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POVZETEK 

Magistrska naloga je oblikovana z namenom proučiti in presoditi možnosti za trajnostno 

oskrbo z vodo na Krasu. V preučevano območje so vključene občine Divača, Hrpelje-Kozina, 

Komen in Sežana. Poglavitni vir oskrbe s pitno vodo na območju je črpališče v Klaričih, 

učinkovito pa oskrbo dopolnjujejo nekateri lokalni vodni viri. Rezerve so še v vključitvi 

manjših lokalnih virov in tradicionalnih oblik vodne oskrbe, predvsem s kapnico oz. 

deževnico. Stanje čiščenja odpadnih voda je na območju Krasa pod slovenskim povprečjem, 

saj ima več kot 60 % prebivalcev odvajanje odpadnih voda urejeno v greznice. Poleg 

kmetijstva, industrije in prometa, so največji onesnaževalec predvsem naselja z neurejeno 

kanalizacijo. Raziskava, v katero je vključenih 450 gospodinjstev iz obravnavanih kraških 

občin, kaže, da je mnenje prebivalcev o vodni oskrbi v njihovem domačem kraju zadovoljivo. 

Tudi sami pa vidijo določene težave pri oskrbi in možne alternative za njihovo rešitev.  

Ključne besede: trajnostna oskrba, Kras, pitna voda, kapnica, odpadne vode. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis was to research and to judge some possibilities for 

sustainable supply with water on Karst. The observed area includes municipalities Divača, 

Hrpelje-Kozina, Komen and Sežana. The field in Klariči is the main water source at the area, 

but some local water sources efficiently supplement supply. The reserves are also in inclusion 

of smaller local sources and traditional forms of water supply, especially with rainwater. The 

state of wastewater cleaning at Karst region is under the Slovenian average, because more that 

60 % of inhabitants draining system set up in cesspits. The biggest pollutant besides 

agriculture, industry, and traffic are mostly settlements with unsettles sewerage systems. The 

questionnaire where 450 households from the considered Karst municipalities have been 

included show that the opinion about the water supply in their home town is sufficient. They 

also see certain problems with supply and possible alternatives for their solution. 

Keywords: permanent supply, Karst, drinking water, rainwater, wastewater. 
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1 UVOD  

Današnji posegi človeka v naravno okolje (predvsem v smislu izkoriščanja naravnih virov) so 

raznovrstni in prekomerni. Posledica teh dejavnosti pa se kaže v rušenju naravnega 

ravnovesja. Voda je najbolj dragocen naravni vir, ki pogojuje obstoj življenja, žal pa se 

današnja družba do nje obnaša le kot do vira za zadovoljevanje človekovih potreb. Pritiski na 

okolje se povečujejo z rastjo števila prebivalcev in razvojem njihovih dejavnosti, posledično 

pa se povečuje tudi poraba vode in količina zavržene vode, to je odpadne vode. Da bi bilo 

potrebno odpadno vodo pred izpustom v okolje do določene mere očistiti, pa pričajo številni 

onesnaženi vodotoki in podtalnice. 

1.1 Opis obravnavane problematike in teoretičnih izhodišč 

Voda je v današnjem času postala strateška dobrina, zato je njeno porabo potrebno opazovati 

na vseh ravneh porabniškega kroga, da bi lahko ugotovili dejansko stopnjo sonaravnega 

ravnanja z vodnimi viri (Čehić 2007).  

Na področju urejanja voda ima Slovenija številne zakone, med njimi so osnovni in tudi 

najpomembnejši štirje zakoni: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04), Zakon o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03) in 

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04). Ti zakoni naj bi skupaj z več predpisi 

urejali najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na celotno vodno okolje (Čehić 2007). 

Evropska skupnost pa je leta 2000 sprejela tudi Direktivo o vodi (2000/60/ES), da bi s tem 

zagotovila učinkovito trajnostno upravljanje z vodami (Prohinar in Peterman 2008). Tako kot 

v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji v skladu z Okvirno direktivo o vodah uvajamo 

celovito upravljanje z vodnimi viri. Glavna naloga na tem področju je odpravljanje škodljivih 

vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter 

ohranjanje biotske raznovrstnosti (ARSO 2014d). Evropska unija je v zadnjih tridesetih letih 

naredila veliko za zaščito vodnih virov, zaradi česar se je onesnaženost le-teh tudi močno 

izboljšala, kljub temu pa ni uspela preprečiti naraščanja porabe vode zaradi rastoče 

proizvodnje in potrošnje (ITR 2014). 

Slovenija je po vodnih virih ena izmed najbogatejših med državami v Evropi in tudi v svetu, 

kljub temu pa to ne sme biti razlog za potratno ravnanje z vodo, saj le gospodarno ravnanje 

zagotavlja, da do težav pri oskrbi ne bo prišlo v prihodnosti. Dejstvo je, da je voda naše 

največje bogastvo in predvsem vir življenja, zato moramo z njo ravnati premišljeno. Zaradi 

omejenosti neonesnaženih in ogroženosti virov pitne vode zaradi onesnaženosti okolja, je 

prav varčevanje s pitno vodo smiselno tako z gospodarskega kot tudi okoljskega vidika. 

Ljudje za različne namene porabljamo vedno več vode, zato so razprave, ki zadevajo 

varčevanje z vodo, tudi vse bolj aktualne. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov na poti k 

trajnostni oskrbi z vodo je vsekakor varčnost pri ravnanju s tem naravnim virom. Na tem 
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področju lahko veliko storijo že posamezna gospodinjstva, precej več pa je pričakovati tudi na 

področju kmetijske dejavnosti, prometa in industrije, ki veljajo za največje porabnike vode 

(Nasveti.net 2014). Povprečen Slovenec porabi na dan približno 100 litrov vode. Od tega 

približno 50 litrov za kuhanje, pranje in osebno higieno, ostalo pa za druga opravila, ki ne 

potrebujejo pitne vode. Če bi samo za dejavnosti, kot sta pranje avtomobila in zalivanje vrtov 

uporabili deževnico, bi s tem prihranili do 50 odstotkov pitne vode v gospodinjstvu (Smrekar 

2006; Prosigma 2009). 

