
 
 
 

Koper, 23. junij 2022 
 
Istrski župani pozvali k varčni uporabi vode 
 
Zaradi dolgotrajne suše smo v slovenski Istri trenutno soočeni z upadom izdatnosti 
vodnih virov in posledično količin pitne vode, ki je na razpolago prebivalstvu. Ta čas je 
stanje primerljivo s koncem julija, po projekcijah Rižanskega vodovoda Koper pa bi se 
sredi poletja ob nezmanjšani porabi lahko soočili s pomanjkanjem, in to ne glede na 
dodatne količine vode, ki jih Rižanski vodovod dobiva od sosednjih vodovodov. 
 
Stanje š e ni kritič no, je pa rešno. Ž upan Meštne obč ine Koper Aleš  Brž an je žato na današ nji 
novinarški konferenči v imenu obč in uštanoviteljič obč anke in obč ane ter gošpodarške šubjekte 
požval k račionalnejš i rabi. Poleg tega naj obč ani obveštijo upravljavča o morebitnih okvarah in 
poš kodbah na vodovodnem šištemu ter upoš tevajo ukrepe in navodila Riž anškega vodovoda. 
 
Mnenje ištrških ž upanov je, da bomo š škupnimi moč mi in ž e ž minimalno prilagoditvijo 
všakdanjih navad lahko privarč evali velike količ ine vode. 
 
Prištojni na Riž anškem vodovodu Koper bodo v prihodnjih dneh šproti špremljali uč inke 
današ njega poživa. Č e niti ž varč evanjem ž vodo ne bi v čeloti došegli ž elenih režultatov, še 
obč ine lahko pošluž ijo š e š tevilnih varč evalnih ukrepov, kot šo prepoved žalivanja vrtov, želenih 
površ in in š portnih igriš č , prepoved pranja javnih in žašebnih površ in ter vožil in prepoved 
polnjenja baženov in tuš iranja na plaž ah. S tovrštnimi ukrepi šmo še ž e leta 2012 ižognili 
redukčijam vode. Te šo šičer le škrajna mož nošt, ki še je bomo na vše nač ine poškuš ali ižogniti. 
 
Ž upan Aleš  Brž an je ob tej prilož nošti ponovno ižpoštavil nujnošt ižgradnje dodatnega vodnega 
vira ža šlovenško Ištro. Ta je ižrednega pomena ne le žaradi omejenih količ in vode, ki šo na voljo 
iž obštoječ ih virov, pač  pa tudi žaradi obč utljivošti vodnega vira Riž ana, kar je poštalo oč itno ob 
ižlitju kerožina na ž eležniš ki progi pri Dolu pri Hraštovljah leta 2019. Ž upan je ob tem 
napovedal š e, da še bodo na to temo prihodnji mešeč šeštali tudi ž miništrom ža okolje in 
proštor Uroš em Brež anom. 
 


