemi
V Vipavski dolini so najbolj rodovitna tla prav ob vodotokih, zato se pridelovalci odločajo za zasnovo
trajnih nasadov prav na teh območjih. Ob ekstremnih vremenskih dogodkih npr. ekstremne padavine, se
vodotoki razlijejo izven strug na kmetijska območja, ki so v območjih poplav različne pogostosti. Ob
načrtovanju trajnih nasadov ob vodotokih je zato treba vzpostaviti dovolj močno oporo rastlinam, da
narasle vode ne poškodujejo opore in rastlin (Slika 15). Običajno samo voda nima takšne rušilne moči,
da bi resneje poškodovala trajni nasad, večjo moč ima v vodi lebdeče plavje (drevesa, veje), ki lahko
poškodujejo oporo rastlin ali jo celo porušijo.
Poleg visokih vod, na izbiro gojitvenega sistema vpliva tudi burja. Pri postavitvi opore vinogradov ali
sadovnjakov je treba biti pozoren na smer postavitve vrst. Predvsem ko se izbira kovinska opora, ki je
načeloma šibkejša od lesene, je treba biti pozoren na smer vetrov, saj se lahko vetru bolj izpostavljene
vrste nagnejo ali celo prevrnejo, zato je smiselna postavitev vrst v smeri prevladujoče smeri vetra (Slika
15).

Slika 15

Nagnjena drevesa v krajni vrsti sadovnjaka na območju izpostavljenemu burji (foto: M.
Tratnik) (levo spodaj); Plavje na brežini vodotoka, vinograd je kljub veliki količini
plavja ostal skoraj nepoškodovan (foto: M. Tratnik) (desno spodaj)
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2.12 Izobraževanje, prenos znanja
Ukrepi KOPOP
Ukrepi KOPOP so namenjeni ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki
predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim
gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov, ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju
in prilagajanju podnebnim spremembam. Aktivnosti, ki se izvajajo in prispevajo k ohranjanju oz.
izboljšanju stanja, so v ukrepih KOPOP definirane kot zahteve v okviru operacij. Ukrepe KOPOP
sestavlja 19 operacij, znotraj katerih so obvezne in, kjer so na voljo, tudi izbirne zahteve, ki jih morajo
kmetijska gospodarstva upoštevati.
V sklopu KOPOP je predvidenih več ukrepov, ki prispevajo k prenosu znanja in k temu, da predlagani
ukrepi tudi v praksi zaživijo in jih kmetje znajo implementirati v praksi. Poleg tega morajo v obdobju
trajanja obveznosti vsako leto opraviti najmanj 4 urni program usposabljanja v zvezi s kmetijsko
okoljsko podnebnimi vsebinami ter v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti
storitev svetovanja, v okviru katere se upravičencu svetuje glede pogojev in zahtev ter pravilnega
izvajanja prevzetih kmetijsko okoljsko podnebnih obveznosti.
Delovna skupina za razvoj namakanja
Minister pristojen za kmetijstvo je v letu 2012 imenoval Delovno skupino za razvoj namakanja v
Sloveniji do leta 2020 in osem regionalnih delovnih skupin, ki skrbijo za pripravo in izvedbo projektov
namakanja po regijah. Naloge Delovne skupine so:
- pregled stanja namakanja po regijah;
- pregled stanja potencialnih količin vode za namakanje;
- ocena možnega povečanje obsega namakanja;
- priprava ukrepov za povečanje obsega namakanja;
- priprava modelov prenove NS in učinkovitosti rabe vode;
- predlaganje spremembe predpisov za hitrejše izvajanje namakanja;
- priprava sheme prenosa strokovnega znanja na uporabnike NS;
- priprava sheme napovedi namakanja.
Naloge Regionalnih delovnih skupin so:
- pregled interesa na območju regije po namakanju;
- pregled kmetijskih površin, primernih za namakanje;
- proučitev možnih količin vode za namakanje na tem območju;
- koordiniranje priprave projektov za izvedbo novih NS, ki vključuje:
- aktivnosti za pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za uvedbo namakanja;
- aktivnosti za vzpostavitev organiziranosti lastnikov zemljišč na območju namakanja;
- aktivnosti pri pripravi projektov do izbire investitorja in izgradnje NS.
Predvsem Regionalne delovne skupine skrbijo za informiranost novih potencialnih uporabnikov
namakalnih sistemov, tako glede možnosti namakanja ter tudi vseh obveznosti, ki jih izgradnja in
uporaba namakalnega sistema prinaša. Regionalna delovna skupina hkrati skrbi za prenos informacij s
terena do odločevalcev, ki lahko s prilagajanjem zakonodajnih obveznosti olajšajo implementacijo
določenih ukrepov.
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Ljudska univerza Ajdovščina
Poleg ostalih programov, Ljudska univerza Ajdovščina izvaja več programov izobraževanja za
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) s področja kmetijstva. Pri omenjenih izobraževalnih
programih je pomemben relativno enostaven dostop do znanja o pravilnih tehnologijah pridelave in
predelave kmetijskih rastlin (NPK zeliščar, NPK Ekološki kmetovalec). Izobraževanja se odvijajo tudi
v prostorih Učnega centra Brje, kjer so urejeni prostori namenjeni izobraževanju in različnim prikazom
tehničnih in tehnoloških ukrepov predvsem na področju sadjarstva – od vzgoje do predelave.
Biotehniška šola
Biotehniška šola deluje v Šempetru pri Gorici, dijaki šole v večini prihajajo iz občin Severnoprimorske
regije. Pomembno je, da kmetijska šola odgovarja na potrebe po znanju na območju na katerem deluje,
kar lahko izjemno uspešno izvaja s pomočjo površin, ki jih obdelujejo v sklopu izobraževalnega procesa.
Univerza
Na območju deluje tudi Univerza v Novi Gorici. Univerza s svojim študijskim programom
Vinogradništvo in vinarstvo izobražuje visoko usposobljen kader na področju vinogradništva, ki je še
vedno najpomembnejša kmetijska dejavnost na obravnavanem območju.

2.13 Gojenje kultur, prilagojenih na podnebne spremembe
Pričakovane podnebne spremembe bodo kmalu realnost tudi v našem kmetijstvu. Potrebne in nujne so
prilagoditve, ki bodo učinke teh sprememb vsaj delno omilili, saj se jim popolnoma ne bo mogoče
izogniti. Ob pričakovanih podnebnih spremembah je verjetno, da bodo vsaj nekatere kulturne rastline
vse težje uspevale. Kmetijska pridelava, izbor kulturnih rastlin se vseskozi dopolnjuje in spreminja, to
je naravni proces razvoja kmetijstva. Ob pričakovanih podnebnih spremembah pa je še toliko bolj
pomembno, da ta proces poteka še intenzivneje, da se z načrtovanimi aktivnostmi išče nove možnosti in
nove potencialno primerne kulture za pridelavo na določenem območju.
V Vipavski dolini potekajo poskusi gojenja drugačnih kulturnih rastlin, katerih pridelava na območju še
ni prisotna oziroma ni tržno razširjena. Sedaj to poteka kot pilotni poskus, s katerim se želi preveriti
prilagojenost novih rastlin na podnebne razmere v Vipavski dolini, vključno z odzivom rastlin na burjo.
V poskus so vključene tako enoletne rastline (afriška kumara, sladki krompir, okra, muškatna buča,
maslenka), kot tudi trajnice (dren, mandelj, aronija, žižula, goji jagode, sibirska borovnica asimina)
(Slika 16).
Zaželeno bi bilo, da bi na terenu potekalo več podobnih poskusov. Takšni poskusi morajo biti zasnovani
strokovno, pri njih morajo sodelovati strokovnjaki kmetijske stroke, saj takšni poskusi vplivajo na
nadaljnji razvoj kmetijskega sektorja na območju.
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Slika 16

Mehiški zeleni paradižnik (slika levo spodaj), melonasta hruška (slika desno spodaj) Vir
fotografij:
http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/foto-video-bo-vipavska-dolinaeksoticni-vrt/402397

2.14 Organska snov v tleh
Prilagajanje klimatskim spremembam zahteva prilagajanje obema skrajnostma – viškom in
pomanjkanju vode. Eden od ključnih elementov, s katerim lahko odgovarjamo obema skrajnostma je
organska snov, ki izboljšuje in stabilizira strukturo zemlje, tako da lahko zemlja absorbira več vode.
(FAO, 2007).
Pomemben je delež organske snovi v zgornjem sloju tal. Organska snov neposredno vpliva na povečanje
obstojnosti strukturnih agregatov ter s tem na povečanje infiltracijske sposobnosti in zmanjšanje
površinskega odtoka vode in erozije. Organska snov vpliva na izboljšanje strukture, kar pripomore k
ugodnejšemu razmerju med makro in mikroporami, tako da taka tla lahko vpijejo in zadržijo več vode.
Povečanje organske snovi lahko dosežemo z večjim vnosom organskih snovi (živinska gnojila,
komposti, podorine) v tla.

3.

Sklepi

V pričujoči nalogi je bilo obravnavanih več dobrih praks, nekatere se na terenu že uspešno izvajajo,
druge v manjšem obsegu in bi bilo treba njihovo izvajanje z različnimi ukrepi bistveno pospešiti in tako
prispevati k hitrejšemu prilagajanju kmetijstva na pričujoče podnebne spremembe. Identificirane dobre
prakse bodo osnova za delo na akciji A1 (Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe),
vendar pa bodo v nadaljevanju tudi drugi deležniki predlagali svoje dobre prakse ter se opredelili o
ustreznosti že predlaganih ukrepov in njihovega izvajanja.
Deležniki kot najpomembnejše ukrepe v največ primerih izpostaviljajo protivetrno zaščito, namakanje
ter izobraževanje. Ob tem pa hkrati poudarjajo, da za celovito reševanje problematike namakanja ter
vzpostavitev protivetrnih pasov ni na voljo ustreznih finančnih virov. Tako od posameznikov, kot tudi
od lokalnih skupnosti pa ni pričakovati, da bi zmogli investicije v celovito urejanje problematike vetra
in namakanja.
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1. Uvod
Poglavitni namen projekta BeWater je vzpostaviti aktivno sodelovanje družbe pri prilagajanju 4
različnih porečij v različnih državah v Sredozemlju na nastajajoče globalne spremembe. Projekt poteka
od oktobra 2013 do marca 2017 vanj pa je vključenih 12 organizacij iz različnih evropskih in afriških
držav. Projekt BeWater je financiran v sklopu 7. OP, Znanost v družbi.
V porečju reke Vipave se prebivalci premalo zavedajo izzivov globalnih sprememb, s katerimi se
soočajo tako oni sami kot njihovo okolje. Da bi pospešili proces ozaveščanja, so zainteresirani lokalni
deležniki skupaj z domačimi in tujimi strokovnjaki oblikovali ustrezne strategije za upravljanje porečja
reke Vipave. Pri oblikovanju načrta prilagajanja na podnebne spremembe je bil uporabljen pristop od
spodaj navzgor (ang. bottom-up approach). Načrt je rezultat usklajenega sodelovanja z namenom
iskanja najboljšega načina za reševanje pritiskov na ravni porečij, ki so posledica pojava podnebnih
sprememb, rabe zemljišč in drugih dejavnikov. V okviru projekta BeWater je bil med štirimi porečji
razvit načrt prilagajanja tudi za porečje reke Vipave. Prepoznani so bili trije glavni izzivi pri upravljanja
voda na območju porečja reke Vipave in sicer: a) Razpoložljivost vode med sušnimi obdobji v rastni
dobi, b) Zmanjševanje poplavne ogroženosti in c) Ustrezna kakovost vode.
Eden izmed ključnih rezultatov projekta BeWater je dokument namenjen zainteresiranim deležnikom
na strani uporabnikov vode in povezanih področij politike, ki delujejo v porečju reke Vipave. Dokument
predstavlja načrt za povečanje prilagodljivosti socialnega in ekološkega sistema porečja reke Vipave ter
omogočanje proaktivnega odziva na nastajajoče globalne spremembe in s tem povezane izzive. Med
drugim je cilj načrta prilagajanja predstavitev možnosti upravljanja voda, ki so namenjene izvajanju
trajnostnega upravljanja voda v porečju reke Vipave v obdobju do leta 2030. Oblikovanje ključnih
izzivov porečja reke Vipave in prilagajanja na podnebne spremembe, je rezultat participativnega
pristopa (Libbrecht, 2015) s sodelovanjem zainteresiranih deležnikov in strokovnjakov. Skupno je 114
deležnikov podalo konkretne prispevke k procesu oblikovanja in vrednotenja možnosti upravljanja
voda, kot tudi k opredelitvi strategij prilagajanja. Organizirane so bile tri strokovno vodene delavnice,
naknadno so bili izvedeni intervjuji, individualni in skupinski sestanki ter javni posvet. Zasnovanih je
bilo 23 različnih možnosti upravljanja voda (MUV) oziroma ukrepov ter oblikovana predloga načrta za
izvajanje predlaganih ukrepov. V sklopu načrta so bile na podlagi prepoznanih medsebojnih sinergijskih
učinkov MUV združene v svežnje ukrepov, ki so sektorsko orientirani in naslavljajo upravljanje voda,
kmetijstvo, turizem in ohranjanje narave. Obenem je bilo s pomočjo multikriterijske analize
izpostavljenih pet prednostnih MUV, za katere se lahko s pomočjo sektorskih, upravljavskih in
izvedbenih načrtov ter različnih finančnih mehanizmov išče načine za njihovo izvedbo.
V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt bodo nadalje obravnavani predlagani ukrepi projekta BeWater,
ki naslavljajo kmetijski sektor. Identificiranih je bilo 10 prioritetnih ukrepov za zmanjšanje ranljivosti
oz. povečanje odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini. Ti ukrepi so bili
združeni v dva svežnja: (a) Izboljšanje pogojev za kmetijstvo upoštevajoč vplive podnebnih sprememb
in (b) Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe. Namen projekta LIFE ViVaCCAdapt je med
drugim podrobneje pregledati predlagane ukrepe, ki naslavljajo kmetijstvo ter pregledati možnosti za
njihovo implementacijo. V sklopu projekta so bili identificirani relevantni deležniki, ki vplivajo na
morebitno implementacijo ukrepov. Ukrepi so bili razdeljeni med zelene ukrepe (ang. green masures)
oz. ukrepe vezane na prilagajanje ekosistemov in sive ukrepe (ang. grey measures) oz. ukrepe vezane
na tehnološke rešitve (Kajfež-Bogataj, 2015 povzeto po EEA, 2012) (Slika 1).

1

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Implenemtacija ukrepov oblikovanih v projektu BeWater
(Act. A.1.e)

Slika 1

Prioritetni ukrepi za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe v
Vipavski dolini, kot so jih identificirali deležniki na delavnicah in intervjujih, ki so
potekali v okviru projekta BeWater.