Največje zaloge podzemnih voda v Sloveniji najdemo v osrednjem delu, najmanjše pa na 

skrajnem jugozahodu in skrajnem severovzhodu, ki sta tudi območji z najmanjšo količino 

padavin v Sloveniji. Med problematična območja spada tudi kraški svet, kjer so sicer bogati 

viri podzemnih voda, a jih zaradi specifičnih lastnosti močno ogrožajo antropogene 

obremenitve okolja (MOK 2006). 

Strokovnjaki za podnebne spremembe v prihodnosti napovedujejo še večno neenakomernost v 

porazdelitvi padavin, vedno bolj vroča in tudi sušna poletja. S tem pa bodo zelo hitro naraste 

tudi potrebe po zalivanju oziroma namakanju pri pridelavi hrane. Glede na zviševanje cen 

vode iz leta v leto, ki je posledica stroškov za pridobivanje, pripravo in distribucijo pitne 

vode, s porabo vode pa so pogosto povezani tudi stroški za čiščenje odpadnih vod, je prav 

investicija v uporabo deževnice najbolj primerna. V državah, kot so Anglija, Francija in 

Španija, je zalivanje s pitno vodo v poletnih mesecih že zakonsko prepovedano in le vprašanje 

časa je, kdaj bo to uvedeno tudi pri nas (Prosigma 2009). Zavarovanje vodnih virov je 

bistvenega pomena za oskrbo s kakovostno vodo, vodnih virov pa ni možno varovati, če ni 

hkrati urejeno tudi odvajanje in čiščenje porabljene vode. Na področju varstva voda pred 

onesnaženjem je eden ključnih aktov Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99, 

41/04).  

Za celotno Slovenijo je značilna razpršena poselitev, saj skoraj polovica prebivalstva živi v 

naseljih z manj kot 2000 prebivalci. Podeželska območja predstavljajo kar 30,5 odstotkov 

celotnega ozemlja države (MKGP 2006). Prav razpršena poselitev je tista, zaradi katere velja 

drugačen pristop k reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Usmerja ga 

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 

RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) za čistilne naprave nad 2000 PE (populacijskih enot). Za 

komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji z območij poselitve z 

obremenjenostjo, manjšo od 2000 PE, mora biti ravno tako zagotovljeno čiščenje v skladu s 

predpisom, ki regulira emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 

čistilnih naprav, najpozneje do 31. decembra leta 2017 (Kompare idr. 2007). 

Povpraševanje po vodi se na splošno povečuje zaradi urbanizacije, večje potrošnje v 

gospodinjstvih in dejavnostih, rasti števila prebivalcev in tudi podnebnih sprememb. Zato so 

se spet pokazale potrebe po rabi tudi drugih razpoložljivih virov vode, ne le virov pitne vode. 
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Eden izmed takih virov je, poleg že zgoraj omenjene deževnice, tudi uporaba odpadne vode 

oz. prečiščene vode iz čistilnih naprav. Kompare in drugi (2007) v svojem delu zagovarjajo 

dejstvo, da je potrebno o odpadni vodi razmišljati kot o viru vode in ne le kot odpadku. Do 

druge stopnje očiščeno odpadno vodo namreč lahko uporabimo za namakanje, saj vsebuje 

hranila, ki jih rastline uporabljajo za svojo rast. Z ustrezno tehnologijo čiščenja zagotovimo, 

da se odpadna voda ustrezno očisti pred izpustom v okolje. Za večja naselja se uporabljajo 

komunalne čistilne naprave, za manjša naselja in individualne hiše pa večinoma greznice, 

biološke čistilne naprave, lagune in rastlinske čistilne naprave (Kompare idr. 2007). Z 

namestitvijo sistema za recikliranje vode lahko v štiričlanskem gospodinjstvu letno 

prihranimo tudi do 50 odstotkov pitne vode (Prohinar in Peterman 2008). Čiščenje pitne vode 

je za majhna vodna zajetja včasih prevelik strošek, zato razvijajoči se naravni sistemi veliko 

prispevajo tudi k izboljšanju kvalitete pitne vode. Eden izmed takih sistemov so prav 

rastlinske čistilne naprave. Te poleg čiščenja pitne vode, uporabljajo tudi za čiščenje odplak, 

kjer iz odpadnih voda odstranjujejo različna onesnaževala, kot so pesticidi, nitrati in bakterije. 

Čiščenje vode na ta način je primerno predvsem za manjše sisteme za oskrbo z vodo in 

manjše količine odpadnih voda, ki si ne morejo privoščiti drugih metod čiščenja (Društvo za 

razvoj podeželja LAZ 2011). V Sloveniji skoraj polovica prebivalcev še vedno uporablja 

greznice, od katerih so najbolj problematične pretočne greznice, ki močno obremenjujejo in 

onesnažujejo okolje (Prodnik 2014). V Evropski uniji je približno 70 odstotkov prebivalcev 

že priključenih na čistilne naprave (Zelena Slovenija 2014). 

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Osnovni namen magistrskega dela je bila preučitev možnosti za trajnostno oskrbo 

prebivalstva z vodo na Krasu, pri čemer so bile zajete občine Komen, Sežana, Divača in 

Hrpelje-Kozina. Poudarek je bil na pregledu sedanje vodne oskrbe Krasa in problemih, ki 

zadevajo oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda. Poleg tega smo želeli ugotoviti, 

kakšno je mnenje prebivalcev Krasa o vodni oskrbi v njihovem domačem okolju, kje sami 

vidijo težave in kje alternative za njihovo rešitev.  

