
 
 

Koper, 5. 7. 2022 
 
V slovenski Istri še ostrejši ukrepi varčevanja z vodo 
 
Čeprav se poraba pitne vode v slovenski Istri kljub povečanemu obisku v minulih 
dneh ni povečala, pa so zaradi dolgotrajne suše količine vode čedalje bolj 
omejene in verjetnost redukcij vse višja. Istrski župani so zato v sodelovanju z 
Rižanskim vodovodom in civilno zaščito sprejeli vrsto ukrepov za nadaljnje 
zmanjšanje porabe vode, pa tudi popolno prepoved vse nenujne rabe vode. 
 
Javni pozivi k varč evanju so v preteklih desetih dneh vplivali na to, da je poraba vode 
ostala na isti ravni, a je zaradi izjemne sus e na območ ju Riz anskega vodovoda Koper in 
sosednjih vodovodov stanje zelo zaskrbljujoč e, razpoloz ljive količ ine vode pa so na 
kritič ni meji, ki je v povpreč nih poletjih znač ilna za koneč meseča julija. Poleg tega je 
dobava vode iz Istrskega vodovoda Buzet in Kras kega vodovoda Sez ana na zgornjih 
mejah zmogljivosti, hujs im pomanjkanjem se lahko izognemo le z maksimalnim 
varč evanjem in doslednim izvajanjem ukrepov. Ž upani obč in slovenske Istre so zato 
danes sprejeli vrsto ukrepov in prepovedi, namenjenih zmanjs anju porabe vode. 
 
Do nadaljnjega bodo izklopljeni zalivalni sistemi na javnih zeleničah, zaprti tus i na vseh 
plaz ah, izklopljene fontane in vodni motivi na javnih povrs inah ter pitniki. Ž danas njim 
dnem je prepovedano zalivanje zelenič in pranje avtomobilov, izjema so avtopralniče, 
ki za pranje uporabljajo rečiklirano vodo. Komunalna podjetja bodo drevesa in 
čvetlič ne grede zalivala samo iz moz nih vodnih zajetij in drugih vodnih virov. Prav tako 
se bo zaprlo javne izlivke, javne sanitarije pa se bo opremilo s pozivi k račionalni porabi 
vode. 
 
Prepovedano je tudi pranje dvoris č  in polnjenje bazenov, z upani pa obč anke in obč ane 
pozivajo, naj skrajno varč ujejo z vodo, to velja tudi za tiste, ki se ukvarjajo s 
kmetijstvom. S poveč anim nadzorom na internem vodovodnem omrez ju lahko 
pomagajo prepreč iti nenadzorovane izlive, Riz anski vodovod Koper pa naj redno 
obves č ajo o morebitnih okvarah in pos kodbah na vodovodnem sistemu. Ž upani 
pozivajo tudi gospodarske subjekte, hotelirje in zasebne ponudnike, naj vodo 
uporabljajo č im bolj varč no, z ukrepi pa naj seznanijo tudi turiste in obiskovalče.  
 
Ž upani bodo s e naprej vsakodnevno v stiku z Riz anskim vodovodom Koper, ki je 
vzpostavil krizno skupino za 24-urno spremljanje razmer. 
 
Vremenske razmere niso odvisne od nas in v primeru primanjkljaja vodnih količ in bodo 
omejitve dobave vode oziroma redukčije neizogibne. Kljub temu z upani verjamejo, da 
se bomo s skupnimi moč mi in pravilnim odnosom tako institučij kot obč anov 
redukčijam lahko izognili. Ob tem se zahvaljujejo vsem, ki so resno vzeli nedavne pozive 
k varč ni rabi vode. Č e bi redukčije v nadaljevanju poletja vendarle morali uvesti, ima 
Riz anski vodovod Koper izdelan program njihove izvedbe. Aktivirali so se tudi obč inski 
s tabi čivilne zas č ite, ki so z e pripravili nač rte distribučije pitne vode obč ankam in 
obč anom.  


