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izhodiizhodiššččaa

Slovenska Istra se sooSlovenska Istra se soočča s pomanjkanjem vode, zlasti v a s pomanjkanjem vode, zlasti v 
ččasu poletne suasu poletne sušše.e.
V preteklosti se je prebivalstvo oskrbovalo z razliV preteklosti se je prebivalstvo oskrbovalo z različčnimi nimi 
vodnimi viri, ki so vsaj deloma vodnimi viri, ki so vsaj deloma šše ohranjeni.e ohranjeni.
Prihodnji (trajnostno sonaravni) razvoj naj bi v vePrihodnji (trajnostno sonaravni) razvoj naj bi v veččji ji 
meri temeljil na naravnih virih lokalnega okolja.meri temeljil na naravnih virih lokalnega okolja.
Vodni viri danes nimajo le vodo oskrbnega pomena.Vodni viri danes nimajo le vodo oskrbnega pomena.



ciljicilji

Ugotoviti:Ugotoviti:
šštevilo in lokacije tevilo in lokacije šše znanih in obstojee znanih in obstoječčih lokalnih ih lokalnih 
vodnih virovvodnih virov

obstojeobstoječče stanje lokalnih vodnih virove stanje lokalnih vodnih virov

nekatere vzronekatere vzroččnono--poslediposlediččne povezave med stalnostjo, ne povezave med stalnostjo, 
dostopnostjo, dostopnostjo, vzdrvzdržževanostjoevanostjo zgrajenih objektov in zgrajenih objektov in 
rabo vodnih virov rabo vodnih virov 



metodolometodološško izhodiko izhodišščče raziskavee raziskave

Kataster izvirov v obKataster izvirov v obččinah Koper, Izola, Piran (Hidro inah Koper, Izola, Piran (Hidro 
Koper, 1990)Koper, 1990)

Bricelj. M., I. Rejec Bricelj. M., I. Rejec BranceljBrancelj (1990): Oskrba z vodo v (1990): Oskrba z vodo v 
Koprskem primorjuKoprskem primorju

Popis lokalnih vodnih virov v naseljih, ki so bila po letu Popis lokalnih vodnih virov v naseljih, ki so bila po letu 
1995 priklju1995 priključčena na Riena na Rižžanski vodovod (anski vodovod (ZagorZagorššekek T., T., 
diplomsko delo)diplomsko delo)



popis vodnih virovpopis vodnih virov

leto 2008 leto 2008 –– 76 v izbranih naseljih MOK76 v izbranih naseljih MOK
šštudtud. leto 2009/10 . leto 2009/10 –– popisanih 86 vodnih virovpopisanih 86 vodnih virov
šštudtud. leto 20010/11 . leto 20010/11 –– popisanih 79 vodnih virovpopisanih 79 vodnih virov
Mestna obMestna obččina Koper ina Koper –– 120 (76)120 (76)
ObObččina Izola ina Izola –– 2626
ObObččina Piran ina Piran –– 1919

Popis zajema:Popis zajema:
izvireizvire
vodnjake s podtalnico in cedilno vodovodnjake s podtalnico in cedilno vodo



rezultati popisa 2008 v MOKrezultati popisa 2008 v MOK

81% stalnih, 19% nestalnih81% stalnih, 19% nestalnih
29% obnovljenih ali vzdr29% obnovljenih ali vzdržževanih, 25% evanih, 25% šše ohranjenih in e ohranjenih in 
nevzdrnevzdržževanihevanih, 46% propadajo, 46% propadajoččihih
vzdrvzdržževanih ali evanih ali šše ohranjenih je nad 50% stalnih vodnih e ohranjenih je nad 50% stalnih vodnih 
virov, nestalni so vevirov, nestalni so veččinoma propadajoinoma propadajoččii
52% je vodnjakov in rezervoarjev z vodo zajetih 52% je vodnjakov in rezervoarjev z vodo zajetih 
izvirov, ostali vodnjaki z izvirno ali cedilno vodoizvirov, ostali vodnjaki z izvirno ali cedilno vodo
33% je stalno ali ob33% je stalno ali obččasno v uporabi, ostali neasno v uporabi, ostali ne
36% je te36% je težžko dostopnihko dostopnih