Glavni cilj magistrskega dela je bilo iskanje možnosti za trajnostno oskrbo z vodo 

prebivalstva na Krasu z naslednjimi delnimi cilji: 

- pregledati slovenske in evropske smernice trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri in 

trajnostne oskrbe prebivalstva z vodo; 

- izdelati pregled vodne oskrbe na krasu v preteklosti in danes; 

- ugotoviti urejenost komunalne infrastrukture za odvajanje meteornih voda in odvajanje 

ter čiščenje odpadnih voda na krasu; 

- ugotoviti, kakšen je odnos prebivalcev krasa do vodnih virov in oskrbe z vodo; 

- ugotoviti, kje prebivalci krasa vidijo težave pri oskrbi z vodo in kje možne rešitve; 

- ugotoviti, katera kraška občina je na najboljši poti za vzpostavitev trajnostne oskrbe z 

vodo; 
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- poiskati možnosti za trajnejšo oskrbo z vodo na celotnem krasu.  

1.3 Hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge je bila sledeča: Možnosti za trajnostno oskrbo z vodo na 

Krasu so, a so le te še slabo izkoriščene. Na osnovi teoretičnih izhodišč, predvidenih 

rezultatov anketnega vprašalnika in ovrednotenja temeljne teze smo oblikovali sledeče 

hipoteze:  

- H1: Mlajše generacije se v povprečju bolj zavedajo, da bi lahko zmanjšale porabo pitne 

vode v gospodinjstvih kot starejše generacije.  

- H2: Problemi na področju oskrbe z vodo na Krasu se pomembno razlikujejo glede na 

zadovoljstvo anketirancev z oskrbo z vodo.  

- H3: Manj kot tretjina anketiranih, pri katerih se odpadne vode iz gospodinjstev zbirajo v 

greznici, načrtuje izgradnjo lastne čistilne naprave.  

- H4: Anketiranci, ki bivajo v lastni eno ali dvodružinski hiši, uporabljajo v povprečju več 

drugih virov vode kot ostali anketiranci. 

- H5: Med kraškimi občinami obstajajo statistično pomembne razlike v nujnih ukrepih za 

bolj trajnostno ravnanje z vodo. 

1.4 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela in sicer teoretičnega in empiričnega. V prvem 

(teoretičnem) delu so predstavljene glavne evropske in slovenske smernice za gospodarjenje z 

vodnimi viri in trajnostno oskrbo prebivalstva z vodo, prav tako pa tudi geografske značilnosti 

obravnavanega območja Krasa in pregled vodne oskrbe na Krasu v preteklosti in danes. 

Metoda dela v teoretičnem delu je tako deskriptivna in temelji na zbiranju literature in virov 

domačih in tujih avtorjev, s področja trajnostne oskrbe z vodo in zbiranju informacij o 

preučevanem območju Krasa, to je v občinah Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.  

Empirični del pa predstavlja analiza odgovorov, pridobljenih z anketiranjem, ki je bilo 

izvedeno med prebivalci kraških občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Za 

zbiranje podatkov smo pripravili vprašalnik, ki je bil v obliki spletne ankete posredovan po 

elektronski pošti. Ker odzivnost tistih, ki jim je bil anketni vprašalnik poslan ni dosegla 

pričakovanih 60 %, smo dodatne ankete opravili na terenu. V vzorec je bilo vključenih 450 

gospodinjstev na območju raziskave, kar predstavlja slabih 5 % vseh gospodinjstev na Krasu. 

Metoda zbiranja podatkov je v celoti temeljila na lastno oblikovanemu anketnemu 

vprašalniku, ki je bil sestavljen iz skupno 22 vprašanj, s katerimi smo želeli ugotoviti 

predvsem, kakšno je mnenje anketiranih o vodni oskrbi v domačem okolju, kje vidijo težave 

in kje alternative za njihovo rešitev. Rezultati ankete so pokazali tudi, kje in kakšne so razlike 
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med posameznimi občinami na Krasu. Rezultati ankete so bili analizirani s pomočjo 

programskega paketa SPSS, rezultati analiz pa so predstavljeni v obliki preglednic in grafov.  

Za preverjanje hipotez smo uporabili naslednje statistične teste: Pearsonov hi-kvadrat test 

neodvisnosti, Cramerjev preizkus, izračun absolutnih frekvenc in strukturnih odstotkov ter z-

preizkus. Vse hipoteze so preverjene na ravni 5 % tveganja (α = 0,05).  

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da bodo anketirane osebe anketni vprašalnik izpolnjevale vestno in 

iskreno in da bodo rezultati predstavljali dejansko stanje in predvsem mnenje o preučevani 

problematiki. Problem je predstavljala slaba odzivnost pri izvajanju anketnega vprašalnika na 

spletu, a smo v tem primeru predvideli tudi opravljanje dodatnih anket na terenu. 

Metodološka omejitev je lahko tudi majhnost vzorca, a glede na podatke o številu 

gospodinjstev na preučevanem območju, je v vzorec zajetih vsaj 5 % vseh gospodinjstev. 

Ugotovitev tako ni možno posplošiti na celoten slovenski prostor, kljub temu pa lahko 

rezultati služijo kot izhodišče za raziskavo na drugih območjih oziroma nakazujejo vsaj 

teoretično posplošitev.  
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2 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z VODNIMI VIRI IN OSKRBA 