2. Svežnji ukrepov iz projekta BeWater, ki naslavljajo kmetijstvo
2.1

Izboljšanje razmer za kmetijstvo zaradi vplivov podnebnih sprememb

Kmetijska zemljišča predstavljajo 33 % celotne površine porečja Vipave, kar znaša 190 km2. Vendar pa
se je raba kmetijskih zemljišč med leti 2002 in 2015 precej spremenila. Obseg obdelovalnih površin se
z leti zmanjšuje na račun spreminjanja intenzivnih kmetijskih površin v travnike in urbanizirane
površine. V tem obdobju se je 2,1 % površine Vipavske doline iz obdelovalnih površin spremenilo v
urbane površine in travnike, 3,5 % travnikov pa v gozdove in grmišča (MKGP, 2016; SURS, 2016). Z
opuščanjem košnje travniki preidejo v sekundarno sukcesijo in se pričnejo zaraščati z lesnimi
rastlinskimi vrstami (Grime, 2001). Z nadaljnjim krčenjem in opuščanjem obdelovalnih površin bo v
prihodnje potrebna optimizacija kmetijstva za doseganje enake proizvodnje in samooskrbe s hrano na
manjši površini.
Na kmetijsko proizvodnjo vplivajo tudi podnebne spremembe, ki predstavljajo obremenitev za kmetijski
sektor (ARSO, 2014). Pričakovati je, da bodo le-te v prihodnje z zmanjševanjem količin razpoložljive
vode ter z zviševanjem temperatur in evapotranspiracije v času rastne sezone (Honzak in sod., 2017)
negativno vplivale na kmetijsko proizvodnjo v Vipavski dolini. Vsi omenjeni vplivi se odražajo v
kmetijskih in hidroloških sušah, katerih posledica je povečan pritisk na rabo vode v rastni sezoni, še
posebej v poletnih mesecih, ko je razpoložljivost vode že tako zmanjšana (Gregorčič in sod., 2014).
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V nadaljevanju je predstavljen nabor ukrepov oz. možnosti upravljanja voda (MUV) (Preglednica 1), ki
so bili oblikovani in predlagani v projektu BeWater z namenom izboljšanja razmer za kmetovanje glede
na trenutno stanje in glede na obstoječo ter načrtovano infrastrukturo (MOP, 2016; Andjelov in sod.,
2013).
Preglednica 1: Nabor možnosti upravljanja voda (MUV) za izboljšanje razmer za kmetijstvo zaradi
vplivov podnebnih sprememb
Možnosti upravljanja voda
1

Oblikovanje medobčinske strokovne delovne skupine za porečje reke Vipave

2

Kampanja ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks
namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode

3

Vzpostavitev učinkovitega spremljanja rabe vode z namenom zmanjšanja obremenitev vodnih
ekosistemov

4

Izgradnja vodnih zadrževalnikov na vodotokih zgornjega dela porečja

5

Obnova obstoječega vodnega zadrževalnika Vogršček

6

Izgradnja novih namakalnih sistemov

7

Obnova obstoječih namakalnih sistemov

8

Izboljšanje sistema plačil za vodo za namakanje

2.1.1

Oblikovanje medobčinske strokovne delovne skupine za porečje reke Vipave

Veliko število občin v Vipavski dolini in prostorski načrti, ki so pripravljeni za posamezno občino so si
v mnogih primerih nasprotujoči in ovirajo proces upravljanja z vodami, kar posledično vpliva tudi na
kmetijsko proizvodnjo odvisno od namakanja. Poglaviten cilj oblikovanja medobčinske strokovne
delovne skupine je zagotoviti usklajeno in povezano prostorsko načrtovanje med vsemi 11 občinami na
območju Vipavske doline.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Za optimalno delovanje in usklajevanje prostorskih načrtov in načrtov upravljanja z vodami je potrebno
ustanoviti medobčinsko delovno skupino za porečje Vipave, ki bo imela aktivno vlogo pri upravljanju
voda. Cilj skupine bo izboljšati rabo vode v sektorjih, ki so odvisni od razpoložljivosti vode. Pomembno
je aktivno vključevanje v načrtovanje tehnik in trajnostno upravljanje vodnih virov. Delovna skupina bi
bila vključena tudi v prostorsko načrtovanje v vseh sodelujočih občinah in bi tako usklajevala obstoječe
in načrtovane ukrepe. V primerih pojavljanja morebitnih konfliktov interesov, ki bi nastali pri rabi
prostora in vode (npr. turizem, ribištvo, kmetijstvo) bi delovna skupina imela vlogo aktivnega in hitrega
reševanja le-teh. Delovno skupino bi sestavljali predstavniki lokalnih oblasti (občine; oddelki za
urbanizem, naravo, itd.), regionalne razvojne agencije (npr. Razvojna agencija ROD) in zunanji
strokovnjaki z različnih področij. Strokovnjaki s področij hidrologije, ekologije, naravovarstva in
agronomije bi delovni skupini zagotavljali potrebne in relevantne strokovne podlage, v povezavi s
pristojnimi državnimi organi (MOP, ARSO, MKGP idr.). Letno bi se skupina sestajala vsaj dvakrat, ali
po potrebi več, odvisno od vrste načrtovanih aktivnosti v Vipavski dolini.
Za preučitev možnosti oblikovanja medobčinske delovne skupine se je kontaktiralo vseh 11 občin, z
namenom ugotoviti kadrovski primankljaj in potrebe posamezne občine. Večina občin je izrazila
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potrebo po medobčinskem usklajevanju in izvajanje skupnih razvojnih in investicijskih načrtov
(programov). Nekatere občine so izrazile tudi potrebe po tesnejšem sodelovanju v drugih sektrojih, kot
sta turizem in gospodarstvo. Predstaviki občin so se strinjali o pomembnosti potencialnega prenos znanja
in ugotovitev delovne skupine na državne organe kot so MOP, MKGP in ARSO. Medobčinska delovna
skupina bi lahko pripravila smernice (priporočila) in potencialne načrte, ki bi bile uspešneje posredovane
z lokalne ravni na pristojne državne organe. V letu 2016 je s strani župana občine Miren-Kostanjevica
bil imenovan Strateški svet, ki vključuje predstavnike stroke z namenom opravljanja posvetovalne in
usmerjevalne funkcije pri pripravi in vodenju projektov Revitalizacije reke Vipave - Zelene
infrastrukture. Skupno poleg Strateškega sveta delujejo trije organi, in sicer še: Svet za Vipavo, ki ga
sestavljajo župani sedmih občin Goriške in Vipavske doline; in Projektna skupina, ki je sestavljena iz
predstavnikov občinskih uprav in razvojih agencij. Omenjeno povezovanje občin pri delovanju za
skupen cilj v okviru projektat za revitalizacijo reke Vipave, vsekakor nakazuje premike v smer bolj
usklajenega delovanja občin na območju Vipavske doline. Vendar pa bi bilo potrebno v omenjenih
organih okrepiti vključenost strokovnjakov različnih področij in razširiti delovanje na območju
celotnega porečja Vipave.
Oblikovanje (ustanovitev) medobčinske strokovne delovne skupine je podprta in omenjena tudi v
naslednjih uradnih in strateških dokumentih:
• Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016–2021; Temeljni ukrep OS3.2b5 –
Informiranje, osveščanje in izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda
(MOP, 2016);
• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (2005–2012) (ReNPVO); 7.2 Sodelovanje
javnosti in interesnih skupin pri pripravi razvojih strateških dokumentov (MOP, 2005);
• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS); 61. člen dovoljuje (podeljuje) pravico občinam, da zaradi
gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali
javno podjetje (medobčinske delovne skupine); 86. člen; Dve ali več občin lahko zaradi
skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih
razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski
sveti, ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne zveze (ZLS, 2016)
• Regionalni razvojni program Severne Primorske (2014–2020); točka 5.1: Celovit prostorski
razvoj regije – število regionalnih strokovnjakov, vključenih v regijsko prostorsko planiranje
(Posoški razvojni center, 2015)
Predpogoj za uspeh te možnosti je pripravljenost za sodelovanje s strani vseh občin v porečju reke
Vipave in inštitucij, ki bi nudile strokovno podporo. Potencialni sodelujoči so: Skupnost občin,
regionalne razvojne agencije (Ra ROD ali RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica), strokovna
pomoč Agencije RS za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode, Inštituta za vode Republike
Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za gozdove.
Možnost financiranja
Ukrep se lahko financira iz programov Interreg MED Programme 2014–2020 (prednostna os št. 3) in
Horizon 2020 (v sklopu družbeni izzivi, št.15). Ena možnost financiranja delovne skupine je tudi iz
občinskih proračunov, predvsem z vidika omilitve strokovnega primanjkljaja v občinskih upravah, saj
večina predvsem manjših občin ne zaposlujejo strokovnjakov s področja prostorskega načrtovanja,
hidrologov, ekologov, naravovarstvenikov in agronomov. V kolikor bi država prepoznala potrebo po
ustanovitvi medobčinske delovne skupine je možnost financiranja tudi iz državnega proračuna.
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2.1.2

Kampanja ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks
namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode

Priprava in organizacija kampanje ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu in za
izboljšanje praks namakanja je poglavitnega pomena, da se kmetje ustrezno seznanijo in izobrazijo glede
prilagajanja svoje proizvodnje na klimatske spremembe in prispevajo k trajnostni rabi voda. Da bi
vzpostavili vez med kmetovalci in poglavitnimi institucijami (MKGP, KGZS, MOP) bi bilo potrebno
vzpostaviti načrt z opredeljenimi konkretnimi mehanizmi za vzpostavitev celovitega sistema, ki bo
kmetom predstavljal podporo pri pridobivanju novih znanj, informacij ter pri izmenjavi pridobljenih
izkušenj. Letno bi se skupina sestajala vsaj dvakrat, ali po potrebi večkrat, odvisno od vrste načrtovanih
aktivnosti v Vipavski dolini.
Priprava kampanj ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu je podprta in omenjena tudi v
naslednjih uradnih nacionalnih strateških dokumentih:
• Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016–2021; Temeljni ukrep OS3.2b5 –
Informiranje, osveščanje in izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda
(MOP, 2016);
• Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020: 5.3 Informiranje in
ozaveščanje javnosti; promocija in ozaveščanje o okolju prijaznem kmetovanju; spodbujanje
promocije trajnostne proizvodnje (MOP, 2015);
• Akcijski načrt strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim
spremembam za leti 2010 in 2011 (MKGP, 2010); Steber II – izobraževanje, ozaveščanje in
svetovanje.
Za pripravo uspešne kampanje ozaveščanja je potrebno:
• Pripraviti ustrezno komunikacijsko strategijo;
• Organizirati najmanj eno delavnico na leto za kmete skupaj z ministrstvom odgovornim za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano;
• Pripraviti gradiva za sodelovanje na izobraževalnih dogodkih za potrebe izobraževanja
kmetijskih svetovalcev glede rabe vode v kmetijstvu, kmetijske inšpektorje in njihove vloge ter
pristojnosti vezane na naloge, ki se nanašajo na varstvo voda v povezavi s kmetijstvom;
• Pripraviti pregled obstoječih kmetijskih praks skupaj s predlogi za izboljšanje kot so:
o premik k bolj trajnostni kmetijski pridelavi, optimizaciji rabe vode ter zmanjšanju rabe
gnojil in zaščitnih sredstev;
o namakanju kmetijskih površin na bolj trajnosten način s pomočjo sistema za podporo
odločanju (ciljno za vrsto posevka in tip tal), ki pripomore tudi k zmanjšanju
onesnaževanja površinskih in podzemnih voda s hranili in zaščitnimi sredstvi;
o zmanjšanje hidromorfoloških obremenitev z izogibanjem ali prilagajanjem obdelave
površin v bližini vodotokov (priobalno zemljišče celinskih voda po 14. členu ZV-1
(Zakon o vodah, 2015).
• Pripraviti smernice za ustrezno kmetijsko proizvodnjo, ki upoštevajo spremembe klimatskih
razmer;
• Pripraviti nabor primerov dobrih praks (kmetijskih kodeksov) in predstavitev teh praks na
kmetijskih dogodkih, seminarjih, delavnicah, konferencah, simpozijih, predstavitev pilotnih
primerov in promocija aktivne udeležbe kmetov na dogodkih organiziranih v Vipavski dolini.
Na podlagi razpoložljivih podatkov je bilo ugotovljeno, da je bilo v letu 2015 aktivnih 24 terenskih
kmetijskih svetovalcev Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki na temo podnebnih sprememb
niso izvedli nobenega izobraževanja, so pa izvedli 21 osebnih svetovanj in pripravili eno gradivo za
objavo v medijih na temo podnebnih sprememb. Na temo varovanja voda v letu 2015 niso izvedli
nobenega izobraževanja, pripravljeno ni bilo nobeno gradivo za medije in noben preusmeritveni načrt
za kmetije, izvedena pa so bila tri osebna svetovanja (MKGP, 2016). Iz obstoječih podatkov je možno
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razbrati, da je bila realizacija svetovanja na področju podnebnih sprememb cca 30 %, na področju
varovanja vodnih virov pa 0 %. Izvedeno je bilo premalo izobraževanj predvsem na področju podnebnih
sprememb in varovanja voda glede na Letno poročilo Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za
leto 2015.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Za uspešno implementacijo in izvedbo kampanje ozaveščanja je potrebno izpolniti naslednje korake:
• Priprava kmetijskih kodeksov oz. primerov dobrih praks;
• Informiranje javnosti preko medijev;
• Izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje kmetom.
Kot osnova za izvajanje ukrepa naj bi se sprejelo t.i. kmetijske kodekse, ki so opredeljeni oz. omenjeni
v dokumentu »Preprečevanje onesnaževanje voda z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS)«. Države
članice za zagotovitev splošne ravni varstva pred onesnaževanjem za vse vode sprejmejo naslednje
ukrepe (Direktiva Sveta 91/676/EGS):
• Izdelajo kodeks ali kodekse dobre kmetijske prakse, ki jih bodo kmetje izvajali prostovoljno, s
cilji zmanjševanja onesnaženja vode s površinskim odtokom z nitrati, posodobitev/vzpostavitev
evidenc rabe zemljišč);
• Pripravijo, kadar je to potrebno, program za spodbujanje uporabe kodeksa(-ov) dobre kmetijske
prakse, ki predvideva tudi zagotavljanje usposabljanja in obveščanja kmetov.
Poleg priprave t.i. kmetijskih kodeksov je za uspešno vključevanje aktivnih in pasivnih deležnikov v
participativne procese potrebno ustrezno informirati javnost (npr. spletne strani, brošure, razstave, učne
poti, vključitev tematike v učne načrte, uporaba mobilnih aplikacij, itd.), z namenom, zmanjšanja pojava
potencialnih/ morebitnih nesoglasij in konfliktov, povečanja podpore pri oblikovanju in implementaciji
ukrepov, zagotoviti kvaliteto in smotrnost predlaganih ukrepov ter pripraviti ustrezno komunikacijsko
strategijo.
Predpogoj in osnova uspešnega izobraževanje in ozaveščanja kmetov so pripravljeni dobri primeri
kmetijskih praks in aktivno sodelovanje deležnikov v participativnih procesih odločanja in oblikovanja
ukrepov prilagoditve kmetijstva in kmetijske prakse na podnebne spremembe. Dokument »Akcijski
načrt strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010
in 2011« (MKGP, 2010) navaja aktivnosti v okviru Stebra II (Izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje),
ki se za prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu že izvajajo, in sicer:
• Ozaveščanje kmetov o vplivu podnebnih sprememb na kmetijstvo s programom KGZ ter preko
različnih publikacij, brošur in zloženk in po javnih občilih;
• Priprava poročil in predstavitve na novinarskih konferencah.
Pri vodenju kampanje ozaveščanja je pomembno sodelovanje strokovnjakov s področja kmetovanja, kot
so strokovnjaki z Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Oddelek za agronomijo, v sodelovanju s
Kmetijskim inštitutom Slovenije in MKGP s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije – Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica s svojim kmetijskimi svetovalci.
Možnost financiranja
Ukrep »Kampanje ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanja praks
namakanja ter za zmanjševanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode« se lahko
financira iz programov SEP/Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) (pod ukrepom M1.2)
in Horizon 2020 (v sklopu družbeni izziv, št. 15). Podpora je tudi v Direktivi Sveta 91/676/EEC z dne
12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati kmetijskih virov (Nitratna Direktiva)
– Člen 4 1(b); kodeksi kmetijskih praks, ki zagotavljajo tudi usposabljanje in obveščanje kmetov.
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2.1.3

