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DEL REŠ ITVE ZA PITNO VODO JE TUDI NAČIN NJENE RABE 
  
Ob koncu  po letne  sezone ,  ki  jo je  zaznamovalo  zelo  resno 
pomanjkan je  vode  v  s lovensk i  I s t r i ,  j e  po tekal  posve t  z namenom 
ob l ikovan ja  načr t a  za  bo l j  t r ajnos tno  rabo  vode  v  p r ihodnje .  Pogovor i ,  
k i  so  vk l jučeva l i  k l juče  de ležnike ,  so  se  zakl juč i l i  s 
p redlogi   konkre tn ih in  povsem izved l j i v ih  ukrepov.  Z  n j ihovo  
implementaci jo b i  območ j e pos ta lo bo l j  pr i lago jeno in  p r ip rav l jeno 
na  nas ledn je po le t je ,  t er  pos talo zg led  za t r a jnos tno uprav l janje  vode  
po  vse j  držav i  in  r egi j i .  
  
Posvet je bil organiziran na pobudo Centra odličnosti za trajnostno modro ekonomijo 
na Evro-sredozemski Univerzi (EMUNI). Dr. Jerneje Penca, vodja Centra je pojasnila, da 
gre za pomembno temo z otipljivimi posledicami: “Zaradi podnebnih sprememb in 
nenehno rastočih pritiskov na vodne vire bodo suše v prihodnosti vse pogosteje. Naše 
vodilo je bilo vprašanje »Kaj lahko naredimo za bolj trajnostno rabo vode?« Medtem ko 
se mediji in odločevalci že več desetletij ukvarjajo skoraj izključno z vprašanjem novega 
vira pitne vode za slovensko Istro, je vprašanje bolj smotrne rabe vode na strani 
odjemalcev skoraj spregledano.” 
 
Smotrna raba vode je nujna tako iz vidika razvoja delujočih družbenih sistemov kot tudi 
zaradi globalnega dogovora (Agenda 2030 in Cilji trajnostnega razvoja). Potrebno je 
začeti spreminjati vzorce potrošnje in upravljanja s tem neprecenljivim naravnim virom. 
 
Posveta so se udeležili vsi ključni sektorji oz. interesne skupine: prebivalci oz. 
predstavniki lokalnih skupnosti; predstavniki občin ter občinskih organov, pristojnih za 
zagotavljanje pitne vode; predstavniki javnega vodovodnega podjetja; predstavniki 
kmetovalcev, predstavniki turističnega sektorja; strokovnjaki iz področja hidrologije, 
krajinske arhitekture in upravljanja z vodami; ter nevladne organizacije, ki delujejo na 
področju okolja in sodelovanja javnosti. Na posvet so bili vabljeni župani vseh 4 obalnih 
občin. 
   
Udeleženci posveta so skozi predstavitev stališč in dialog uspeli oblikovati več priporočil 
na področju trajnostne rabe vode, ki so izvedljiva in imajo lahko pomemben učinek za 
nadaljne zagotavljanje pitne vode. Ukrepi v veliki večini ne terjajo večjih prilagoditev 
ali stroškov, nekje celo obratno - stroški bodo znatni nižji. 
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SPLOŠNA SPOROČILA POSVETA 
  
Izkušnja sezone 2022 je dragocena tako iz vidika mogočih ukrepov kot pripravljenosti 
skupnosti na spremembe. Izkazalo se je, da: 
 

o Ogromno dobrih praks se že izvaja na pobudo občin in ozaveščenih 
posameznikov, ki iščejo trajnejše rešitve. Spoznavanje teh praks in njihovih lekcij 
je zelo koristno. Dobre prakse je potrebno izpopolnjevati in razširjati na druge 
občine ne le po obali, pač pa po vsej Sloveniji in drugje. 

o Vsi varčevalni ukrepi so učinkoviti pri zmanjševanju porabe pitne vode. 
Smiselno jih je zbrati v obliki podatkov ter znanja o njihovi rabi. Smiselno je 
iskati način, da ti ukrepi v čim večji meri postanejo del običajnega in ne kriznega 
stanja. 

o  Participacija državljanov je ključna pri dolgoročnem zagotavljanju sprejemljivosti 
družbenih ukrepov. Državljani so preko poletja v večini izkazali veliko mero 
sodelovanja in pripravljenosti na spremembe. Na dolgi rok je varčevalne ukrepe 
treba družbeno uskladiti oz. jih oblikovati s sodelovanjem občank in občanov. 
Potrebna je dvosmerna komunikacija, med vsemi deležniki. Mnenja, pomisleke 
in skrbi državljanov je treba spoznati in jih vzeti v obzir pri odločitvah. 