PREBIVALSTVA Z VODO 

Trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri obsega niz ukrepov, ki naj bi omogočili količinsko in 

kakovostno primerno vodno oskrbo tudi prihodnjim generacijam ob hkratnem varovanju 

ekosistemov (Plut 2000). Da se zagotovi trajnostno rabo vodnih virov, pa je potrebno 

vzpostaviti ravnovesje med samim varovanjem in gospodarno rabo. Tako kot v večini 

evropskih držav, tudi v Sloveniji uvajamo celovito upravljanje z vodnimi viri. Glavna naloga 

na tem področju je odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne 

kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (ARSO 

2014d). Poznamo več vidikov gospodarjenja z vodnimi viri. Zakonodajni vidik določa 

standarde za kakovost pitne in druge vode ter način črpanja in rabe vodnih virov. Družbeno-

ekonomski vidik se kaže predvsem v smislu stroškov zagotavljanja oskrbe in odvajanja 

odpadnih voda, s tem namenom zmanjšanja porabe vode in ponovne uporabe vode, 

povečevanja cen porabljene vode itd. Ključnega pomena za trajnostno gospodarjenje pa je 

tudi informiranost uporabnikov prostora, torej širše javnosti, ki je uporabnik vode in 

obvodnega prostora. Za ohranjanje vodnih virov je pomembna racionalna raba vode, to je 

zmanjšanje porabe vode v gospodinjstvih in pri drugih uporabnikih, zmanjšanje izgub vode, 

večkratna raba tehnološke vode, ponovna uporaba prečiščene odpadne vode in drugo (Plut 

2000).  

V nadaljevanju so opisane pomembnejše evropske in slovenske smernice s področja 

upravljanja vodnega okolja, oziroma tiste, ki se nanašajo na samo oskrbo s pitno vodo in na 

odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Sledi pregled vodne oskrbe v Sloveniji, s poudarkom na 

porabi vode ter na zbiranju in čiščenju odpadnih voda.  

2.1 Evropske smernice trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri in trajnostne oskrbe 

prebivalstva z vodo  

Osnovni dokument Evropskega Sveta (ES) na področju voda je Okvirna vodna direktiva 

2000/60/ES. Poleg nje pa obstajajo na področju politike upravljanja z vodami še številni 

dokumenti oziroma direktive, ki bolj podrobno opredeljujejo posamezna področja upravljanja 

voda v Evropski uniji.  

2.1.1 Okvirna vodna direktiva 2000/60/ES (WFD – Water Framework Directive) 

Okvirna vodna direktiva je osnovni dokument Evropskega sveta (ES) na področju voda in je 

začela veljati konec leta 2000. Vsem državam članicam daje pravna in strokovna izhodišča za 

skupno upravljanje čezmejnih vodotokov, vodonosnikov in morja. Nastala je z namenom, da 

medsebojno poveže dolgoročne okoljske cilje in emisijske kazalce izražanja obremenitev in 

oblikuje pot do trajnostne rabe in varstva voda v celotni Skupnosti.  
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Slika 1: Prikaz načrta izvajanja Vodne direktive 

Vir: Globevnik 2006. 

Cilj direktive je doseganje in ohranjanje »dobrega stanja voda«, zato je poseben poudarek 

namenjen zmanjševanju obremenitev vodnih teles in izboljšanju kemijskega in ekološkega 

stanja voda do leta 2015. Direktiva ocenjuje ekološko stanje vodnih teles na osnovi petih 

kakovostnih razredov, to so »zelo dobro«, »dobro«, »zmerno dobro«, »slabo« in »zelo slabo«. 

Namen direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega 

morja in podzemne vode.  

Ključne naloge, ki so opredeljene v Direktivi 2000/60/ES, so: 
- geografska opredelitev vodnih teles, 

- analiza značilnosti vodnih teles, 

- pregled vplivov človekove dejavnosti na vodno telo, 

- ekonomska analiza rabe vode, 

- register območij posebnih režimov, 

- razvrščanje vodnih teles površinskih voda glede na ekološko stanje in kemijsko stanje, 
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- razvrščanje vodnih teles podzemnih voda glede na ekološko stanje in kemijsko stanje, 

- vzpostavitev spremljanja stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda, 

- priprava načrtov upravljanja voda in 

- ozaveščanje javnosti in razvoj novih tehnik. 

2.1.2 Direktiva 2006/118/ES 

Direktiva 2006/118/ES velja kot dodatek k Okvirni vodni direktivi 2000/60/ES, ki je bil 

naknadno sprejet. Govori o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem 

stanja. Podzemno vodo ima za dragocen vir, ki ga je potrebno pred morebitnim 

onesnaževanjem zavarovati. Podzemne vode so tiste vode, ki so najbolj občutljive in 

predstavljajo največje nahajališče sladke vode v celotni Evropi, predvsem pa so glavni vir 

pitne vode v številnih območjih. Države članice, ki imajo skupna telesa podzemne vode, 

morajo zagotoviti enotno varovanje in uskladiti svoje dejavnosti v zvezi s spremljanjem stanja 

podzemnih voda. Direktiva določa tudi standarde kakovosti za nitrate (do 50 mg/l), 

fitofarmacevtska sredstva in biocide (do 0,5 μm/l).  

2.1.3 Direktiva Sveta 98/83/ES (Drinking Water Directive) 

Cilj Direktive o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, je predvsem varovanje zdravja 

ljudi pred škodljivimi vplivi onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi. Voda je 

zdravstveno ustrezna in čista, če je brez mikroorganizmov, parazitov in brez snovi, ki lahko 

predstavljajo kakršno koli nevarnost za zdravje ljudi. Za dosego teh standardov pa je ključna 

ohranitev čistega okolja in s tem zagotovitev čistih vodnih virov, ki bodo omogočali 

trajnostno uporabo kakovostne pitne vode. Direktiva nalaga vsem državam članicam, da 

sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev rednega spremljanja stanja vode, ki je 

namenjena za prehrano ljudi.  

2.1.4 Direktiva sveta ES 91/271/EGS (Urban Waste Water Directive) 

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode iz leta 1991 je ena od pomembnejših direktiv 

vodne politike v Evropi. Njen cilj je predvsem varstvo voda pred škodljivimi vplivi odvajanja 

komunalne odpadne vode iz območij poselitve in biološko razgradljive odpadne vode. 