Vzpostavitev učinkovitega spremljanja rabe vode z namenom zmanjšanja obremenitev
vodnih ekosistemov

Cilj ukrepa je vzpostaviti sistem, ki bo omogočal učinkovito zbiranje podatkov o hidromorfoloških
pritiskih z namenom preprečevanja morebitnih nezakonitih odvzemov in zajezitve vode za namene
namakanje kmetijskih površin. Z namestitvijo vodomerov bi se vzpostavil sistem, ki bi omogočal
učinkovito zbiranje podatkov o hidromorfoloških pritiskih z namenom preprečevanja morebitnih
nezakonitih odvzemov in zajezitve vode za namene namakanje kmetijskih površin. Ob pridobitvi novih
vodnih pravic je namestitev vodomerov obvezna, za obstoječe vodne pravice pa bi bila možna
namestitev vodomerov ob obnovi vodnega dovoljenja. Vzpostavljen sistem monitoringa bo omogočal
spremljanje porabe vode, kar je še posebej pomembno v obdobju nizkih pretokov v vodotokih v
Vipavski dolini. Danes ni vzpostavljenega sistematičnega spremljanja dejanske porabe vode za imetnike
vodnih pravic, prav tako sistem ne daje pravih podatkov o razpoložljivosti vode za odvzeme ter s tem
povezanih pravičnih plačil za odvzeto vodo glede na dejansko porabo.
Vzpostavitev in oblikovanje učinkovitega nadzornega sistema spremljanja stanja rabe vode z namenom
zmanjšanja obremenitev vodnih ekosistemov je tudi opredeljeno v strateškem dokumentu na ravni
Evropske unije in sicer v Vodni direktivi (2000/60/EC). Vzpostavljen naj bi bil sistem, ki omogoča
zbiranje podatkov o obremenitvah, z namenom smotrnega in učinkovitega oblikovanja programov
spremljanja stanja v prihodnje in ocenjevanja dolgoročnih sprememb naravnih razmer.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Za dosego maksimalnega učinka predlagamo, da se implementacija ukrepa časovno uskladi in izvede v
povezavi z ustanovitvijo medobčinske delovne skupine (ukrep št. 1), kjer bo vzpostavljeno sodelovanje
med občinami in strokovnjaki. Kot osnova in temeljna podlaga za implementacijo tega ukrepa obstaja
strateški dokument na nacionalni ravni. V Programu ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016–2021«
(MOP, 2016) temeljni ukrep z oznako R1b1 – »Sistem za podporo odločanju o rabi voda«, vključuje
aktivnosti kot so: analiza obstoječe rabe voda, analiza količinskega stanja podzemnih voda, analiza
razpoložljivih količin vode ter analiza ranljivosti vodnega okolja in omejitve rabe voda. Vse te aktivnosti
pa bi pomembno pripomogle k implementaciji ukrepa »Vzpostavitev učinkovitega spremljanja rabe
vode z namenom zmanjšanja obremenitev vodnih ekosistemov«.
Implementacija ukrepa se izvaja v več korakih in sicer:
• Nadgradnja in posodobitev podatkovnih slojev o hidromorfoloških obremenitvah vodnih
ekosistemov zaradi namakanja v kmetijstvu;
• Pridobitev podatkov o dejanski porabi vode imetnikov vodnih pravic (izbor merilnih mest,
zagotovitev meritev referenčnega mesta, analiza rezultatov in pisno poročilo ter preveritev in
potrditev obstoječih vodnih pravic v porečju Vipave);
• Pridobitev podatkov o možnih nelegalnih odvzemih in zadrževanjih vode (predvsem v
obdobju nizkih pretokov);
• Posodabljanje podatkov o kmetijskih (namakalnih) potrebah po rabi vode;
• Vzpostavi se sistem za podporo odločanju o rabi voda za namene namakanja v kmetijstvu
(DSSI);
• Priprava predlogov ukrepov za spremembo predpisov (npr. prilagoditev že pridobljenih vodnih
pravic z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na vodne ekosisteme, kaznovanje za
morebitne nezakonite odvzeme vode).
Za izvedbo ukrepa je potrebno sodelovanje institucij na nacionalni in lokalni ravni (tako javna podjetja
kot zasebniki) in to so: MOP s pomočjo podpornih služb, ARSO, DRSV, IzVRS, Zavod RS za varstvo
narave, Zavod za gozdove, imetniki vodnih pravic (hidroelektrarne, kmetovalci,…) in širša javnost
(možni potencialni nelegalni odjemalci).
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Možnost financiranja
Ukrep ima možnost financiranja iz programa Horizon 2020 (v sklopu Družbeni izziv, št. 12, 14 in 15).
Glede na to, da ima ukrep sinergijo z Vodno Direktivo – Priloga V, 1.3.2 – Oblikovanje obratovalnega
spremljanja stanja (ustanovitev monitoringa hidromorfoloških obremenitev na vodni ekosistem), se
poleg financiranja iz sredstev EU ukrep lahko financira tudi iz državnega proračuna.
2.1.4

Izgradnja vodnih zadrževalnikov v zgornjem delu Vipavske doline

Trenutno je v porečju reke Vipave zgolj en zadrževalnik (Vogršček), ki je lociran v spodnjem delu
Vipavske doline. V preteklosti je sicer bila predvidena izgradnja še več drugih zadrževalnikov v
Vipavski dolini (npr. Branica, Pasji rep, Močilnik, Malenšček-Kamenski potok, Vrtovinšček,
Lokavšček, Košivec), vendar zaradi spremenjenih prioritet države do realizacije ni prišlo v celoti. Med
trenutno aktualnimi prioritetami glede izgradnje zadrževalnikov je predvidena izgradnja štirih
zadrževalnikov na območju Vipavske doline in sicer: Pasji Rep, Vrnivec, Svinjšček in Košivec
(http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12981/8134/7772a9c158dadc251c895e1
48c3b1241/). Zadrževanje vode v zgornjem delu Vipavske doline bi omililo težave, povezane s sušami
in poplavami, potencialno bi se vzpostavil sistem namakanja za kmetijska zemljišča na rodovitnih poljih
v zgornjem delu Vipavske doline. Potrebno je poudariti, da gradnja zadrževalnikov na vodotokih
pomembno spremeni njihove hidromorfološke značilnosti in ni v skladu s cilji Vodne direktive
(Direktiva 2000/60/EC) in NUV (2016). V kolikor bi se v Vipavski dolini gradilo nove zadrževalnike,
bi bilo smotrno sanirati tudi že obstoječi vodni zadrževalnik Vogršček.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojoči akterji
Zmogljivosti obstoječega zadrževalnika Vogršček in pripadajočega namakalnega sistema so po ocenah
izkoriščene le cca. 30 % celotne kapacitete (Tratnik, 2015). Hidrološke razmere v času namakanja
kmetijskih površin in veliko število podeljenih vodnih pravic za odvzem vode iz vodotokov v Vipavski
dolini narekuje izgradnjo novih vodnih zadrževalnikov s katerimi bi zmanjšali neposredne odvzeme
vode iz vodotokov, ki imajo v času najintenzivnejšega namakanja izredno nizke pretoke ali celo
presušijo. Izgradnja zadrževalnikov predstavlja tudi povečanje protipoplavne varnosti, vendar pa so v
NUV (MOP, 2016) spodbujani predvsem negradbeni protipoplavni ukrepi, ki imajo manjše negativne
vplive na vodne ekosisteme v primerjavi z gradbenimi ukrepi. Nedvomno izgradnja novih
zadrževalnikov predstavlja velik poseg v prostor. Bistven predpogoj za izgradnjo novih vodnih
zadrževalnikov in s tem za implementacijo ukrepa je zagotovitev sprejemljivosti vključitve načrtovanih
zadrževalnikov v prostor s strani vseh nosilcev urejanja prostora.
V nadaljevanju so povzete preučene lokacije in možnosti umestitve štirih zadrževalnikov za potrebe
namakanja s pomočjo digitalnega modela reliefa LIDAR (Krajčič, 2016).
Pasji Rep (Orehovica – Podnanos)
Potencialno možnost umestitve zadrževalnika v zgornjem delu Vipavske doline predstavlja vodotok
Pasji Rep, ki teče skozi naselje Orehovica in se v Podnanosu izliva v reko Vipavo. Struga vodotoka Pasji
Rep teče po ozki dolini, ki bi lahko bila primerna za zajezitev vse do naselja Orehovica. Ker vodotok ne
teče po posebnih varstvenih območjih Natura 2000, je z naravovarstvenega vidika njegova umestitev v
prostor manj sporna. Problem pri umeščanju v prostor lahko predstavlja verjetnost plazenja na tem
območju. Ker je ocena verjetnosti pojava plazenja ocenjena kot srednja, bi bilo potrebno dodatno
pozornost posvetiti temeljenju pregrade in izvedbi ustreznih stabilizacijskih ukrepov, kot je sidranje
predvsem zadrževalnega bazena. Izgradnja zadrževalnika Pasji Rep bi prispevala k izboljšanju poplavne
varnosti, hkrati pa bi vodo iz zadrževalnika lahko uporabljali tudi za namakanje kmetijskih zemljišč
območju Slapenskega in Manškega polja.
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Vrnivec
Vodotok Vrnivec teče skozi naselji Stomaž in Cesta in z izjemo skrajnega povirnega dela, teče večinoma
po ravninskem območju. Potencialna umestitev zadrževalnika v prostor in zajezitev vodotoka v
ravninskem delu bi bila finančno težko upravičljiva. Dodaten problem predstavlja neprimerna geološka
sestava temeljne hribine, kar bi lahko predstavljajo težave pri temeljenju pregrade. Ker območje
predvidene izgradnje zadrževalnika spada tudi pod posebna varstvena območja Natura 2000, je
izgradnja omenjenega zadrževalnika manj smiselna in upravičena.
Svinjšček
Vodotok Branica je levi pritok reke Vipave, ki izvira med Vrhem in Vipavskimi brdi. Branica teče po
sorazmerno ozki dolini, pri naselju Čehovini se vanjo izliva vodotok Raša. Poselitev ob reki Raši je
redka, ob reki Branici se posamična naselja pojavljajo nekoliko pogosteje, večje neposeljeno območje
je med Dolanci in Spodnjo Branico, kjer bi bilo potencialno mogoče umestiti zadrževalnik. Z
geomorfološkega vidika sta dolini Branice in Raše ugodni za zajezitev, saj sta dolini razmeroma ozki in
ravni, vendar pa sta obe dolini razglašeni za območje Natura 2000. Izgradnja zadrževalnika bi tako
pomenila poseg v prostor, ki bi zahteval zagotovitev nadomestnih habitatov. Zagotavljanje nadomestnih
habitatov bi znatno povečala stroške izgradnje zadrževalnika, hkrati pa se pojavlja vprašanje o
možnostih zagotovitve ustreznih nadomestnih habitatov na območju Vipavske doline. Dodatne težave
pri umeščanju zadrževalnika v prostor predstavljajo tudi kraška tla, ki otežujejo temeljenje pregrade in
zahtevajo obsežne tesnilne ukrepe na dnu strug in brežinah vodotokov. V kolikor bi se zadrževalnik
uporabljal tudi za namakanje kmetijskih površin, sta vodotoka Branica in Raša precej oddaljeni od osi
sklenjenih kmetijskih površin predvidenih za namakanje. Na podlagi zbranih podatkov in zgoraj
omenjenih dejstev je izgradnja zadrževalnika Svinjšček manj smiselna.
Košivec
Vodotok Košivec se nahaja v osrednjem delu porečja reke Vipave in se pretežno napaja z vodami s
Trnovske planote. Košivec teče skozi pretežno neposeljeno območje, ki tudi ni posebno varstveno
območje Natura 2000. Z naravovarstvenega vidika je umestitev tega zadrževalnika manj problematična.
Zadrževalnik Košivec bi bil večnamenski - primeren tako z vidika zmanjševanja poplavne ogroženosti
v primeru visokih voda, kot tudi z vidika namakanja kmetijskih površin. Ker so v neposredni bližini
večje kmetijske površine, primerne za namakanje (Žablje), bi umestitev zadrževalnika pomenila
pomembno dopolnitev obstoječemu namakalnemu sistemu. Glede na vsa omenjena dejstva in
večnamenskost zadrževalnika, je njegova izgradnja najbolj upravičena in smiselna izmed vseh štirih
predlaganih zadrževalnikov.
Potrebno je poudariti, da je predpogoj za umestitev zadrževalnikov v prostor potrebno zagotoviti
sprejemljivosti vključitve načrtovanih zadrževalnikov v prostor s strani vseh nosilcev urejanja prostora,
zlasti s strani naravovarstvenega vidika. Sodelujoči akterji pri možni implementaciji ukrepa so: MKGP
skupaj z občinami, Kmetijsko – gozdarsko zbornico Slovenije s tesnim sodelovanjem MOP, njegovih
organov v sestavi, kmetovalcev, lastnikov zemljišč in potencialnih uporabnikov zadrževalnikov.
Možnost financiranja
Vir finančnih sredstev za izvedbo ukrepa predstavljajo EU sredstva in sredstva državnega proračuna.