rezultati popisa 2009rezultati popisa 2009--1010

71,5% stalnih in 26% nestalnih71,5% stalnih in 26% nestalnih
41% vzdr41% vzdržževanih, 15% obnovljenih, ostali ne evanih, 15% obnovljenih, ostali ne 
vzdrvzdržževani in propadajoevani in propadajoččii
vzdrvzdržževanih in obnovljenih je polovica stalnih vodnih evanih in obnovljenih je polovica stalnih vodnih 
virov, nestalni so vevirov, nestalni so veččji del propadajoji del propadajoččii
61% zajetih izvirov je v pobo61% zajetih izvirov je v poboččju; 11% zajetih izvirov v ju; 11% zajetih izvirov v 
dolinah, 25,5% vodnjakov z talno in cedilno vododolinah, 25,5% vodnjakov z talno in cedilno vodo
med zgrajenimi objekti prevladujejo vodnjaki, sledijo med zgrajenimi objekti prevladujejo vodnjaki, sledijo 
obzidani izviri z rezervoarji ter izviri s koritiobzidani izviri z rezervoarji ter izviri s koriti



v naseljih in njihovi neposredni bliv naseljih in njihovi neposredni bližžini se nahaja manj ini se nahaja manj 
kot 50% vodnih virov, tretjina je oddaljenih do 500 m, kot 50% vodnih virov, tretjina je oddaljenih do 500 m, 
ostali veostali večč
82% vodnih virov je lahko dostopnih (bli82% vodnih virov je lahko dostopnih (bližžina cest in ina cest in 
vzdrvzdržževane poti), ostali slabevane poti), ostali slabšše (steze, bolj oddaljeni od e (steze, bolj oddaljeni od 
poti) in tepoti) in težžko dostopni (zarasle poti)ko dostopni (zarasle poti)



30% vodnih virov je ob30% vodnih virov je obččasno asno šše v uporabi, predvsem e v uporabi, predvsem 
za zalivanje, nekateri imajo zgolj estetski pomen (del za zalivanje, nekateri imajo zgolj estetski pomen (del 
vavašškega trga, dvorikega trga, dvorišščča), nekateri tudi izobraa), nekateri tudi izobražževalnega evalnega 
(elementi u(elementi uččnih, tematskih poti)nih, tematskih poti)
onesnaonesnažženju so bolj izpostavljeni vodni viri v naseljih ali enju so bolj izpostavljeni vodni viri v naseljih ali 
njihovi blinjihovi bližžini ter vkopani vodnjaki v bliini ter vkopani vodnjaki v bližžini ini 
obdelovalnih povrobdelovalnih površšinin
onesnaonesnažženost je bila pogosteje opaenost je bila pogosteje opažžena pri vodnjakih ena pri vodnjakih 
kot pri izvirihkot pri izvirih



Povezanost lastnostiPovezanost lastnosti

vzdrvzdržževani in obnovljeni so v veevani in obnovljeni so v veččji meri stalni vodni viriji meri stalni vodni viri
vzdrvzdržževani in obnovljeni so v veevani in obnovljeni so v veččji meri vodni viri v ji meri vodni viri v 
naseljih ali njihovi blinaseljih ali njihovi bližžiniini
vzdrvzdržževani so veevani so veččinoma lahko dostopni vodni viriinoma lahko dostopni vodni viri
obnovljeni vodni viri se veobnovljeni vodni viri se veččinoma inoma šše uporabljajoe uporabljajo
deledeležž vzdrvzdržževanih vodnih virov je veevanih vodnih virov je veččji v naseljih, ki so ji v naseljih, ki so 
bila kasneje prikljubila kasneje priključčena na Riena na Rižžanski vodovodanski vodovod



nadaljevanje raziskavenadaljevanje raziskave

popis vodnih virov v preostalih naseljih obpopis vodnih virov v preostalih naseljih obččin Koper, in Koper, 
Izola, PiranIzola, Piran
ponovni popis pomanjkljivih popisov vodnih virovponovni popis pomanjkljivih popisov vodnih virov
analiza  ostalih zbranih podatkovanaliza  ostalih zbranih podatkov
prostorska analiza lokalnih vodnih virov (nadmorska prostorska analiza lokalnih vodnih virov (nadmorska 
viviššina, ina, litololitološškaka zgradba, porezgradba, poreččja, raba zemljija, raba zemljišščč itd.)itd.)
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