Direktiva predstavlja tudi velik finančni izziv, saj predpisuje ukrepe povezane z velikimi 

naložbami v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Direktiva 

določa tudi roke, do katerih morajo biti zgrajena ustrezna kanalska omrežja in komunalne 

čistilne naprave. Poleg tega določa tudi mejne emisijske vrednosti za izpuste v vode.  

Obveznosti, ki čakajo države v povezavi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih 

voda, so predvsem: 
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- izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za vsa naselja, ki imajo enako ali 

več kot 2000 PE, 

- zagotavljanje sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode za območja poselitve s 

skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE, ki niso določena kot občutljiva 

območja,  

- zagotavljanje terciarne stopnje čiščenja komunalne odpadne vode za občutljiva območja 

in prispevna območja občutljivih območij, s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 

10000 PE, in  

- zagotavljanje primernega postopka čiščenja komunalne odpadne vode, za vsa območja 

poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2000 PE.  

2.1.5 Direktiva Sveta 91/676/EEC (Nitrates Directive) 

Direktiva o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma bolj 

poznana nitratna direktiva določa mejne vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla ali na 

tla ter ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanje voda, ki ga povzročajo nitrati iz 

kmetijskih virov. Direktiva zahteva, da države članice določijo občutljiva območja in vpeljejo 

operativne programe in predpisane ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti z nitrati iz kmetijstva 

na teh območjih. Bistvena pravila ravnanja se nanašajo predvsem na skladiščenje gnojevke in 

časovno določitev gnojenja kmetijskih površin. Letni vnos dušika pri gnojenju z živalskimi 

gnojili ne sme presegati 170 kg/ha.  

2.2 Slovenske smernice gospodarjenja z vodnimi viri in oskrbe prebivalstva z vodo  

Celotno okoljsko politiko v Sloveniji določata dva zakona, to sta Zakon o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06) in Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99, 

41/04). Na področju upravljanja z vodnimi viri pa je glavni dokument Zakon o vodah (Uradni 

list RS, št. 67/02, 2/04) iz leta 2002. Področje upravljajo še številni zakoni, uredbe in predpisi 

s področja voda, ki so usklajeni z evropskimi pravnimi dokumenti in smernicami s področja 

voda. 

2.2.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO)  

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) (Uradni list RS, št. 83/99, 41/04) je bil strateški 

dokument na področju varstva okolja za obdobje 2005–2012, ki ga je Državni zbor sprejel leta 

2005. Njegov glavni cilj je bilo splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo 

naravnih virov. NPVO je določal tudi politiko upravljanja z vodami in obsegal operativne 

programe in načrte za dosego ciljev, roke za njihovo pripravo in tudi samo izvedbo ter vire 

financiranja. Eden temeljnih dokumentov za doseganje ciljev NPVO na področju vodne 

oskrbe je Operativni program oskrbe s pitno vodo, ki je predstavljen v nadaljevanju. Na 
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podlagi teh dokumentov se izvaja načrtovanje in spremljanje stanja na ravni vodnih območij, 

o katerih je potrebno poročati Evropski komisiji.  

2.2.2 Operativni program oskrbe s pitno vodo  

Operativni program oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) je eden temeljnih 

dokumentov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na 

oskrbo prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge, zlasti javne potrebe. V programu 

so določena ciljna območja tako, da občine ob podpori države čim prej izboljšajo trenutno 

stanje oskrbe s pitno vodo. Izboljšanje stanja je predvideno z naslednjimi ukrepi: 

- uskladitev upravljanja vodovodnih sistemov v skladu z evropsko Direktivo o oskrbi s 

pitno vodo,  

- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov in s tem zmanjšanje vodnih izgub, 

- izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se centralizirana rešitev 

izkaže za ekonomsko ustrezno,  

- drugi ukrepi za izboljšanje standardov oskrbe s pitno vodo, 

- dolgoročna zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah in  

- dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode, tako v kemijskem kot tudi 

mikrobiološkem smislu.  

2.2.3 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)  

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06) opredeljuje samo oskrbo s pitno vodo kot 

obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja. Najpogostejši upravljavec 

vodovodnih sistemov v Sloveniji so javna podjetja, sledijo režijski obrati, ki upravljajo 

predvsem vodovodne sisteme v manjših občinah in koncesionarji. Zakon ureja varstvo okolja 

pred obremenjevanjem, kar je temelji pogoj za trajnostni razvoj in med drugim določa tudi 

načela varstva okolja, spremljanje stanja okolja in postopek presoje vplivov na okolje. 

Pomemben del s področja voda je tudi izvajanje hidrološkega monitoringa površinskih in 

podzemnih voda. Podatki monitoringa so podlaga za sprotno spremljanje, napovedovanje in 

obveščanje o hidroloških razmerah ter opozarjanje pred izrednimi hidrološkimi pojavi. S 

hidrološkim monitoringom podzemnih voda se ugotavlja količinsko stanje podzemnih voda, 

režime toka podzemne vode, spremembe v vodnem ciklu in razmerje med viri in odvzemi 

podzemne vode. Zakon je bil večkrat dopolnjen in spremenjen, zadnjič v letu 2013.  

2.2.4 Zakon o vodah (ZV-1)  

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04) je bil sprejet leta 2002 in dopolnjen v letu 

2008. Predstavlja prenos skupne vodne politike Evropske skupnosti, to je Okvirne vodne 

direktive 2000/60/ES, v državno zakonodajo. Zakon ureja upravljanje z vodami v Republiki 
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Sloveniji, to je upravljanje z morjem, s celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in 

priobalnimi zemljišči. Glavi cilj zakona je doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami 

povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, spodbujanje 

trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega 

varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Pri opredelitvi ciljev upravljanja z 

vodami in z njimi povezanih programov ukrepov se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb. 