2.1.5

Obnova obstoječega vodnega zadrževalnika Vogršček

Sistem Vogršček je sestavljen iz dveh upravljavsko ločenih, vendar funkcionalno tesno povezanih delov
– zadrževalnika in namakalnega sistema. Zadrževalnik je bil zgrajen v okviru obsežnih ureditvenih del
v Vipavski dolini, s katerimi se je skušalo zagotoviti optimalne pogoje za intenzivno rastlinsko pridelavo
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v spodnjem delu doline. Celoten zadrževalnik sestavljata manjši zgornji in večji glavni del, ki ju ločuje
nasip hitre ceste. Zadrževalnika sta med seboj povezana z rovom. Glavni pritok zadrževalnika se steka
v zgornje jezero, od koder se preko jaškastega vtočnega objekta in povezovalnega rova voda steka v
spodnji, glavni zadrževalnik. Namakalni sistem Vogršček sestavlja namakalni razvod, ki namaka 16
namakalnih polj. Ta so, razen enega, med seboj povezana z enotnim primarnim cevovodom. Le polje
Črniče – Perovlek je ločeno, z lastnim (dizelskim) črpališčem, ki je locirano na zgornjem zadrževalniku.
Odvzem vode za namakanje posameznih parcel se izvaja preko hidrantov, ki so običajno postavljeni na
mejah parcel. Na hidrant se lahko istočasno priklopi en ali več uporabnikov z ustrezno namakalno
opremo (Tratnik, 2015).
Problematika zadrževalnika Vogršček in pripadajočega namakalnega sistema je povezana z neustrezno
urejenim lastništvom in upravljanjem.
Pregrada zadrževalnika in zadrževalnik Vogršček je v lasti Republike Slovenije. V imenu lastnika z njim
upravlja MOP, Direkcija RS za vode. Ta vzdrževanje in obratovanje poverja izvajalcu obvezne državne
gospodarske javne vodnogospodarske službe za območje Soče (koncesionarju) podjetju Hidrotehnik
VGP, d.d. Namakalni sistem je bil 2008 predan hidromelioracijski sistem (HMS) javnemu zavodu Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Upravljanje z namakalnim sistemom je ta s koncesijo oddal drugemu
koncesionarju, ki je zadolžen za vzdrževanje, upravljanje in obratovanje namakalnega sistema.
Upravljanje le-tega je torej ločeno od upravljanja z zadrževalnikom. Kljub temu, da je primarna raba
zadrževalnika v večjem deležu zagotavljanje vode za potrebe namakanja kmetijskih površin v spodnji
Vipavski dolini, stroške vzdrževanja upravljanja in obratovanja nosi MOP, ki je zadolženo za
upravljanje in vzdrževanje zadrževalnika. V preteklosti so se finančna sredstva zagotavljala glede na
prejete koristi: 84,5 % sredstev je zagotavljalo MKGP, preostalih 15,5 % pa MOP.
Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS določa, da je izvajalec javne
službe upravljanja in vzdrževanja namakalnega sistema HMS javni zavod Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS (Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih
sistemov, 2014). Izvajalec javne službe (Kmetijstvo Vipava) izbere podizvajalce, ki izvajajo potrebne
naloge upravljanja in vzdrževanja obstoječe infrastrukture, namenjene namakanju. Sredstva,
zagotovljena od lastnikov oz. zakupnikov zemljišč, se preko Davčne uprave RS zbirajo na posebni
proračunski postavki MKGP in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih. Pri namakalnem
sistemu Vogršček je težava v tem, da zbrana sredstva ne zadoščajo za kritje vseh stroškov delovanja in
vzdrževanja sistema.
V letu 2008 se je izvedla interventna sanacija zaradi opaženega mokrega madeža dolvodno od pregrade.
V letu 2009 so bile narejene podrobnejše preiskave materiala vgrajenih jeklenih cevi talnega izpusta,
vendar zaradi nepopolnih izhodišč ni bilo mogoče natančno določiti stanja, zaradi česar je izvajalec
pregleda predlagal periodični pregled stanja cevi talnih izpustov. Z namenom poiskati možne rešitve
sanacije, je bila izdelana Idejna zasnova za dokončno sanacijo pregrade (2009) v kateri so bile
obravnavane naslednje variante (MKO, 2015):
•
•

•

•

Varianta 1; sanacija obstoječih temeljnih izpustov z izvedbo novih jeklenih cevovodov znotraj
obstoječih; povezava enega od cevovodov na obstoječi odvzemni objekt;
Varianta 2; izvedba novega dovodnega sistema s tunelom v levem bregu približno na koti dna
akumulacije v katerem bosta nameščena cevovod temeljnega izpusta in namakalnega voda,
uporabi se obstoječi odvzemni objekt, ki se ustrezno sanira;
Varianta 3; izvedba novega dovodnega sistema s tunelom v levem bregu približno na koti dna
odvzemnega objekta v katerem bosta nameščena cevovod temeljnega izpusta in namakalnega
voda, uporabi se obstoječi odvzemni objekt, ki se ustrezno sanira;
Varianta 4; izvedba popolnoma novega dovodnega sistema na desnem bregu.

V sklopu utemeljitve variant sanacije je bila izdelana tudi Predinvesticijska zasnova (PIZ). V začetku
leta 2012 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naročilo dodatno študijo, katere cilj je bil
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ugotoviti možnost polnitve zadrževalnika v sedanjem stanju. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
(FGG) je v svoji študiji (MOP, 2015) ugotovila, da pregrada ne ustreza minimalnim varnostnim
kriterijem. Nadalje je FGG izpostavila, da je za zagotovitev stabilnosti pregrade potrebno pristopiti k
celoviti sanaciji. Kot najprimernejša varianta izvedbe je bila predlagana modificirana varianta 1 iz
projekta Idejne zasnove. Prva faza sanacije je bila izvedena v letih 2012–2013. Leta 2013 je bil izdelan
Dokument identifikacije investicijskega procesa za dokončno celovito sanacije pregrade in pripadajočih
objektov. V letu 2016 se je pripravljala projektna dokumentacija za dokončno sanacijo pregrade, dela
naj bi bila predvidoma zaključena v letu 2017.
Zaradi neustreznega vzdrževanja in upravljanja zadrževalnik in pripadajoči namakalni sistem torej ne
delujeta optimalno. V preteklosti so se pojavile različne težave, ki niso ustrezno sanirane, kar botruje
majhni izrabi razpoložljivih kapacitet zadrževalnika in namakalnega sistema. Že v letu 2009 je bil
odvzem vode za namakanje zaradi slabega stanja namakalne cevi, ki teče pod pregrado, urejen preko
ene od dveh cevi talnega izpusta. V splošnem je namakalni sistem v slabem stanju, njegovi najstarejši
deli so starejši od 25 let (Tratnik, 2015). Na določenih delih namakalnih cevovodov se pojavljajo okvare,
zato bi bilo potrebno cevovode ustrezno obnoviti. Prav tako ne deluje odvzemni objekt, namenjen
zajemu površinske vode iz zadrževalnika, ki je manj hladna kot voda odvzeta preko talnega izpusta in
hkrati ni tako obremenjena z drobnimi delci in muljem kot pridnena voda zajeta pri talnem izpustu.
Trenutna ureditev tako povzroča težave pri namakanju, saj je voda hladna, vsebuje številne drobne delce
in je v splošnem vprašljive kakovosti (Tratnik in sod., 2012). Zaradi nižje gladine vode v zadrževalniku
je tudi tlak v cevovodih vse nižji, zato je za namakanje bolj oddaljenih polj nujna uporaba črpalk, kar pa
povečuje stroške delovanja namakalnega sistema.
Velik delež razpoložljivega volumna vode v zadrževalniku ni izkoriščen, saj namakalni razvod ni bil
razvit v končnem planiranem obsegu. Tako kmetijska panoga po ocenah v povprečju porabi približno le
tretjino razpoložljive vode (Tratnik in sod., 2013).
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Glede na pomen pregrade in zadrževalnika Vogršček je nujno, da za pregrado in zadrževalnik skrbi
kompetentna in za to primerno usposobljena pravna oseba. Sama zakonodaja (ZGO) odgovornost za
funkcionalnost, varnost in varno obratovanje objektov definira, da je za to odgovoren lastnik objekta,
vendar pa je preganjanje nepravilnosti in iskanje odgovornosti težavno, predvsem zaradi pomanjkanja
ustreznih kriterijev za presojo, slabo definiranih pristojnosti inšpekcijskih služb v praksi ali navsezadnje
odsotnosti ustrezne strokovno usposobljenega telesa.
Delitev namakalnega sistema in objekta je do neke mere sicer smiselno, vendar pa je potrebno zavedanje
upravljavcev in uporabnikov namakalnega sistema, da je prvi predpogoj za dobro delovanje sistema
funkcionalna pregrada – česar pa prepogosto, tudi zaradi negativne propagande ni.
Problem izvira iz različnih interesov: (1) varnega obratovanja objektov (tudi v smislu zagotavljanja
poplavne varnosti) ter (2) želje po čim večji izrabi vode (ob čim nižjih obratovalnih stroških).
Pregrade v splošnem uvrščamo v kritično infrastrukturo – v primeru porušitve ali resnejše poškodbe
lahko v kratkem času povzroči obsežno škodo in v skrajnem primeru zahteva celo človeške žrtve.
Poudariti je potrebno, da je v razvitih državah sveta uveljavljeno načelo, da se za samo redno
vzdrževanje tovrstnih objektov na letni bazi namenijo cca. 2% investicijske vrednosti objekta, kot tudi,
da bi bilo potrebno skladno z standardi in veljavno zakonodajo izvajati redne natančne preglede in
evalvacije stanja takih objektov. Prenos lastništva na MKGP je tvegan, saj imajo lahko (ob obstoječi
zakonodaji) interesi po čim večji izrabi vode za posledico nedosledno in nezadostno skrb za
zagotavljanje varnega obratovanja pregrade, kar lahko dolgoročno lahko pripelje do resnih poškodb in
skrajno do porušitve pregrade.
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Potrebno je več pozornosti posvetiti izbiri kompetentnega upravljavca pregrade, ki bo poleg ustreznih
znanj potrebnih za zagotavljanje varnega obratovanja pregrade sposoben izvajati s tveganjem podprto
upravljanje.
Predlagane so štiri možne ureditve razmerij:
1. Zadrževalnik in pregrada ostaneta v lasti države, ta pa upravljanje tako pregrade, kot
namakalnega sistema poveri enemu koncesionarju. Finančna sredstva ponovno zagotavljata obe
ministrstvi.S prenosom MKGP dela obveznosti na MOP so se stroški, predvsem pa odgovornost
za zagotavljanje varnosti in varnega obratovanja pregrade enostransko prenesli na MOP in
izbranega koncesionarja. MOP tako mora zagotoviti tudi izpadla sredstva za obratovanje in
vzdrževanje pregrade in zadrževalnika, ki jih je pred tem skladno z delitvijo razpoložljive vode
zagotavljal MKGP. Na drugi strani pa lastnik namakalnega sistema, kljub temu, da je
pravzaprav večinski porabnik vode (in zanjo prejema tudi dajatev) neposredno ne prispeva za
stroške vzdrževanja pregrade. Ob enem je upravljanje namakalnega sistema poverjeno privatni
družbi, ki stremi k čim večjem znižanju obratovalnih stroškov in s tem posredno še povečuje
pritiske s strani kmetijske skupnosti na upravljavca pregrade in zadrževalnika.
2. Pregrada in zadrževalnik ostaneta v lasti države, z njima še naprej upravlja MOP. Ohrani se
sedanja ureditev upravljanja namakalnega sistema. V tem primeru se vzpostavi učinkovit sistem
spremljanja porabe vode (poleg sanacije namakalnega razvoda je potrebno posodobiti merilno
mrežo) ter izboljša sistem plačil nadomestil za rabo vode za namakanje. Večji del prispevkov
za rabo vode se nameni za vzdrževanje, opazovanje in obratovanje pregrade oziroma se za te
aktivnosti zagotovi več sredstev, ki bodo neodvisna od preostalih finančnih sredstev namenjenih
za izvajanje javne vodno-gospodarske službe (MOP, MKGP).
3. Pregrada in zadrževalnik ostaneta v lasti države, z njima še naprej upravlja MOP. Vzpostavi se
učinkovitejši sistem spremljanja rabe vode. Prispevek za vodo se deli na dva dela – fiksni del,
ki se zbira centralno in se ga v celotni nameni za vzdrževanje, obratovanje in monitoring
pregrade in akumulacije in spremenljivi del, ki ga prejme/zbira upravljavec namakalnega
sistema. Upravljanje namakalnega sistema (od glavnega ventila) se prenese na združenje
kmetov (zadrugo), ki mora zagotavljati ustrezno delovanje namakalnega sistema, izvajati
nadzor nad sistemom in odprave napak.
4. Prenos lastništva na lokalno skupnost, vendar pa je v tem primeru nujna veliko bolj aktivna
udeležba države v smislu in poostren nadzor na delovanjem, funkcionalnostjo in varnostjo
pregradnega objekta. To pa terja ureditev zakonodaje, ki se nanaša na zagotavljanje in
vrednotenje varnosti pregradnih objektov (predvsem Zakon o vodah, Zakon o graditvi objektov
ter podzakonski akti) ureditev ali bolje konkretizacija pristojnosti inšpekcijskega nadzora ali kot
alternativa temu vzpostavitev strokovnega telesa, ki bo usposobljeno vrednotiti stanje in varnost
objekta in katerega priporočila bodo obvezujoča tudi za lastnika (torej državo).
Trenutno se v procesu ureditve lastniških razmerij najpogosteje omenja prenos lastništva namakalnega
sistema Vogršček z države (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS) na občine v Vipavski
dolini, med tem ko bi pregraga in zadrževalnik ostala v lasti države.
Akterji neposredno vključeni v upravljanje in delovanje sistema so: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(od 2014 spet Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor),
ARSO, upravljavec zadrževalnika (koncesionar), upravljavec namakalnih sistemov (koncesionar),
ribiška družina, pristojna za zadrževalnik (koncesionar), predstavniki namakalnih skupnosti in
uporabniki (namakalci) na območju. Med akterje, ki niso neposredno vključeni v upravljanje in
delovanje sistema sodijo: občine, Zavod za varstvo narave, znanstvene inštitucije, Kmetijsko gozdarska
zbornica (kmetijska svetovalna služba), regionalna razvojna agencija, odgovorne osebe, ki so bile na
vodilnih položajih v času načrtovanja in implementacije sistema Vogršček in športna društva.
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Možnost financiranja
Financiranje ukrepa »Obnova obstoječega zadrževalnika Vogršček« bi bilo možno iz Sklada za vode, ki
financira posodobitev vodnih zadrževalnikov namenjenih namakanju kmetijskih zemljišč in so v lasti
RS. Financiranje je možno tudi iz vzpostavljenih sistemov učinkovitega spremljanja rabe vode,
izboljšanega sistema plačil za vodo za namakanje in nadgradnja ter posodobitev obstoječe merilne mreže
za spremljanje stanja vodnega okolja.