o  Prehod v bolj trajnostne vzorce potrošnje bo lažji, če bo več deležnikovdelovalo 
za isti cilj in usklajeno. Pomembni so dobra komunikacija in sodelovalen duh 
med deležniki (občinami, vodovodom, turizmom, kmetovalci itd.). Mreže 
deležnikov in primeri skupnih sestankov so se izkazali za učinkovite, smiselno jih 
je obdržati in jih po potrebi nadgraditi. 

o    Ogromno ozaveščanja o zadevi je potrebno narediti znotraj institucij ter 
sektorjev. Na posvetu smo se zbrali predstavniki, ki smo govorili »isti jezik«. 
Vendar odločitve sprejemajo in ukrepe izvajajo številni drugi, zato je informacijo 
o pomenu varovanja pitne vode in nebolečih ukrepih potrebno razširjati. 
Varčevanje pitne vode mora postati strateška usmeritev in prioriteta znotraj 
celotne institucije. 

o    Zavedati se je potrebno, da se prehod k trajnostnim vzorcem dogaja po vsem 
svetu, zlasti v razvitih delih sveta in bogatih mestih, kjer je poraba vode največja. 
Prehod ni več stvar izbire, izbiramo lahko le v načinu sprememb. 
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PRIPOROČILA UKREPOV 
  
Na področju trajnostne rabe vode, je potrebno razumeti, da je pitna voda omejena ter 
da je ob smotrni rabi pitne vode dovolj za potrebe po njej. Treba je jasno ločevati med 
našimi potrebami po pitni vodi ter možnostmi, ki nam jih prinaša ponovna raba vode. 
Ta ni primerna za pitje, lahko pa se uporabi za številne namene, kot so zalivanje zelenic, 
kmetijskih pridelkov in pomivanje. Nekaj trenutnih načinov porabe vode bi lahko 
bistveno zmanjšali. 
  
Predlogi so porazdeljeni glede na ključnega izvajalca. 
  
OBČINE 

• Zelene rastline predstavljajo izredno pomemben element naselij tako iz vidika 
kakovosti bivanja, estetike kot tudi zadrževanja vode. Tla naj ne bodo nikoli 
gola, pač pa zasajena z vegetacijo, ki ustreza lokalni klimi. Pomembno je 
zasajevati cvetlice, grmovnice in drevesne vrste, ki so primerne za sušno 
območje. Problematično je pričakovanje, da je trava vedno zelene barve, saj to 
terja ogromno vode; trava rjave barve je v poletnih mesecih povsem 
sprejemljiva. 
→ Vse obstoječe zelenice je potrebno uskladiti s priporočilom, ter ob 
načrtovanju novih zelenic predvideti izključno rastline, ki zahtevajo malo vode. 
 

• Zelene površine, zlasti drevesa, predstavljajo pomembno investicijo za počutje 
prebivalcev in upravljanje z vodo. Drevesa znižujejo temperaturo, zadržujejo 
vlago in ustvarjajo kakovosten javni prostor. 
→ Parki in drevesa na javnih površinah naj se povečajo, kjer je to le mogoče. 
 

• Načini tlakovanja imajo pomembno vlogo pri zadrževanju vode ter njenem 
sproščanju v vročih dneh. Pri tlakovanju je potrebno zagotoviti prehajanje vode 
med zemljo in zrakom. Namesto nepredušnega betoniranja od zidu do zidu je 
primernejše tlakovanje s ploščami in vodopropustnimi režami med njimi. 
Smiselno je predvideti, da se voda steka na zelene površine, kjer je to le 
mogoče. 
→ Pri vseh tlakovanjih, ki se izvajajo ali se bodo izvajala, je nujno zagotoviti 
zračnost in prehajanje vode, ter izkoriščanje odtekajoče se vode. 
 

• Zadrževalniki vode in pitniki predstavljajo pomemben del kulturne dediščine in 
so za prebivalce izredno koristni, v skupnem pa tudi zmanjšujejo pritiske na 
vodne vire. 
→ Občine naj zagotovijo vrnitev pitnikov ter zadrževalnikov vode v mestna 
središča. 
 

• Pri zagotavljanju potreb javne higiene je več možnosti za varčevanje. 
→ Smiselno je pometanje ulic namesto pranja s pitno vodo. 
→ Kjer se pomivanje le uporablja, se to lahko počne le z odpadno vodo. 
→ Pomivanje plaž se lahko opravlja s slano vodo, ne s pitno vodo, saj se večina 
te vode steka neposredno v morje. 
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• V turistični sezoni je poraba pitne vode v tuših na plažah približno 6x višja kot 

skupna poraba za namene zalivanja parkov ter pomivanj javnih površih. 
Brezplačni tuši na plažah dajejo tudi sporočilo o sprejemljivosti potrate vode. 
Izklop tušev na plažah v letošnjem letu niso predstavljali posebnega problema. 
→ Tuši na plažah so lahko zaprti ali plačljivi. 
 