S stališča čiščenja komunalnih odpadnih voda je zakon bistven v prepovedi odvajanja teh vod 

neposredno v vodotoke ali podtalnico. Z vidika oskrbe s pitno vodo pa opredeljuje dve 

področji, to sta področje varstva vodnih virov, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo in 

področje pridobivanja vodnih pravic, ki jih je treba pridobiti in vzdrževati za vsako oskrbo s 

pitno vodo. Skrbnik za izvajanje zakona je inštitut za vode Republike Slovenije, na terenu pa 

za to skrbijo inšpektorji in nadzorniki, pristojni za vode.  

2.2.5 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode  

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 

88/11, 8/12, 108/13) določa naloge glede odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode za občinske gospodarske javne službe. V nadaljevanju določa tudi obveznosti 

občin pri opravljanju javne službe. Z uredbo pa so določeni tudi standardi komunalne 

opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za samo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode.  

2.2.6 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpade vode iz komunalnih čistilnih naprav  

Določila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) se nanašajo na komunalne ali skupne čistilne 

naprave, namenjene čiščenju komunalnih odpadnih voda, mešanici komunalnih in 

industrijskih odpadnih voda in mešanici komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Uredba 

določa:  

- mejne vrednosti parametrov odpadne vode,  

- mejne vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode,  

- posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in  

- dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne vode. 

Pri vodah, ki iz čistilne naprave odtekajo v površinske vode ali podzemne vode na prispevnih 

območjih, veljajo, poleg mejnih vrednosti in učinkov čiščenja, še mejne vrednosti za dušik in 

fosfor. Uredba določa tudi občutljiva območja in njihova prispevna območja.  
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2.2.7 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 

naprav  

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/04) je nastala v skladu z Direktivo Sveta o 

čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) in določa zahteve, povezane z emisijo snovi 

pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Mala komunalna čistilna 

naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 

2000 PE. Vanjo je prepovedano odvajati industrijsko in padavinsko odpadno vodo. V 

direktivi so med drugim določene:  

- mejne vrednosti parametrov odpadne vode,  

- ukrepi povezane z odvajanjem odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav glede 

na občutljivost vodnega okolja,  

- zahteve za nadzor obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanja meritev 

emisij in 

- roki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in njeno dodatno obdelavo. 

2.2.8 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode (Uradni list RS, št. 41/04) je eden 

ključnih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Opredeljuje 

varstvo vseh površinskih in podzemnih voda v Republiki Sloveniji pred onesnaževanjem 

okolja, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. S programom so opredeljena tudi območja 

poselitve, kjer je potrebno v določenem roku zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode, najkasneje do leta 2017. Glavni cilji operativnega programa so: 

- izgradnja javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v 

skladu z vsemi okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje odpadne vode,  

- izgradnja javne kanalizacije na območjih, kjer je to tehnično in ekonomsko upravičeno do 

leta 2017 in v skladu z okoljskimi standardi za odvajanje in čiščenje odpadne vode, 

- izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 

posamezne stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 

2017 oziroma 2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter 

okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 

Komunalno odpadno vodo, ki je ustrezno očiščena, je možno ponovno uporabiti, prav tako 

tudi blato, ki ostane po čiščenju komunalne odpadne vode. Uporabo prečiščene odpadne vode 

je potrebno dobro preučiti in upoštevati ekonomsko, tehnično, okoljsko in družbeno 

sprejemljivost. Blato se lahko uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, če je njegova obdelava 

skladna s predpisi. V nasprotnem primeru pa obstaja predpis, ki ureja obdelavo biološko 

razgradljivih odpadkov oziroma ravnanje z odpadki.  
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2.2.9 Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) 

določa ukrepe in ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, če se uporablja kot gnojilo 

v kmetijstvu ter prepovedi in omejitve v zvezi s tako uporabo. Določa tudi obveznost 

poročanja Evropski komisiji. Blato iz komunalnih čistilnih naprav in malih komunalnih 

čistilnih naprav se lahko uporablja v kmetijstvu kot gnojilo, a le v skladu s to uredbo. Ostalo 

blato, ki ni iz komunalnih čistilnih naprav, pa se lahko uporablja kot gnojilo v kmetijstvu le, 

če je obdelano v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih snovi. Blato je 

vse odpadno blato iz komunalnih čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav in iz 

skupnih čistilnih naprav; odpadno blato iz greznic in nepretočnih greznic; odpadno blato iz 

čistilnih naprav, ki niso komunalne čistilne naprave.  

2.2.10 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 

list RS, št. 104/09, 14/10) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, 

njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, obveznost plačevanja, 

zavezance za posamezno okoljsko dajatev, prejemnike in plačnike okoljskih dajatev za 

odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali 

posredno v podzemne vode. 

2.3 Oskrba z vodo v Sloveniji  

V Sloveniji je javna preskrba s pitno vodo dobro urejena in zagotovljena skoraj vsem 

gospodinjstvom, tudi na bolj odročnih območjih. Več kot tisoč vodovodnih sistemov oskrbuje 

več kot 90 % prebivalcev Slovenije. Sama oskrba z vodo temelji večinoma na stalnih in 

izdatnih vodnih virih. Največje zaloge vode v Sloveniji so podtalnice v prodnih ravnicah, 

čeprav ponekod njihova onesnaženost že zbuja skrb, nivo vode pa se vidno zmanjšuje (Ravbar 

2005). Za oskrbo z vodo v Sloveniji so velikega pomena kraški izviri, ki pokrivajo kar 

polovico potreb po pitni vodi. Ob suši pa kraška voda sestavlja celo dve tretjini vseh vodnih 

zalog. Najbolj izdatni kraški viri pri nas so Rižana, Mrzlek, Hubelj, Vipava, Malni, Bistrica 

itd., ki oskrbujejo ogromna območja na zahodu, jugozahodu, jugu in jugovzhodu države. V 

alpskem svetu pa kraški izviri napajajo tudi Sočo, Koritnico, Tolminko, Zadlaščico ter Savo 

Bohinjsko in Dolinko (Ravbar 2010). Kraški izviri so že skoraj vsi vsaj delno zajeti za potrebe 

oskrbe z vodo in, čeprav so na prvi pogled neizčrpen vir kakovostne pitne vode, lahko zaradi 

premajhne skrbi in malomarnega upravljanja, kaj kmalu postanejo neuporabni (Žitnik, Čuček 

in Pograjc 2013).  