2.1.6

Izgradnja novih namakalnih sistemov

Izgradnja novih zadrževalnikov in namakalnih sistemov je eden izmed bolj pomembnih ciljev kmetijske
politike (MKGP, 2008). Ukrep je tesno povezan tudi z ukrepom »Izgradnja vodnih zadrževalnikov na
vodotokih zgornjega dela porečja Vipave«. V različnih nacionalnih strateških dokumentih (PRP, NZPO,
Načrt namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020) je predvidena izgradnja
zadrževalnikov tudi v zgornjem delu Vipavske doline. Kot je bilo ugotovljeno v poglavju »Izgradnja
vodnih zadrževalnikov na vodotokih zgornjega dela porečja Vipave«, bi morebitna izgradnja vodnega
zadrževalnika in namakalnega sistema Košivec lahko dopolnila in razbremenila obstoječi namakalni
sistem, ki se napaja iz reke Vipave in zadrževalnika Vogršček. Z umestitvijo novih namakalnih sistemov
bi bilo mogoče omiliti kmetijsko sušo in posledično zmanjšati škodo, hkrati bi z ustreznim vzdrževanjem
zadrževalnikov in namakalnih sistemov bila zagotovljena bolj čista in primernejša voda za proizvodnjo
hrane.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Sodobna kmetijska proizvodnja temelji na optimalni in učinkoviti proizvodnji, kjer so namakalni sistemi
pomemben element. Morebitna umestitev zadrževalnika in namakalnega sistema Košivec bi preprečila
kmetijsko sušo in s tem tudi povečala donos (Krajčič, 2016). Vzpostavitev ustreznih novih, tehnološko
učinkovitejših namakalnih sistemov, opremljenih z ustrezno agrometeorološko podporo, s tipali za
optimalno namakanje glede na vrsto kulture in tal, pa omogoča zmanjšanje porabe vode. Hkrati se lahko
zmanjša tudi onesnaževanje površinskih in podzemnih voda, ki je posledica izpiranja hranil in
fitofarmacevtskih sredstev s kmetijskih površin. Omenjena problematika je opažena zlasti v spodnjem
delu Vipavske doline, kjer kmetijske površine predstavljajo razpršen vir obremenitev (MOP, 2016).
Izgradnja zadrževalnikov in novih namakalnih sistemov je predvidena tudi v dokumentu »Regionalni
Razvojni Program severne Primorske regije (Goriške razvojne regije) (2014-2020)« (Posoški razvojni
center, 2015) pod prioritetno os 1;
• Pripravljena bo projektna dokumentacija za izgradnjo zadrževalnikov in namakalnih sistemov
ter njihovo vzdrževanje glede na prioriteto;
• Stabilizacija pridelave hrane z ureditvijo zadrževalnikov in namakalnih sistemov in
preprečevanje škod po suši, ki se v vedno bolj pogosto pojavljajo, vpliv na blaženje podnebnih
sprememb.
V dokumentu »Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020« (MKGP,
2015) je tudi načrtovana izgradnja i novih zadrževalnikov in namakalnih sistemov v Vipavski dolini.
• Akumulacija Košivec, ki bo zagotavljala vodo za namakanje NS Brje-Žablje (600 ha). Na tem
območju se trenutno iz vodotoka Vipava namaka 20% zemljišč posameznih uporabnikov med
tem ko 80 % zemljišč ni namakano.
Predpogoj za uspešno izvedbo in delovanje novih namakalnih sistemov je sodelovanje in dogovor večine
lastnikov zemljišč, kjer je predvideno namakanje, da bodo namakalni sistem uporabljali in finančno
pokrivali njegovo obratovanje in vzdrževanje. Financiranje iz vzpostavljenih sistemov učinkovitega
spremljanja rabe vode, izboljšanega sistema plačil za vodo za namakanje in nadgradnja ter posodobitev
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obstoječe merilne mreže za spremljanje stanja vodnega okolja. Akterji neposredno vključeni v
morebitno implementacijo ukrepa so: MOP skupaj z občinami, Kmetijsko – gozdarska zbornica
Slovenije s tesnim sodelovanjem MOP in njegovih organov.
Možnost financiranja
Možni vir financiranja je Program Razvoja Podeželja (2014-2020) za izgradnjo velikih namakalnih
sistemov. Hkrati pa možnost financiranja ponujata razvojni program Severne Primorske (Goriške
razvojne) regije 2014-2020, še ne potrjen Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v
kmetijstvu do leta 2020 ter financiranje iz vzpostavljenih sistemov učinkovitega spremljanja rabe vode,
izboljšanega sistema plačil za vodo za namakanje in nadgradnja ter posodobitev obstoječe merilne mreže
za spremljanje stanja vodnega okolja.

2.1.7

Obnova obstoječih namakalnih sistemov

Raba namakalnega sistema (NS) Vogršček v veliki meri ni izkoriščena. Smiselno bi bilo izboljšati rabo
in delovanje namakalnih sistemov na obstoječih namakalnih površinah. Hkrati pa bi bilo potrebno
preučiti možnost širitve namakalnih sistemov še na druga območja, kjer namakalnih sistemov še ni
(Tratnik, 2015), za kar pa morajo biti v celoti izpolnjeni pogoji navedeni v podpoglavju »Priložnost za
implementacijo«.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Zaradi neustreznega namakanja bi bilo treba pričeti s sistematičnim izobraževanjem uporabnikov NS in
izboljšati informiranost uporabnikov o ustreznih tehnologijah namakanja ter pomembnosti upoštevanja
urnika namakanja. Prav tako bo treba urediti problematiko neevidentiranih uporabnikov, ki so
priključeni na obstoječi namakalni razvod (namestitev števcev količin uporabljene vode), pa tudi
problematiko neevidentiranega odvažanja vode na območja izven NS. Potrebno bi bilo vzpostaviti
ustrezen sistem financiranja upravljanja in vzdrževanja NS. Financiranje bi bilo zagotovljeno iz
vzpostavljenih sistemov učinkovitega spremljanja rabe vode, izboljšanega sistema plačil za vodo za
namakanje in nadgradnja ter posodobitev obstoječe merilne mreže za spremljanje stanja vodnega okolja.
Pri »Obnovi obstoječih namakalnih sistemov« je potrebno tesno sodelovanje in vključevanje relevantnih
akterjev: MKGP s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
RS.
Možnost financiranja
Možni vir financiranja je Program razvoja podeželja 2014-2020 (M4.3) za izgradnjo velikih namakalnih
sistemov, vendar samo v primeru, da se izvede prenos lastništva na lokalno skupnost. V kolikor bo
zadrževalnik in namakalni sistem ostal v lasti države, se na finančna sredstva Programa razvoja
podeželja 2014-2020 ne more prijaviti. Regionalni razvojni program severne Primorske regije 20142020 in ukrep U1; Trajnostni prostorski razvoj regije - A2P1 in še ne potrjen Načrt razvoja namakanja
in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 podpirata tovrstne možnosti. Možnost financiranja
je tudi preko SEP/Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) (17. člen za investicije kot so
namakalni
sistemi);
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF). Poleg možnega
vira financiranja iz nacionalnih in EU sredstev, bi bilo nujno potrebno vzpostaviti že omenjeni ustrezen
sistem financiranja obratovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov.
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2.1.8

Izboljšanje sistema plačil za vodo za namakanje

Gospodarna uporaba naravnega vira je osnovni pogoj za ohranjanje razmer, ki omogočajo dolgoročno
izvajanje storitev, povezanih z obremenjevanjem voda. Prekomerna uporaba naravnega vira privede do
razmer, ko izvajanje storitev ni več možno, npr. zaradi pomanjkanja vode in/ali onesnaženosti vode, in
tako vir ni več uporaben. Zato je za dolgoročno izvajanje storitev pomembno, da se povzročitelji
obremenitev zavedajo stroškov, ki jih povzročajo in da sami prispevajo h kritju teh stroškov. Po načelu
»plača povzročitelj obremenitve« je potrebno zagotoviti ustrezen prispevek povzročiteljev obremenitev
k povračilu ne samo finančnih1 temveč tudi t.i. okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira
(MOP, 2016).
Ukrepi ki se trenutno izvajajo v obliki ekonomski inštrumentov, vsebujejo naslednje ukrepe:
1. ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem
voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«,
2. ukrepi za gospodarno rabo vodnih virov in
3. ukrepi na vodovarstvenih območjih.
Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Namen te možnosti je izboljšati sistem plačevanja za vodo za namakanje. Razpoložljivost vode bi se
odražala pri plačilih, ki so potrebna, da se voda lahko uporablja za namene namakanja. Odražanje
razpoložljivosti vode v cenah bi vplivalo na zmanjšanje porabe vode (iz vodnega zadrževalnika
Vogršček, podtalnice, površinskih voda), sprožilo pa bi lahko tudi zagotavljanje spodbud za bolj
učinkovito rabo vode, kar bi se potencialno odražalo v zmanjšanju vpliva na vodne ekosisteme in
izboljšanju ekološkega stanja voda.
Potrebna je vzpostavitev sistema plačil za vodo za namakanje. Pavšalna plačila so alternativna možnost,
vendar je najpravičnejši sistem vzpostavitev plačil glede na dejansko porabljeno količino vode. Zato so
predlagane naslednje aktivnosti, ki so bile predstavljene tudi na 3. delavnici projekta BeWater , ki je
potekala v Ajdovščini v mesecu marcu 2016:
• pregled dobrih in uspešnih praks sistemov plačevanja za namakanje (npr. intenzivno gojenje
jabolk v okolici Bolzana – Južna Tirolska, Italija)
• znižanje spodnje vrednosti uporabljene količine vode, ki je oproščena plačila s 5000 m3 na 2500
m3;
• dvig spodnje meje za plačilo vodnega povračila za rabo vode za namakanje (v letu 2017 je bila
določena v višini 0,0015 €/m3 za uporabo na kmetijskih zemljiščih in v višini 0,0919 €/m3 za
uporabo na zemljiščih, ki niso kmetijska)(MOP, 2017);
Spremembe so potrebne v Sklepu o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in
vodnih zemljišč ter Uredbe o vodnih povračilih.
Izboljšanje sistema plačil za vodo za namakanje je definirano tudi v Načrtu upravljanja voda za vodno
območje Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 (MOP, 2016) pod temeljnim ukrepom (1ETb2), ki
usmerja sredstva zbrana z dajatvami za obremenjevanje voda. Skladno z Zakonom o varstvu okolja
(ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - Skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06
- Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/2015)
država z okoljskimi dajatvami pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja. Dajatve za
obremenjevanje voda so plačilo za vodno pravico in vodno povračilo ter okoljska dajatev za

1 finančni stroški izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
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onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Skladno z veljavno zakonodajo bi se morala
sredstva, zbrana z dajatvami za obremenjevanje voda, porabljati za doseganje ciljev upravljanja voda.
Pri procesu izboljšanja sistema plačil za vodo za namakanje je potrebno sodelovanje med Ministrstvom
pristojnim za kmetijstvo skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Skladom kmetijskih
zemljišč v sodelovanju z Direkcijo RS za vode in ARSO.
Možnost financiranja
Ukrep naj se financira iz državnega proračuna.

2.2

Prilagoditev kmetijstva na vplive podnebnih sprememb

Preglednica 2 Nabor možnosti upravljanja voda (MUV) za prilagoditev kmetijstva na vplive
podnebnih sprememb
Možnosti upravljanja voda
1

Oblikovanje medobčinske strokovne delovne skupine za porečje reke Vipave

2

Kampanja ozaveščanja za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks
namakanja ter za zmanjšanje učinkov ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode

3

Ohranjanje obstoječe in uvajanje nove zaščite pred vetrom

4

Gojenje kultur, prilagojenih na podnebne spremembe (suše, škodljivce in bolezni)

Prvi in drugi ukrep (MUV) iz Preglednica 2 sta obravnavana že med ukrepi za izboljšanje razmer za
kmetijstvo zaradi vplivov podnebnih sprememb v poglavju 2.

2.2.1

Ohranjanje obstoječe in uvajanje nove zaščite pred vetrom

Z umestitvijo novih in obnovo obstoječih protivetrnih pregrad, se bo zmanjšalo negativne učinke burje
na kmetijskih površinah. Učinkovite protivetrne pregrade znatno zmanjšujejo odnašanje rodovitne
zemljine in izhlapevanje vode s kmetijskih obdelovalnih površin (Tratnik, 2017). Uporaba ustreznih
rastlinskih vrst pri vzpostavljanju in obnavljanju protivetrnih zaščit lahko pozitivno vpliva tudi na
biotsko raznovrstnost v kmetijski krajini (Tratnik, 2017). Ta ukrep iz projekta BeWater bo v projektu
LIFE ViVaCCAdapt tudi implementiran in izveden v okviru aktivnosti C.3 »Zeleni protivetrni pasovi«.
Pri načrtovanju protivetrnih pasov je potrebo upoštevati značilnosti prostora, kot so prevladujoče smeri
vetra, videz krajine in kamninska podlaga, kar pomembno vpliva na izbor ustreznih drevesnih in
grmovnih vrst, da se vzpostavi učinkovita protivetrna zaščita (Premrl in Turk, 2013):
• Ogrodje protivetrnega pasu naj tvori drevje sajeno v trikotni shemi s čim večjo gostoto;
• V celoti zapolnjen vertikalni profil s sajenjem grmovnic in nižje rastočega drevja, s tem
zagotovimo enakomerno prepustnost. Glavni drevesni sloj mora vsebovati tudi grmovni polnilni
sloj, da ne nastajajo vrzeli, ki pomembno zmanjšajo učinkovitost pregrad;
• Za Vipavsko dolino priporočamo uporabo listavcev, avtohtonih drevesnih vrst, npr. črna jelša
(Alnus glutinosa), črni topol (Populus nigra) in beli gaber (Carpinus betulus).
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Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Trenutno je v Vipavski dolini dobro ohranjen le majhen del obstoječih protivetrnih pasov, ki niso zarast
ob vodotokih. Velika večina protivetrnih pasov ima pomanjkljivosti in zato niso ustrezno učinkoviti pri
zmanjševanju negativnih vplivov vetra. Pogosto se pasovi zarasti ne nahajajo na parcelah, predvidenih
za zasaditev protivetrnih pasov. Večina pasov se nahaja ob vodotokih in melioracijskih jarkih, kjer pa
niso vzdrževani na način, da primarno zmanjšujejo hitrosti vetra temveč na način, da je zagotovljen
optimalen odtok vode z območja. Razlogi za neuspeh predhodnih projektov zasaditve protivetrnih
pasov, so predvsem zaradi neustreznega vzdrževanja že obstoječih pasov ter nedokončana dela po
izdelani projektni dokumentaciji (Tratnik, 2017). Trenutno je v Vipavski dolini devet obstoječih
protivetrnih pregrad, ki so podrobneje predstavljene v delu A.1.f.
Za uspešno implementacijo ukrepa naj se:
• Izobražuje kmetijske pridelovalce o pomembnosti vzpostavitve primernih protivetrnih zaščitnih
pasov na kmetijskih zemljiščih;
• pripravi izvedbene uredbe ali spremeni obstoječi Zakon o gozdovih ali njegove obstoječe
podzakonske akte s ciljem ureditve sistema financiranja za izvedbo in vzdrževanje zaščitnih
pasov (Magjar in sod., 2016);
• zagotovi primeren nadzor zaščitnih pasov;
• izvede ukrep zaščite pred vetrom – saditev avtohtonih in primernih drevesnih vrst, 4 sadike na
tekoči meter, 50 cm visoke, z označevanjem in zaščito s palicami (Magjar in sod., 2016);
• preuči večje ali manjše vrzeli v protivetrni zaščiti (predvsem zaradi infrastrukture – poti,
električni vodi, ipd.) (Tratnik, 2017);
• možnost vzpostavitve sistema financiranja za kmetovalce, ki zagotavljajo javne dobrine in
koristi (biotska raznovrstnost kmetijskih zemljišč, prilagajanje na podnebne spremembe)
(Skupna kmetijska politika (EC, 2013);
• poenostavi administrativno-birokratska bremena za kmetovalce (EC, 2013).
Za dosego maksimalnega učinka predlagamo, da se implementacija ukrepa »Ohranjanje obstoječe in
uvajanje nove zaščite pred vetrom«, poveže in časovno uskladi z ukrepom »Kampanja ozaveščanja za
optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks namakanja ter za zmanjšanje učinkov
ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode«, kjer bi se lahko izobrazilo kmetijske pridelovalce tudi o
pomembnosti vzpostavitve primernih protivetrnih zaščitnih pasov.
Pomembni sodelujoči akterji so: MOP (za določitev upravljavca zaščitnih pasov), MKGP v sodelovanju
z občinami, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (za dvig
osveščenosti med kmetovalci). Izvajanje in vzdrževanje v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za
gozdove, kmetovalci in lokalnim prebivalstvom.
Možnost financiranja
Ukrep se lahko financira iz programov Interreg MED Programme 2014-2020 (v prednostni osi št. 3),
SEP/Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) (člena 17 in 18).