• Zbiranje kapnice na strehah predstavlja zelo smiseln ukrep za zadrževanje 
vode. Ta ukrep bi lahko občine, preko svojih občinskih prostorskih načrtov in 
pogojev za prenove in novogradnje, naredile nujen. 
→ Občine naj ob obnovah in gradnjah novih objektov uvrstijo ozelenjevanje 
ravnih streh v svoje občinske prostorske načrte. 
 

• Zelene strehe so pomemben del zadrževanja vode in način ohlajanja prostora. 
→ Občine naj kot zahteve za vse nove objekte uvrstijo ozelenjevanje streh v 
svoje občinske prostorske načrte. 
 

• Prav tako bi v vseh večjih novih objektih (hoteli, javne stavbe...) lahko zahtevali 
vgradnjo elektronskih vodnih števcev, ki opozarjajo na nenadna velika 
povečanja rabe vode. 
→ Tehnološke rešitve naj postanejo nujen ukrep za preprečevanja izgub. 

• V večini obalnih občin so turistične kapacitete izpolnjene. Nadaljnje širjenje 
kapacitet bi predstavljalo dodaten pritisk na pitno vodo za tu živeče prebivalce 
pa tudi pridelovalce hrane, pri čemer bi bila korist takega večanja vprašljiva. 
→ Napore turističnega sektorja je potrebno usmeriti v oblikovanje trajnostnih 
oblik turizma in izboljševanje delovanja trenutnih kapacitet in ne v njihovo 
širjenje.  
 

• Uvedbo trajnostnih načinov rabe vode naj spremljajo ukrepi nadzora nad 
njihovim izvajanjem, denimo nad porabo vode na zasebnih vrtovih, tako za 
polnjenje bazenov kot zalivanje trave. 

  
PRIDELOVALCI HRANE 

•  Za zalivanje kmetijskih rastlin ni nujna pitna voda, potrebno pa je zagotoviti 
vodo z zadrževalniki. Izven turistične sezone (ko imamo dovolj vode), bi bila 
lahko pitna voda na voljo kmetijstvu po nižjih cenah, kar bi vzpodbudilo 
zimsko in spomladansko pridelavo vrtnin. Z ustreznim načrtovanjem se lahko 
uporablja odpadna voda ustrezne kakovosti. 

•  Zadrževanje vode ob deževjih je treba bistveno okrepiti. Pomembno vlogo igra 
načrtovanje prostora, denimo s terasami, zadrževalnimi jarki, stalno pokritostjo 
tal, povečevanjem organske snovi v tleh in s povdarkom na dobri biologiji tal. 

• Dobre prakse varčevanja z vodo (denimo z uporabo načel permakulture, 
trajnostnega kmetovanja) je potrebno razširiti med kmetovalci v slovenski Istri. 
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JAVNO VODOVODNO PODJETJE 
• Treba je nadalje zmanjšati dejanske izgube vodovodnega sistema, ki trenutno 

predstavljajo 24,5 % vse načrpane vode. 
• Nadaljuje naj se redno vzdrževanje vodovodne infrastrukture, da ne pride do 

pokanja cevi, kar predstavlja veliko potrato pitne vode. 
• Javno vodovodno podjetje opravlja funkcijo zagotavljanja pitne vode v javno 

korist. Prizadevanja za varčevanje pitne vode pri vseh uporabnikih 
(gospodinjstva, gospodarski in občinski odjemalci), vključno s komunikacijo, so 
nujna za opravljanje poslanstva podjetja. 

  
GOSPODINJSTVA 

• Gospodinjstva lahko z vodo varčujejo na številne načine. Nekateri so zbrani 
denimo na straneh Dela in Dom ali straneh društva Focus, obsegajo zapiranje 
vode med umivanjem zob, tuširanje namesto kopanja, zbiranje vode od umite 
zelenjave za zalivanje rastlin, instalacijo varčnih kotličkov, skrb, da voda ne 
pušča, zbiranje kapnice itd. 

  
DRŽAVA 

• Bistven delež turističnih kapacitet, ponekod celo večinski, predstavljajo zasebni 
ponudniki nastanitev. Ta segment je s pozivi k varčni rabi vode treba učinkovito 
naslavljati v enaki meri kot denimo hotele. 

• Trajnostna raba vode je strateško prav tako pomembna kot naslavljanje drugih 
okoljskih izzivov. Nujni so ozaveščanje državljanov, regulatorne zahteve ob 
obnovi, prenovi in gradnji novih objektov ter finančne spodbude preko 
subvencij Ekosklada. 

• Nujni so tudi ukrepi za ponovno rabo vode ter varčevanje z vodo za gospodarske 
subjekte ter vse javne objekte – preko zahtev in finančnih spodbud.  

  
 
 
Kontakt za več informacij: Jerneja Penca, Evro-sredozemska univerza (EMUNI), 
jerneja.penca@emuni.si, 040 859776 
 
 