V Sloveniji črpamo vodo za javni vodovod tako iz podzemnih kot tudi iz površinskih virov. 

Med pozemne vire uvrščamo podzemne vode oziroma podtalnice s prosto gladino, izvire 
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podzemne vode in izvire podzemne vode s površinskim dotokom; med površinske vire pa 

vode iz naravnih jezer in umetnih zbiralnikov ter iz druge tekoče vode. V letu 2012 je bilo iz 

podzemnih virov načrpanih 73 % vode, 23 % pa iz površinskih tekočih voda. Preostali 4 % so 

bili načrpani iz drugih virov, h katerim štejemo vodo, prevzeto iz drugih vodovodnih sistemov 

(Žitnik, Čuček in Pograjc 2013). Oskrba z vodo v Sloveniji poteka po sistemu javne oskrbe in 

z neposrednim zajemanjem vode iz vodnih virov, to je s samooskrbo. Skupna dolžina 

vodovodnega omrežja je v letu 2013 znašala 22.655 km, nanj pa je bilo priključenih skupaj 

455.563 priključkov (SURS 2014). V letu 2012 je bilo za javni vodovod načrpanih 168,9 

milijona m3 vode, kar je povprečno 82 m3 na prebivalca. Voda se dobavlja tako 

gospodinjstvom, kot tudi različnim dejavnostim (kmetijstvo, industrija in druge) ter za 

gašenje požarov, čiščenje cest in podobno, le da se ta voda ne obračuna. Največji delež 

načrpane vode se dobavi gospodinjstvom, in sicer okrog 50 %. Veliko vode pa se v omrežju 

izgubi, in sicer okrog 30 %, kar je skoraj 50 milijonov m3 vode. Izgube vode so poleg same 

kakovosti vode tudi glavna težava pri oskrbi z vodo in nastanejo predvsem zaradi zastarelih in 

okvarjenih vodovodnih sistemov (Žitnik, Čuček in Pograjc 2013).  

Kot prikazuje spodnja slika 2, se količina načrpane vode v vodovodna omrežja in s tem tudi 

količina porabljene vode v obdobju med letoma 2002 in 2013 nekoliko zmanjšujeta.  

 

Slika 2: Javna oskrba z vodo v Sloveniji v letih 2002–2013 

Vir: SURS 2014a. 
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Posledično se zmanjšujejo tudi vodne izgube,1 čeprav so le-te še vedno nekje med 25–30 %. 

Najverjetneje je razloge za zmanjševanje porabe vode smiselno iskati v učinkovitejši rabi 

vode v gospodinjstvih, kmetijstvu in industriji. Predvsem je tukaj, po mojem mnenju, ključno 

dvigovanje okoljske zavesti porabnikov vode in pa višje cene vode, ki močno vplivajo na 

skrbnejšo rabo vode, tako v gospodinjstvih kot gospodarstvu. 

V letu 2012 se je v gospodinjstvih porabilo približno 114 litrov vode na dan na prebivalca. V 

zadnjih desetih letih se poraba vode v gospodinjstvih tako giblje med 40 in 45 m3 na 

prebivalca na leto. Od leta 2008 se količina porabljene vode na prebivalca na leto sicer 

zmanjšuje in do leta 2011 se je zmanjšala za 6,5 % (Žitnik, Čuček in Pograjc 2013). Drugi 

podatek kaže, da je bil odnos Slovencev do pitne vode malomaren, saj je povprečni Slovenec 

porabil na dan od 130 do 150 litrov vode. Razlika je zaradi starejšega podatka, saj je 

povprečni Slovenec v letu 2007 porabil več vode kot danes. Daleč največ pitne vode pa 

porabimo za splakovanje gospodinjskih in straniščnih odpadkov (Petrič in Ravbar 2008). 

Smrekar (2006) je mnenja, da so prebivalci v Sloveniji na splošno še vedno nezadostno 

okoljsko izobraženi in ozaveščeni o vodi kot naravnem viru. Prav zato niso zmožni aktivno 

sodelovati pri varovanju vode in procesih odločanja o načrtih rabe prostora za ohranitev 

kakovostne vode. 

Poraba vode je po posameznih članicah Evropske unije precej različna, v povprečju pa ta 

znaša med 40 in 50 m3 na prebivalca na leto. V državah srednje in severne Evrope je poraba 

vode med 60 in 80 m3, v nekaterih državah na jugu in v Združenem kraljestvu pa tudi več kot 

100 m3 na prebivalca na leto. Kljub temu kažejo podatki Eurostata na trend zmanjševanja 

porabe vode iz javnega vodovoda v državah EU v letih 1996–2007 (Čehić 2007). Slovenija je 

tako s 40–45 m3 porabljene vode na prebivalca na leto znotraj povprečja med evropskimi 

državami.  

Kot prikazuje slika 3, se poraba vode na prebivalca v slovenskih gospodinjstvih na splošno 

zmanjšuje. V desetletnem obdobju je bila poraba vode najvišja leta 2003, ko je bila več kot 46 

m3 na prebivalca na leto. Večja poraba pa sovpada s sušo v poletnih mesecih. Najnižja letna 

poraba vode na prebivalca je bila leta 2011, ko je znašala malo manj kot 41 m3.  

Cilj trajnostnega razvoja na področju voda je vsekakor bolj racionalna raba vode, kar pomeni 

varčevanje s tem dragocenim naravnim virom. Velik korak k trajnostni rabi vode predstavljata 

tudi uporaba deževnice in uporaba prečiščene odpadne vode. Uporaba deževnice je najboljša 

investicija na področju varčevanja z vodo. Z njo lahko zmanjšamo porabo pitne vode za 50 %. 