2.2.2

Gojenje kultur, prilagojenih na podnebne spremembe (suše, škodljivce in bolezni)

Spremembe dejanske rabe zemljišč lahko v določenih primerih spremenijo geografske in hidrološke
lastnosti porečja in tako vplivajo na dinamiko porazdelitve površinskega, podtalnega in bazičnega
odtoka voda znotraj porečja. S ciljem zmanjševanja poplavne nevarnosti in z njo pogosto povezanih
procesov (npr. erozija ali plazenje zemljine in snega) (MOP, 2015) je treba dolgoročno na prispevnih
območjih, ki so visoko poplavno ogrožena, izvesti tudi različne prilagoditve v smislu rabe zemljišč in
uvajanja novih kultur, prilagojenih na podnebne spremembe.
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Priložnosti za implementacijo ukrepa in sodelojuoči akterji
Preusmeritev v gojenje kultur, ki so odporne na učinke klimatskih sprememb morajo kmetje in kmetijski
strokovnjaki resno preučiti. Preusmeritev kmetijstva v gojenje drugih kultur lahko znatno pripomore k
manjši porabe vode za potrebe namakanja in manjšemu onesnaževanju voda z zmanjšanjem količin
uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev.
Za uspešno implementacijo ukrepa naj se:
• Izvede raziskava trga glede interesa in trženja novih kultur (Magjar in sod., 2016);
• na podlagi raziskave trga naj se pripravi seznam priporočenih novih sort (npr. lupinarji, aronija,
žižola, okra, sorte jablan odporne na škrlup,…) in alternativnih poljščin, ki so bolj prilagojene
klimatskim pogojem ter hkrati zanimive za trženje in se hkrati upošteva najsmotrnejšo izbiro
poljščin glede na zahteve po vodi, rastnih fazah in tipu rasti (Občina Ajdovščina, 2015);
• izvede natančne analize kmetijskih površin v porečju reke Vipave in pomembnih lastnosti (npr.
tip prsti, vodna bilanca v tleh, lokalna mikroklima,…) za pomoč pri določitvi možnih območij
za gojenje različnih poljščin, odpornih na podnebne spremembe;
• izobrazi in informira kmetijske pridelovalce o novostih na področju novih gojitvenih kultur,
prilagojenih na podnebne spremembe;
• oblikuje poskusni center z 20 ha obdelovalnih površin, s pripadajočo infrastrukturo (skladišče,
hladilnica in rastlinjak) (MOP, 2015) (vzpostavitev centra omenjena tudi v dokumentu NZPOSi-ukrep U3);
• vzpostavi sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za znanost, pri oblikovanju ciljnih
raziskovalnih programov (MOP, 2015);
Glede na to da so bile v letih 2015 in 2016 v občini Ajdovščina vzpostavljene kmetijske površine za
gojenje novih kultur prilagojenih na podnebne spremembe (cca. 0,8 ha) (Občina Ajdovščina, 2015), bi
bilo smiselno razmišljati o vzpostavitvi poskusnega centra s pripadajočo infrastrukturo z namenom
preizkušanja novih sort in kmetijskih tehnik, hkrati pa bi se pospešilo ozaveščanje in prenos znanja na
kmetijske pridelovalce.
Za dosego maksimalnega učinka predlagamo, da se z implementacijo ukrepa »Gojenje kultur,
prilagojenih na podnebne spremembe«, poveže in časovno uskladi z ukrepom »Kampanja ozaveščanja
za optimizacijo porabe vode v kmetijstvu, za izboljšanje praks namakanja ter za zmanjšanje učinkov
ustaljenih kmetijskih praks na kakovost vode« (ukrep št. 2), kjer bi se lahko izobrazilo kmetijske
pridelovalce tudi o pomembnosti uvajanja novih kultur v njihovo prakso in ekonomski učinek na njihovo
dejavnost. Zelo pomembno je tudi vključevanje pomembnih sodelujočih akterjev kot so: Ministrstvo
pristojno za kmetijstvo s pomočjo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, v sodelovanju z Univerzo
v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, Oddelkom za agronomijo in Inštitutom za vode RS. Zagotovljeno
mora biti tudi močno sodelovanje lokalnih kmetovalcev in kmetijskih zadrug.
Možnost financiranja
Ukrep se lahko financira iz programov SEP/Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), iz
Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 (podukrep M 1.2), iz programov Interreg MED
Programme 2014-2020 (prednostna os št. 3) ter Horizon 2020 (v sklopu Družbeni izziv, št. 9, 12 in 13).
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1.

Uvod

V preteklosti so bile prakse drevesno-poljedelskega podsistema (a ne pod tem imenom) zelo razširjene
v svetovnem, evropskem in tudi v slovenskem prostoru. Na njihov zaton je vplival pojav intenzivnega
monokulturnega kmetijstva z mehaniziranim načinom obdelave tal, ki je zahteval čim bolj odprt prostor.
Drevesa so bila v tem prostoru ovira, zato so ob melioracijah zemljišč izgubila svoj nekdanji prostor v
agrarni krajini. Dandanes ponovno spoznavamo vsestranski pomen dreves oz. zaplat gozdov v agrarni
krajini in se zavedamo, da je bila v preteklosti s takimi posegi nastala škoda z izpadom vseh tistih
učinkov, ki jih lahko opravljajo drevesa in gozdni ostanki (Premrl in Turk, 2013).
Zaradi značilnosti tal, zlasti hidromorfnega področja, je bilo potrebno ravninske predele pred vsemi
drugimi ukrepi primerno osušiti z meliorativnimi ukrepi. To se je dogajalo med leti 1982 in 1986. Temu
posegu je sledila komasacija, ki je bila logično sosledje osuševanja (novi odvodniki, nove poti, novo
oblikovane poljine) in zahteve po večjih zaokroženih obdelovalnih enotah. Značilnost lastništva
kmetijskih zemljišč v Vipavski dolini je namreč velika razdrobljenost zemljišč (Namakanje v
Vipavski…).
Komasacije so v Vipavski dolini popolnoma spremenile pogoje kmetijske pridelave, cilj komasacij pa
je bil (Črv, 2012) a) združevanje zemlje in b) možnost uporabe sodobne mehanizacije. Za dosego teh
ciljev je bilo treba vzpostaviti neko javno (skupno) infrastrukturo na območju izvajanja komasacij – 7
% kalo:
- 50 % za vodotoke, melioracijske jarke;
- 35 % javne poti in komunikacije;
- 15 % protivetrni pasovi.
Način implementacije celotne ureditve Vipavske doline, kjer je šlo predvsem za politično odločitev brez
pravega sodelovanja predvidenih končnih uporabnikov prostora (pristop od zgoraj navzdol) (Gabrijelčič
in sod., 1996), je primer, kako končni uporabniki prostora niso sprejeli vseh danih ureditev. Celoten
proces optimizacije pridelovalnih razmer v Vipavski dolini ni bil dokončan, tako na področju namakanja
kmetijskih zemljišč, kot tudi na področju zasaditve protivetrnih zaščit. Že v preteklosti so bile opravljene
analize razlik med posajenimi in načrtovanimi protivetrnimi zaščitami. Iz preglednice (Preglednica 1)
je razvidno, da so bili protivetrni pasovi v celoti zasajeni le na treh kompleksih, ostali pa so bili zasajeni
le delno ali pa sploh niso bili zasajeni.
V Vipavski dolini se na več mestih in za različne potrebe izvajajo meritve vetra, prevladujočo smer, iz
katere pihajo najmočnejši sunki pa lahko določimo že na podlagi opazovanja rasti posameznih dreves
(Slika 1). Danes je na več območjih Vipavska dolina popolnoma odprta, edini pas zarasti je šele ob reki
Vipavi, ki teče po skrajnem južnem delu doline (Slika 3, Slika 4). Takšni primeri so dobro vidni tudi iz
ortofoto posnetkov območja, kjer je edina ovira v krajini le hitra cesta, ki prečka Vipavsko dolino.
Bistvene razlike v krajini pa nam lahko poda tudi primerjava letalskih posnetkov pred izvajanjem
melioracij in komasacij s tistimi po njihovi izvedbi (Slika 2).

2.

Metode

V okviru analize stanja protivetrnih pasov v Vipavski dolini je bila primarno pregledana nam dostopna
literatura o načrtovanih in izvedenih ukrepih za optimizacijo kmetijske pridelave v Vipavski dolini.
Podatki o izvedenih ukrepih niso identični obstoječemu stanju – nekateri izvedeni ukrepi namreč niso
obstali in je bila infrastruktura v času od njene vzpostavitve uničena ali poškodovana. Pri identifikaciji
obstoječih protivetrnih pregrad so nam bili v pomoč tudi ortofoto posnetki območja. Vendar pa z
ortofoto posnetkov ni mogoče identificirati lastnosti posameznih protivetrnih pregrad – ali je vertikalni
profil izpopolnjen, ali so večje ali manjše vrzeli v protivetrnih pregradah.
1

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza stanja zelenih protivetrnih pasov v Vipavski dolini
(Act. A.1.f)

Poleg lokacij, kjer naj bi bile posajene protivetrne pregrade, obstajajo tudi pasovi zarasti, ki niso bili
posajeni v sklopu zasaditve protivetrnih pregrad, ampak so se formirali ob vodotokih, melioracijskih
jarkih, ob hitri cesti in nekaterih drugih cestah. Primarna vloga teh pasov zarasti torej ni zaščita pred
vetrom, čeprav v prostoru opravljajo tudi to vlogo. Po orkanski burji v začetku leta 2012, ki je na
kmetijskih zemljiščih povzročila veliko škode, so bile opravljene določene analize obstoječih
protivetrnih pasov. Podana je bila ocena razširjenosti teh pasov v primerjavi z načrtovanimi in dejansko
izvedenimi protivetrnimi pasovi (Črv, 2012).
Ker pa nam vsi predhodno pridobljeni podatki niso dovolj povedali o značilnostih posameznih
obstoječih protivetrnih pregrad, so bili za natančnejšo identifikacijo protivetrnih pregrad opravljeni
terenski ogledi protivetrnih pregrad v zgornjem delu Vipavske doline. V končni fazi tako niti ni več
pomembno na kakšen način je bila protivetrna zaščita formirana, pomembno je sedanje stanje, ki ga
lahko smatramo kot izhodiščno stanje. Naša naloga v prihodnosti je, da to stanje izboljšamo.

3.

Rezultati

3.1

Zgodovina protivetrnih pregrad v Vipavski dolini

Zgodovina nastanka protivetrnih pregrad je opisana že v uvodnem poglavju. O trenutnem stanju in o
njihovem pomenu pa se pogosto govori šele ob večjih škodnih dogodkih po izrednih vremenskih
dogodkih. Eden takšnih se je zgodil v letu 2012, ko se je orkanska burja pojavila konec meseca januarja
in v prvi polovici februarja. Po tem ekstremnem vremenskem dogodku se je opravila delna analiza
obstoječih protivetrnih pregrad – primerjava med načrtovanimi, izvedenimi in danes ohranjenimi
protivetrnimi pasovi (Preglednica 1). V tej analizi pa ni bila opravljena ocena učinkovitosti obstoječih
protivetrnih pregrad.

Preglednica 1 Melioracijski kompleksi in njihovi načrtovani protivetrni pasovi v primerjavi z njihovim
stanjem danes (prirejeno po Črv, 2012)
Dolžina
protivetrnih
pasov (m)

Površina
protivetrnih
pasov (ha)

Protivetrni pasovi

Vse posajeno

6500

3,25

95 % izkrčeno

1983 – 84

Vse posajeno

8850

4,43

70 % izkrčeno

1983 – 84

Vse posajeno

8361

4,18

50 % izkrčeno

Brje - Žablje

1983 - 84

Ni predvideno

Zaščitni gozd

/

Log – Zemono

1984 – 85

Malo posajeno

14506

7,3

90 % izkrčeno

Vipavski Križ

1984 – 85

Delno posajeno

10370

5,2

90 % izkrčeno

Slap – Lože

1985 – 86

Ni posajeno

5135

2,1

Dolenje

1985 – 86

Ni predvideno

Ob Vipavi

/

Lozice

1985 – 86

Delno posajeno

2500

1,25

50 % izkrčeno

V šopih

7000

5,6

Okrasno drevje

63222

33,31

Kompleks

Ajdovsko

Leto

Posajeno ob

izvedbe

melioracijah

1981 – 82

danes

polje
Lokavec
Manče

–

Podnanos

Ob hitri cesti
Skupaj
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Ostanki protivetrnih pasov so v Vipavski dolini prisotni na več lokacijah, vendar je veliko teh pasov
neprimernih ali nepopolnih in zato nimajo takšnega učinka na zmanjšanje hitrosti vetra, kot bi ga lahko
imeli. Identificirane pomanjkljivosti na obstoječih protivetrnih pasovih:
neizpolnjen vertikalni profil;
večje ali manjše vrzeli v protivetrni zaščiti – kjer so speljane poti, električni vodi;
neprimerne vrste dreves, ki niso kos vremenskim razmeram na območju (iglavci, ki so bili
poškodovani do te mere, da so propadli – predvsem zato, ker je bil pas iglavcev nesklenjen);
prekratki odseki protivetrnih pasov, da bi imeli dejanski učinek na zmanjševanje škodljivih
učinkov močnih sunkov vetra.

