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ZAINTERESIRANIM POTROŠAČiMA - SVIMA

PREDMET: a) Odluka o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe
na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji

b) Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja
za vodoopskrbno područje Istarske županije

- mišljenje, dostavlja se

Poštovani,

budući da je Istarska županija zaprimila upit vezano za davanje mišljenja u svezi
primjene Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na
vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji i Zaključka o uvođenju mjera redukcije
korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbna područje Istarske županije, dajemo slijedeće
mišljenje

1. Na upit da li se navodnjavanje za intenzivnu proizvodnu povrtlarskih kultura
na foliju po pitanju opskrbe vodom izjednačava sa proizvodnjom u staklenicima,
plastenicima i hidroponima? (Poljoprivredna udruga Agrorovinj, Rovinj)

Navodnjavanje u intenzivnoj proizvodnji povrtlarskih kultura na foliju je s obzirom na
karakteristike proizvodnje identična proizvodnji u staklenicima, plastenicima i hidroponima po
svim karakteristikama :gdje je iskorištavanje vode po modelu "kap na kap" maksimalno uz
vrlo male gubitke vode, te je opravdano izjednačiti navedenu proizvodnju s proizvodnjom u
staklenicima, plastenicima i hidroponirna.

Budući da je kod većine povrtnih kultura berba plodova u tijeku, preporuča se da se
do obustava mjera redukcije I. stupnja, ne uvode nove površine u obradu po navedenom
modelu proizvodnje.
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2. Na upit da li se može zaliti nekoliko žardinjera cvijeća na terasi i nekoliko u
dvorištu.

Došla sam na ideju da tokom dana skupljam vodu u kantu (voda od pranja ruku, voće,
povrća, suđa i sL) tom vodom bih zalila ostalo cvijeće. Kako da dokažem da se tom
vodom zalijeva moje cvijeće. (potrošač - fizička osoba)

Poznato je u našim krajevima, dok još nije bilo izgrađen vodoopskrbni sustav da se je
voda više puta koristila za razne namjene, pa između ostalog i na način kako je opisala naša
savjesna građanka. Osim na navedeni način potrošači za zalijevanje cvijeća u žardinjerama
u kući i u dvorištu mogu koristiti vodu iz drugih izvora koji nisu u sustavu vodoopskrbe,
cisterne, bunara, lokve, od sakupljanja kišnice i sl. Način korištenja vode možete predočiti
nadležnim inspekcijama u slučaju potrebe.

Zahvaljujemo svima na suradnji i razumijevanju.

s poštovanjem.

Dostaviti:
1. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,
Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb,
2. Ministarstvo poljoprivrede
- Služba državne vodopravne inspekcije i
- Odjel za slivove Jadrana,
3. Hrvatske vode Zagreb,
4. Hrvatske vode, VGO Rijeka,
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Zagreb,
6. Centar za obavješćivanje, Pazin
7. Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
8. Vodovod Pula d.o.o., Pula
9.. Vodovod Labin d.o.o, Labin,
10. IVS d.o.o. Buzet
11. Jedinice lokalne samouprave u IŽ - svima,
12. Podnositeljima upita - svima
13. Sredstvima javnog priopćavanja - svima

O tome obavijest:
1. Županu Istarske županije,
2. Predsjedniku Skupštine Istarske županije,
3. Zamjenicima Župana Istarske županije.
4. Stručna služba Istarske županije
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