3.2

Opisi protivetrnih pasov po območjih v Vipavski dolini

V nadaljevanju so obravnavani protivetrni pasovi na posameznih območjih v Vipavski dolini. Najprej
so podani opisi stanja protivetrnih pregrad, slikovni prikazi pa so priloženi na koncu poglavja.
3.2.1 Ajdovsko polje
Na območju med Centrom za ravnanje z odpadki in Hubljem so na ortofoto posnetkih vidni krajši odseki
protivetrnih pasov (Slika 5). Na tem območju so bile že ob parcelaciji po ureditvenih delih v 80-ih letih
prejšnjega stoletja, zasnovane parcele, ki so bile predvidene za zasaditev protivetrnih pregrad. Terenski
ogled je pokazal, da obstoječi protivetrni pasovi svoje funkcije ne opravljajo, saj ne izpolnjujejo
osnovnih karakteristik protivetrnih pasov. Od prvotno posajenih protivetrnih pregrad so na več odsekih
ohranjena le večja drevesa brez sklenjene podrasti (neizpolnjen vertikalni profil). Prav tako so ohranjeni
le krajši odseki protivetrnih pregrad, kar pomeni, da je njihov učinek manjši, kot bi lahko bil, če bi bili
zasajeni odseki daljši.
Na območju je bilo posajenih tudi nekaj protivetrnih pasov iglavcev, ki pa jih je orkanska burja v letu
2012 poškodovala do te mere, da si niso več opomogli (Slika 5).
3.2.2 Lokavec
Najbolj so ohranjeni protivetrni pasovi na kompleksu Lokavec, severno od magistralne ceste na odseku
Ajdovščina – Cesta, ob letališču v Ajdovščini. Najbolje so ohranjeni trije zaporedni protivetrni pasovi,
zahodno od letališča (Slika 6). Na vseh treh pasovih so poleg visokih dreves (topoli) tudi manjša drevesa
in grmovje, ki zapolnjujejo vertikalni profil protivetrnega pasu. Podobno kot zgoraj opisani, je dobro
ohranjen tudi pas na južni strani letališča. Protivetrni pasovi na severni strani letališča so slabše
ohranjeni. Ti pasovi imajo več vrzeli, v vrsti niso istovrstna drevesa, zato je njihova višina različna, na
več odsekih ni podrasti (Slika 7), zato vertikalni profil ni izpolnjen, propustnost takšnega protivetrnega
pasu je velika.
3.2.3 Manče – Podnanos
Drevesa so prisotna ob vodotokih, melioracijskih jarkih ali odvodnikih s kmetijskih zemljišč. Zarast
neposredno v strugi vodotoka ali odvodnika se ne vzdržuje kot protivetrno zaščito, ampak se primarno
skrbi za optimalen odtok vode. Zasaditvi protivetrne zaščite so namenjene parcele neposredno ob
melioracijskih jarkih/odvodnikih, ki pa jih kmetje obdelujejo – na njih ni dreves. Drevesa so prisotna
tudi na parcelah, ki jih ni mogoče obdelovati – na tem območju so po melioracijah ostale stopnje med
območji (Slika 8), na katerih je zarast – drevje in podrast. Vegetacija je sicer zvezna, vendar je na nekaj
mestih propustnost vegetacije precej velika.
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Ob Podnanoškem potoku je prisotna vegetacija, vendar ne na njegovi celotni dolžini. Vegetacija ob
vodotoku se ne vzdržuje kot protivetrna zaščita. Prav tako na nekaterih odsekih vegetacije ob potoku
sploh ni, oziroma je prenizka, da bi imela znaten učinek na zmanjšanje hitrosti vetra na območju, ali pa
so vrzeli v vegetaciji velike (Slika 9).
Ob Globotinskem potoku je na pretežnem delu struge prisotna zarast, ki ni uniformna, saj ni bila
zasnovana kot protivetrna zaščita. Na nekaj odsekih so prisotna večja drevesa, brez podrasti, drugje pa
so drevesa nižja, prisotna pa je tudi gosta podrast in tako je vertikalen profil popolnoma zapolnjen (Slika
10).
Ob manjšem vinogradu v ravnini, severovzhodno od naselja Podraga je zasnovana individualna
protivetrna zaščita nasada, dolžina protivetrne zaščite je 210 m (Slika 11).
Zarast je prisotna tudi ob Mrzlem potoku. Zarast je zvezna, le na prečkanju ceste in poljskih poti so
večje vrzeli. Največja vrzel je na prečkanju lokalne ceste SZ od Podrage, kjer je vrzel široka več kot 25
m. Treba je podariti, da obravnavana zarast po svoji namembnosti ni protivetrni pas, ampak zgolj
vegetacija ob vodotoku, ki se je ne vzdržuje kot protivetrno zaščito (Slika 12).
Na polju med Podrago in Mančami je več linij protivetrnih pasov. Pasa, ki sta bližje Močilniku
sestavljajo izključno bori (Slika 13), med njimi je več vrzeli, podrasti ni, zato vertikalni profil ni
izpolnjen. Dva protivetrna pasa sta mešana iz listavcev in iglavcev, ob vodotoku Plešivec pa so samo
listavci (Slika 14). Kjer so zasajeni listavci je, kljub temu, da je pas razmeroma ozek, v njem tudi podrast,
vertikalni profil je v večini izpolnjen. Pasovi imajo več vrzeli in niso popolnoma zvezni, tudi zaključijo
se še preden se navežejo na pas zarasti ob Močilniku.
3.2.4 Log - Zemono
Pod Zemonom, med HC in reko Vipavo je manjši protivetrni pas iz cipres, ki ga je zasnoval individualni
lastnik ob svojih parcelah. Protivetrni pas je postavljen z dveh strani parcel v dolžinah 120 m in 130 m
(Slika 15). Vertikalni profil je popolnoma zapolnjen, ciprese so prav do tal dobro obraščene z vejami.
Tik za protivetrnim pasom ima lastnik intenzivno pridelavo sadik sadnega drevja in jagodičja.
Polje pod Gradiščem ob Gacki upravno spada pod polje Log – Zemono, čeprav lokacijsko ni v sklopu
tega polja. Pas visokih dreves je ob potoku Gacka pod Gradiščem pri Vipavi, vendar ta pas bolj varuje
hitro cesto in območje obrtne cone, kot pa kmetijska zemljišča. Prisotni so tudi posamezni šopi dreves
na polju (Slika 17), ki nimajo znatnega učinka na zmanjšanje hitrosti vetra na območju.
Zarast je prisotna ob potoku Gacka, na območju dolvodno od strelišča Mlake. To polje upravno ne spada
pod noben hidromelioracijski sistem. Rastje ob vodotoku ni zasnovano kot protivetrna zaščita, drevesa
niso zasajena v vrsti, ampak kot so sama zrasla ob vodotoku. Kljub ustrezni protivetrni zaščiti na tem
območju ne bi bila mogoča intenzivnejša kmetijska pridelava, saj je območje zaščiteno z
naravovarstvenega vidika (Slika 16).
3.2.5 Vipavski Križ
Na Ajdovskem polju, pod HC je zarast prisotna ob potoku Jovšček, ki teče po južnem in jugozahodnem
dnu doline, tik za potokom se prične teren že dvigati proti vasem Ustje in Plače. Zarast je prisotna na
desni brežini potoka, leva brežina je košena. Linija dreves in podrasti se počasi vzpostavlja tudi ob
odvodniku (Slika 18), južno od HC, vendar pa ta pas ni še sklenjen in še ne nudi dobre zaščite pred
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vetrom. Tudi na tem polju so v zemljiškem katastru predvidene parcele za postavitev protivetrne zaščite,
vendar je zaenkrat polje prazno in zelo izpostavljeno burji.
3.2.6 Slap – Lože
Na Slapenskem polju, levobrežno od reke Vipave je sklenjen protivetrni pas v dolžini 920 m, ki je od
reke Vipave oddaljen do 320 m (Slika 19). Pas sestavlja linija visokih dreves, podrast je prisotna na
pretežnem delu protivetrnega pasu. Protivetrni pas prečkata dva daljnovoda, na območju katerih so
vrzeli, brez kakršnekoli podrasti. Na območju protivetrnega pasu je bilo odstranjenih nekaj dreves, na
mestih, kjer so bila predhodno visoka drevesa so sedaj sicer nova, manjša drevesa, vendar niso na
ustrezni razdalji, da bi lahko nadomestila odstranjena drevesa, prav tako ni podrasti. Verjetno so bila ob
poseku večjih dreves zgolj puščena že obstoječa manjša drevesa, ni pa bilo namenske zasaditve novih
dreves s ciljem zapolnitve vrzeli v protivetrni zaščiti.
3.2.7 Dolenje
Na obravnavanem območju je zarast, ki ni bila formirana z namenom protivetrne zaščite, zarast je
prisotna le ob reki Vipavi od Vipave do Dolenj (Slika 20). Ker primarna funkcija te zarasti ni protivetrna
zaščita, se jo v ta namen tudi ne vzdržuje. Na večjem delu odseka Vipava – Dolenje je zarast sicer
prisotna na obeh brežinah reke Vipave, ponekod pa zgolj na eni strani (v Vipavi pod hitro cesto). Brez
zarasti so le krajši odseki neposredno ob premostitvah reke Vipave.
3.2.8 Lozice
Polje Lozice je dokaj ozko, prave ravnine tukaj ni veliko, po dnu doline teče potok Močilnik, levo in
desnobrežno se teren že po nekaj 10 metrih začne vzpenjati. Zarast je v sklenjeni obliki prisotna le na
območju potoka Močilnik (Slika 21), ponekod je širina zarasti nekaj metrov, na nekaterih odsekih pa so
v zarasti vrzeli. Za zagotavljanje ustreznega pretočnega profila potoka Močilnik se na vegetaciji ob njem
izvajajo redni (po planu) in morebitni potrebni interventni poseki zarasti in odstranjevanje
poškodovanih, odmrlih dreves.
V manjšem obsegu je zarast tudi na manjših pritokih Močilnika in ob melioracijskih jarkih. Pasovi so tu
ožji, niso zvezni, vertikalni profili niso izpopolnjeni, prav tako pa tudi smer zarasti ni optimalna za
protivetrno zaščito (Slika 22).
3.2.9 Vipavsko polje
Zarast je prisotna neposredno ob strugi potoka Močilnik ter ob nasipu na Vetrnem polju – desnobrežno
ob vodotoku Močilnik (Slika 23). Na Vetrnem polju (Vipavsko letališče) je prisotna zarast tudi na
njegovi vzhodni strani – ob magistralni cesti (Slika 24). Pas dreves je na več mestih prekinjen, prav tako
je na več mestih prisotno samo grmičevje brez visokih dreves. Območje se uporablja tudi v druge
namene (modelarsko letalstvo) in ne le za kmetijstvo, zato je to območje širine do 530 m in dolžine več
kot 1 km, v rabi kot trajni travnik (Slika 25). Kljub zarasti na robovih območja, to bistveno ne vpliva na
zmanjšanje hitrosti vetra, saj je območje zelo veliko in odprto.

3.3

Drugi pasovi zarasti v Vipavski dolini, ki nimajo značilnosti protivetrne zaščite

Na obravnavanem območju je tudi več kratkih odsekov zarasti, ki pa niso v funkciji protivetrne zaščite,
niti niso takšne strukture, da bi služila protivetrni zaščiti. Trasa hitre ceste, ki poteka po sredini Vipavske
doline je nekoliko dvignjena nad nivo okoliških kmetijskih površin. Na nekaterih odsekih so ob hitri
cesti tudi drevesa – nekje v posameznih šopih, nekje so krajši sklenjeni pasovi (Slika 26). Zarast v šopih
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je prisotna tudi na območjih bazenov meteorne vode, ki se steka s hitre ceste. Zarast ob hitri cesti še ni
dosegla svoje predvidene končne višine in gostote.
Na območju je tudi nekaj linij dreves, ki na ortofoto posnetkih izgledajo kot protivetrni pasovi, pa so v
resnici visokodebelni sadovnjaki (orehi, slive) (Slika 26). Na območju teh nasadov vertikalni profil ni
izpopolnjen, saj ni podrasti. Takšne linije zasajenih sadnih dreves so ob nekaterih poljskih poteh, jarkih,
potokih.

3.4

Razlogi za neuspeh predhodnih projektov zasaditve protivetrnih pasov

Projekt melioracij in komasacij v Vipavski dolini ni bil zaključen kot je bil načrtovan. Predvsem je
jasno, da je bil projekt izveden prehitro, brez nujnega sodelovanja lokalnih poznavalcev terena
(kmetijskih strokovnjakov in kmetijskih pridelovalcev) (Gabrijelčič in sod, 1996). Vsi končni
uporabniki prostora izvedenih ukrepov niso sprejeli. Tukaj gre predvsem za tiste, ki niso eksistenčno
odvisni od kmetijske pridelave in so bili zgolj navezani na svoj »košček zemlje«.
Poleg ostalih problemov pri izvedbi projektov (slaba priprava, slaba izvedba, neusposobljenost
izvajalcev in nadzora…) je najbolj očitno to, da zaradi pomanjkanja denarja, vsa dela niso bila izvedena.
Zmanjševalo se je število drenaž na posameznih območjih, drenaže se je neustrezno vgrajevalo… V
končni podobi krajine pa je bilo najbolj očitno to, da niso vzpostavljeni protivetrni pasovi. Ponekod so
bili predvideni a ne posajeni, drugod so bili posajeni a v večini primerov niso zrasli tudi zaradi slabega
odnosa do teh dreves. Zaradi nevzdrževanja že posajenih protivetrnih pasov so le ti propadli ali so bili
zaradi malomarnosti ali namerno uničeni (Gabrijelčič in sod., 1996). Ob tem, ko so uporabniki prostora
dobili nove, večje in urejene parcele v last, se niso zavedali, da je treba poskrbeti tudi za zaščito pred
vetrom. Zaradi lažje obdelave in senčenja rastlin ob protivetrnih pasovih so nekateri lastniki drevesa
posekali in tako ustvarili odprt prostor, kjer ima burja možnost, da lahko razvije svojo polno hitrost.
(Pre)hitra in politično vzpodbujena akcija ureditve Vipavske doline je imela tudi z vidika
naravovarstvenikov več negativnih vidikov (Gabrijelčič in sod., 1996). Osnovna naravovarstvena
zahteva ob izvajanju melioracij v Vipavski dolini je bila ohranitev čim več obstoječih vegetacijskih
sestojev in nekaterih, predhodno določenih predelov reke Vipave in njenih pritokov. Zaradi vnaprej
določenega obsega in sorazmerno hitrega izvajanja potrebnih zemeljskih del je bil naravovarstvenikom
na voljo le izjemno omejen čas dajanja pripomb na predlagane ukrepe, pri tem pa niso bili stranka v
postopku, ampak zgolj posredovalci neobveznega mnenja k predvidenim posegom. Rezultati
prizadevanj naravovarstvenikov so bili običajno bistveno manjši od njihovih zahtev tudi zaradi:
neustrezno zastavljenega projekta kompleksne ureditve Vipavske doline (parcialna obdelava s
pomanjkljivim upoštevanjem naravnih danosti);
neupoštevanja usklajenih zahtev in pogojev ter malomarnosti pri izvajanju del;
nedokončanosti del po izdelani projektni dokumentaciji predvsem v zaključni fazi ureditev, kar
pomeni, da v večini primerov izdelani in usklajeni zasaditveni načrti nikoli niso bili izvedeni.
Ravno izvedba protivetrnih pasov bi s stališča naravovarstvenikov nekoliko ublažila izvedbo vseh
grobih posegov v naravno krajino, ki so bili narejeni v sklopu melioracij in komasacij, vendar je zaradi
več vzrokov ta dela niso bila opravljena. Projekti so bili izvedeni z izrazito politično direktivo po
principu od zgoraj navzdol, pri čemer so bili končni uporabniki prostora premalo (nič) vključeni v
pripravo in izvedbo projektov, niso se niti zavedali pomena protivetrnih pasov – predhodno je bilo več
pasov dreves, manjše parcele, zato ni bilo toliko težav z močno burjo na območju pridelovalnih površin.
Z melioracijami in komasacijami se je odstranilo več kot 71 km omejkov kar predstavlja 51 % vseh
koridorjev drevnine oziroma 61 %, če izvzamemo obvodno drevnino (Fučka, 2000).
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Ravno v času predvidenega zaključevanja del v sklopu ureditve Vipavske doline so se v Sloveniji
dogajale tudi velike družbeno politične spremembe – osamosvojitev Republike Slovenije, ki je bila do
tedaj ena od republik Socialističen federativne republike Jugoslavije. Nosilec projekta melioracij,
komasacij ter tudi vzpostavitve protivetrnih pasov v Vipavski dolini je bil takratni kmetijski kombinat
Kmetijstvo Vipava d.d. ter njegova družba Agrogorica. Obe družbi sta po osamosvojitvi Republike
Slovenije izgubili pristojnosti upravljanja melioracijskih kompleksov, kar je imelo za posledico
nevzdrževanje skupne infrastrukture (poti, jarki, protivetrni pasovi, ipd). Do takrat večina zasajenih
protivetrnih pasov še ni dosegla polne funkcionalnosti. Zaradi nevzdrževanja je tako del protivetrnih
pasov propadel, del pa jih je bil izkrčen tudi zaradi nezavedanja kmetov o pomembnosti tega ukrepa za
intenziviranje kmetijske pridelave na območju.
Vzroki na kratko:
Pomanjkanje sredstev.
Nestrokovno izvajanje načrtovanih ukrepov.
Neidentificiran upravljalec melioracijskih sistemov po osamosvojitvi RS.
Nezavedanje uporabnikov prostora o pomembnosti ukrepa protivetrnih pasov.
V projektu ViVaCCAdapt bo zasnovano demonstracijko območje, na katerem bo potekalo razširjanje
znanj, saj je cilj projekta, da se tudi širši javnosti predstavi pomembnost tega ukrepa za intenziviranje
kmetijske pridelave na območju. Na ta načina bomo dosegli, da bodo implementacije protivetrnih pasov
v prihodnje uspešnejše, kot so bile v preteklosti. Vloga Občine Ajdovščina v je v tem projektu
prepoznana kot dobrodošla ter kot garant, za implementacijo in kasnejše vzdrževanje infrastrukture,
dokler ne bo dosežena polna funkcionalnost protivetrnih pasov.

3.5

Potencialne lokacije za vzpostavitev novih protivetrnih pasov

Vzpostavitev novih protivetrnih pasov bi morala biti celovito načrtovana, saj se je v letih, ko te zaščite
ni, dodobra spoznalo negativne učinke močne burje (Slika 27). Malo verjetno je, da se bo veliko
lastnikov zemljišč odločalo za postavitev protivetrne zaščite na svojih parcelah, tako kot so to storili
nekateri lastniki – kot je predstavljeno v poglavju o obstoječih protivetrnih pasovih. Veliko bolj verjetno
je, da bi te pasove ponovno vzpostavljali na lokacijah, kjer je že vzpostavljena ustrezna zemljiškoknjižna
struktura. Ob melioracijah so bile na območju Vipavske doline izvedene tudi komasacije, v sklopu
katerih so bile predvidene tudi posebne parcele, na katerih naj bi se vzpostavilo protivetrno zaščito (Slika
28). Parcelacija v postopku komasacije je bila izvedena tko, da se je lahko ob jarkih in poljskih poteh
pustilo še dodaten prostor, ki je bil predviden za zasaditev protivetrnih pasov.
Ne moremo in ne smemo pa predvidevati, da se bo lahko protivetrno zaščito lahko vzpostavljalo
neposredno na robovih odvodnikov, potokov in ob melioracijskih jarkih, saj imajo ti v krajini svojo
nalogo in bi z vzpostavljanjem protivetrnih zaščit na lokacijah, ki za to niso predvidene, poslabšali
primarno funkcijo druge infrastrukture. Ponovno vzpostavljanje novih območij – parcel za vzpostavitev
protivetrne zaščite bi zahtevala ponovno parcelacijo, odkupe delov parcel, ki bi jih želeli zasaditi s
protivetrno zaščito, kar bi bilo stroškovno in časovno veliko bolj potratno. Smiselno je najprej pričeti z
vzpostavljanjem protivetrne zaščite na za to že predvidenih lokacijah (Preglednica 1; Slika 28). Šele v
drugi fazi, ko bi se lahko ocenjevalo učinkovitost vzpostavljenih protivetrnih pasov, bi lahko načrtovali
posamezne dopolnite na območjih, kjer ti pasovi niso bili predvideni. Pred vzpostavitvijo protivetrnih
pasov bi bilo treba sprejeti odlok o zavarovanju protivetrnih pasov, ki bi te pasove predal v upravljanje
predhodno določenemu organu (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS; Občina; skupnost
lastnikov…).
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Pregled rabe tal s pomočjo ortofoto posnetkov kaže, da uporabniki zemljišč za protivetrne pasove
namenjene površine uporabljajo za kmetijsko rabo (Slika 29). To prakso izvajajo na način, da
obdelovalne površine širijo prek parcelnih mej na zemljišča, namenjena protivetrnim pasovom. Po svoje
je takšna praksa razumljiva, saj po končanih melioracijskih delih na večjem delu predvidenih površin
sploh ni bilo zasajenih protivetrnih pasov. Tako so bile v njihovih očeh površine proste, z njihovo
uporabo pa so pridobili dodatne obdelovalne površine, ki štejejo tudi v kvoto obdelovalnih površin
GERK, za katere lahko prejemajo kmetijske podpore (Premrl in Turk, 2013).

3.6

WindRisk

Mednarodni projekt Wind Risk (2015, 2016) obravnava veter na območju občine Ajdovščina, severnega
Porenja-Vestfalije in osrednje Dalmacije. Burja v Vipavski dolini je glavna tema analiz slovenskih
partnerjev v projektu: Občine Ajdovščina in Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo. Ostala dva partnerja sta Univerza v Splitu, Fakulteta za elektrotehniko, strojništvo in
ladjedelništvo in Tehnična Univerza Dortmund, Inštitut za prostorsko planiranje. Projekt Wind Risk je
v 75% sofinanciran s strani Finančnega instrumenta za civilno zaščito Generalni direktorat za
Humanitarno pomoč Evropske komisije. Skupaj je vreden 400.000,00 EUR, delež občine Ajdovščina
pa je 73.300,00 EUR.
Projekt je v prvi vrsti namenjen učinkovitejši pripravljenosti civilne zaščite v primeru hudega vetra. Cilj
projekta je izboljšanje učinkovitosti obstoječih politik in finančnih instrumentov skozi priporočila
namenjena aktivnostim za zmanjševanje ogroženosti v primerih hudega vetra, vključujoč tudi klimatske
spremembe. Na podlagi novih, natančnejših meritev vetra se izvajajo posodobljene analize, ki
predstavljajo podlago za priporočila za novo oceno ogroženosti in učinkovitejšo povezavo med
relevantnimi akterji in politiko. Na spletni strani Wind Risk projekta (http://www.windrisk.eu/) so javno
dostopni (neuradni) podatki iz merilnih postaj, v podporo lokalni civilni zaščiti. Izdelujejo se priporočila
za učinkovitejšo pripravljenost na posledice pojava hudega vetra v tranzitu (na kopnem in na morju), na
zgradbah, infrastrukturi, pri upravljanju gozda in nenazadnje za prebivalstvo.
Projekt Wind Risk prispeva k boljšemu razumevanju problematike močnega vetra in vetrnih sunkov in
izboljšanju pripravljenosti nacionalnih in lokalnih civilnih zaščit, s posebnim poudarkom na nenavadnih
pojavnih oblikah močnega vetra zaradi klimatskih sprememb. Visokofrekvenčne meritve vetra tudi v
Ajdovščini namreč opozarjajo, da veter, še posebno burja, dosega večje hitrosti od pričakovanih in da
je potreba po natančnejši obravnavi tega fenomena nujna.
Tako so npr. podatki iz meritev v Ajdovščini v okviru 4.823 ur (cca. 200 dni) pokazali najvišjo hitrost
vetra 46 m/s (165,6 km/h) in najvišjo vrednost 3s povprečja 32.24 m/s (116,06 km/h). Primerjava
podatkov o vetru iz Wind Risk sistema na ajdovskem stadionu in podatkov iz meritev vetra s strani
ARSO, iz vremenske postaje Ajdovščina Dolenje, pa je pokazala določena odstopanja. Predvsem
primerjava meritev vetrnih sunkov je pokazala do 50 % višje vrednosti iz Wind Risk sistema. Več o
tem:
http://www.windrisk.eu/wp-content/uploads/2016/01/Newsletter_No.-3.pdf
V projektu VivaCCAdapt bomo rezultate projekta Wind Risk kapitalizirali in hkrati uresničili nove cilje,
predvsem v okviru akcije D.3. Tu gre za kapitalizacijo do sedaj izvedenih analiz
http://www.windrisk.eu/index.php/2016/07/15/reports/:
- Posodobljena in celostna ocena ogroženosti pred hudim vetrom, tudi z vidika klimatskih sprememb
(Action C.1);
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- Ocena ogroženosti lokalnega okolja pred hudim vetrom in vetrnimi sunki z vidika prebivalstva,
infrastrukture, tranzita, zgradb in gozdov (Action C.2);
- Ocena ogroženosti pred hudim vetrom med nevihtami (Action C.4);
- Ocena ogroženosti pred sunki vetra v kombinaciji s snegom in žledom (Action C.3);
- Popis zakonodaje, ki se dotika problematike hudega vetra (Action C.5);
- Ovrednotenje socialno-ekonomskih stroškov posledic hudega vetra (Action C.6);
- Ocena vlog nacionalnih in lokalnih organov pri prostorskem planiranju, infrastrukturi in pripravljenosti
na naravne nesreče (Action C.7) in
- Ocena vloge civilne zaščite pri zagotavljanju pomoči v primerih hudega vetra in ovire, ki se ob tem
pojavljajo (Action C.8.).
Po dokončanju drugega dela analiz Wind Risk projekta, pa bomo lahko kapitalizirali tudi:
- Priporočila za prostorsko planiranje z namenom zmanjševanja ogroženosti območij (Action D.1);
- Priporočila, ki se tičejo fizičnih investicij, ki bi bile potrebne za zaščito ali izboljšanje infrastrukture,
tranzita, zgradb in gozdov (Action D.2);
- Priporočila, ki obravnavajo boljšo pripravljenost organizacij in načrtov zaščite in reševanja v izrednih
razmerah za lokalne organizacije civilne zaščite z vidika hudega vetra (Action D.3)
- Priporočila, ki obravnavajo gradbene regulative (Action D.4);
- Priporočila, ki obravnavajo upravljanje gozdov (Action D.5);
- Primerjava med novimi podatki iz Wind Risk merilnega sistema in onimi iz obstoječih merilnih naprav
in sistemov (Action D.6) in
- Priporočila za gradnjo stavb (Action D.7).
Poleg tega pa se bo novi projekt Viva CCAdapt lahko posluževal tudi javno dostopnih (neuradnih)
podatkov
v
živo
tudi
iz
merilne
postaje
v
Ajdovščini.
(https://www.windrisk.eu/index.php/2015/09/21/measurements-in-ajdovscina/) Tu gre za GILL
WindMaster Pro anemometer s pripadajočo opremo, ki meri natančne hitrosti vetra do 65 m/s.
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Priloga I

Slika 1

Meritve vetra v Vipavski dolini (levo), drevo z enostransko oblikovano krošnjo (desno)
(foto: M. Tratnik)

Ajdovsko polje; 1976

Slika 2

Ajdovsko polje; 2008

Ajdovsko polje, ortofoto posnetek iz leta 1976 (levo) in Ajdovsko polje v letu 2008 (Turk,
2012)
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Slika 3

Odprta dolina, brez večje zarasti – Ajdovsko polje, zarast šele ob reki Vipavi, s
puščicami označena prevladujoča smer burje (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M.
Tratnik)

Slika 4

Odprta dolina, brez večje zarasti – polje Log – Zemono, zarast šele ob reki Vipavi (Y
417684; X 79885), označena prevladujoča smer burje (vir ortofoto: Atlas okolja, foto:
M. Tratnik)
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Slika 5

Ostanki vetrozaščitnih pasov med Centrom za ravnanje z odpadki in Hubljem (Y
415978; X 81335) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 6

Vetrozaščitni pasovi zahodno od letališča v Ajdovščini (Y 413120; X 83343); (Y
413145; X 83574); (Y 413315; X 83811) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 7

Vetrozaščitni pasovi severno od letališča v Ajdovščini (Y 413740; X 83530); (Y 413565;
X 83997); (Y 413699; X 83740) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)

Slika 8

Ob poljski poti je stopnja, na kateri je kamenje iz obdelovalnih površin ter zarast, ki je
različno široka (Y 419661; X 74109) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza stanja zelenih protivetrnih pasov v Vipavski dolini
(Act. A.1.f)

Slika 9

Drevesa ob Podnanoškem potoku. Zarast ni zvezna, vertikalni profil ni povsod
zapolnjen, ob odvodniku je parcela (javno dobro), ki je predvidena za protivetrno
zaščito, vendar jo kmetje obdelujejo (Y 419812; X 74259) (foto: M. Tratnik)
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Slika 10

Zarast neposredno na brežinah vodotoka (Globotinski potok). Različne širine ter višine
dreves in podrasti (Y 418960; X 75546) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)

Slika 11

Individualna protivetrna zaščita ob vinogradu (Y 419374; X 74414) (vir ortofoto: Atlas
okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 12

Zarast ob vodotoku Mrzli potok (Y 419036; X 74828) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto:
M. Tratnik)

Slika 13

Protivetrni pasovi iz borov – ni podrasti, pasovi niso zvezni (Y 41912; X 75346) (foto:
M. Tratnik)
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Slika 14

Pasovi listavcev so zvezni, prisotna podrast (Y 418960; X 75378) (vir ortofoto: Atlas
okolja, foto: M. Tratnik)

Slika 15

Vetrozaščitni pas iz cipres, pod Zemonom (Y 418408; X 79128) (vir ortofoto: Atlas
okolja, foto: M. Tratnik)

Slika 16

Pas dreves in podrasti ob Gacki na Mlakah (Y 419876; X 75966) (vir ortofoto: Atlas
okolja, foto: M. Tratnik)

LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070): Analiza stanja zelenih protivetrnih pasov v Vipavski dolini
(Act. A.1.f)

Slika 17

Pas dreves ob potoku Gacka, posamezni šopi dreves na polju pod Gradiščem pri Vipavi
(Y 419388; X 76908) (foto: M. Tratnik)

Slika 18

Ajdovsko polje – zarast ob potoku Jovšček (zgoraj levo) (Y 413358; X 82453); linija
dreves in grmovja ob odvodniku južno od hitre ceste (zgoraj desno, spodaj levo) (Y
414537; X 82392) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 19

Protivetrna zaščita pod vasjo Slap (zgoraj levo), na krajših odsekih ni podrasti (zgoraj
desno); vrzel zaradi daljnovoda (sredina levo) in zaradi poseka starih dreves (sredina
desno), panorama protivetrnega pasu (spodaj levo) ter situacija (spodaj desno) (Y
418066; X 78663) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 20

Zarast ob reki Vipavi na odseku Vipava – Dolenje (Y 416526; X 80328) (vir ortofoto:
Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 21

Zarast ob Močilniku, skoraj povsod je prisotna tudi podrast, vertikalni profil je v celoti
zaraščen (Y 421711; X 72101) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 22

Zarast ki ni ob vodotoku Močilnik v večini nima prave vetrozaščitne funkcije (Y 420943;
X 72378), (Y 421822; X 72231) (foto: M. Tratnik)

Slika 23

Nasip desnobrežno ob Močilniku, poraščen z drevesi (Y 418664; X 76782) (vir ortofoto:
Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 24

Pas dreves ob magistralni cesti Podnanos – Vipava (Y 419319; X 76443) (vir ortofoto:
Atlas okolja, foto: M. Tratnik)

Slika 25

Vetrno polje (Vipavsko letališče) (vir ortofoto: Atlas okolja, foto: M. Tratnik)
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Slika 26

Sadno in drugo drevje posajeno v eni vrsti na robu parcel (sliki zgoraj in levo spodaj);
linija dreves ob hitri cesti pri Ajdovščini (slika levo spodaj) (vir ortofoto: Atlas okolja,
foto: M. Tratnik)
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Slika 27

Posledice orkanske burje v letu 2012 – vodotoki, melioracijski jarki ter odvodniki polni
rodovitne prsti, potrebno ponovno profiliranje jarkov, vodotokov (foto: U. Stibilj)

Slika 28

Ob poljski poti posebna parcela z lastniškim statusom javno dobro. Protivetrni pas je
delno že posajen (vir ortofoto: Atlas okolja)
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Slika 29

GERKi segajo tudi na parcelo vetrozaščitnega pasu (vir ortofoto: MKGP
pregledovalnik)