Ta v prvi meri koristi okolju, pa tudi naši denarnici, saj se cene pitne vode iz leta v leto 

                                                
1 Vodne izgube so kontrolirane in nekontrolirane. Kontrolirane izgube so posledica izpiranja in 
praznjenja sistema, vzdrževalnih del na sistemu, tehnološke vode v čistilnih napravah in vode za 
gašenje požarov. Nekontrolirane izgube pa so posledica napak na merilcih pretoka, kraje vode in 
puščanja na vodovodnem sistemu (Projekt 2011).  
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občutno zvišujejo. Razlog za to je po eni strani lahko splošno zniževanje nivoja podtalnice, 

predvsem pa vedno višji stroški za pridobivanje pitne vode in čiščenje odpadnih voda.  

 

Slika 3: Poraba vode iz javnega vodovoda v slovenskih gospodinjstvih v letih 2002–2012 

Vir: SURS 2014b. 

Uporaba pitne vode v gospodinjstvih je nujna praktično le za nekatere namene, to je za 

kuhanje in pomivanje posode, osebno higieno in kopanje oziroma tuširanje. Za pranje perila, 

čiščenje, straniščno izplakovanje in zalivanje pa lahko pitno vodo nadomestimo z deževnico. 

Deževnica je mehka voda, saj ne vsebuje apnenca in je zato zelo dobra za rastline. Koristna pa 

je lahko tudi v gospodinjstvu, saj preprečuje nastanek vodnega kamna in tako varuje 

gospodinjske aparate. Deževnica prav tako ne vsebuje nobenih mineralov, kar je velika 

prednost pred podtalnico, ki v zemlji raztaplja minerale. Za uporabo mora biti deževnica 

neoporečna, kar pomeni, da ne sme vsebovati trdnih delcev, sluzastih snovi in maščob ter 

kemikalij in mikroorganizmov. Da se izognemo bakterijam, pa deževnico shranjujemo v 

neprosojnih hranilnikih iz nerjaveče pločevine, plastike ali fino obdelanega betona. Prav tako 

je najbolj priporočljiva lokacija zbiralnika za deževnico pod zemljo, saj se tako izognemo 

razraščanju alg. Velikost zbiralnika deževnice je v prvi meri odvisna od količine padavin, pa 

tudi od velikosti strehe, s katere se voda steka. Ti dejavniki so pomembni pri načrtovanju 

sistema za oskrbo z deževnico, da je gospodinjstvo preskrbljeno tudi ob sušah ali da voda ob 

obilnejšem deževju ne uhaja iz hranilnika. Prihodnost podnebja je negotova, strokovnjaki pa 

napovedujejo vedno bolj ekstremne vremenske razmere, vključno z bolj vročimi in suhimi 

poletji. Takrat tudi močno naraste potreba po zalivanju. V državah, kot so Anglija, Francija in 

Španija, je v vročih poletnih mesecih že zakonsko določeno prepovedano zalivanje s pitno 

vodo. Le vprašanje časa je, kdaj bo takšna prepoved obveljala tudi pri nas, saj je razumna tako 
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iz ekološkega kot tudi gospodarskega stališča (Prosigma 2009). Po podatkih portala 

Nacionalna energetska pot Slovenija je v Sloveniji trenutno 57 stanovanjskih objektov, ki za 

oskrbo uporabljajo deževnico (NEP 2014).  

Prečiščena odpadna voda je uporabna tako v gospodinjstvih (za splakovanje stranišč in pranje 

perila) kot tudi za industrijske procese in zaradi vsebnosti hranil, predvsem za namakanje 

kmetijskih zemljišč. V primerjavi z zbiranjem deževnice je ta način pridobivanja vode tudi 

veliko bolj konstanten, saj je zanesljiv vodni vir tudi v letih suše. Glavna korist recikliranja 

odpadne vode je vsekakor manjša poraba vode, ki je namenjena pitju, posledično pa so manjši 

tudi stroški za vodo v gospodinjstvu. Odpadno vodo, ki jo želimo reciklirati, očistimo do 

stopnje, ki je odvisna od bodoče rabe in predpisanih standardov. Vodo, očiščeno do druge 

stopnje, lahko uporabljamo za namakanje zelenic in kmetijskih zemljišč, saj vsebuje veliko 

hranil, ki jih rastline uporabljajo za svojo rast (dušik in fosfor). Veliko mestnih dejavnosti ne 

potrebuje kakovostne pitne vode, zato je predvsem za večja mesta zelo dobra alternativa 

uporaba prečiščene odpadne vode; predvsem za splakovanje stranišč v poslovnih stavbah, 

zalivanje parkov in zelenic, pranje avtomobilov in gašenje požarov. Eno od vodilnih 

svetovnih mest, ki uspešno uporablja prečiščeno odpadno vodo, je japonski Tokio. V 

avstralskem MountBuller Alpine Resortu, severno od Melbourna, pa iz prečiščene odpadne 

vode v zimskem času celo izdelujejo umetni sneg (UNEP 2007). 

2.4 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sloveniji  

Od same porabe vode je odvisna tudi količina nastale odpadne vode, ki v slovenskih 

gospodinjstvih v zadnjih letih upada. Količina odpadne vode na prebivalca v Sloveniji znaša 

med 120 in 150 l/PE (populacijskih enot) na dan. V letu 2013 je skupna dolžina 

kanalizacijskega omrežja v Sloveniji znašala 8.096 km, nanjo pa je bilo priključenih 240.272 

priključkov. V primerjavi s kanalizacijskim omrežjem je bila skupna dolžina vodovodnega 

omrežja 22.655 km, nanj pa je bilo priključenih skupaj 455.563 priključkov (SURS 2014c). 

Podatka kažeta, da je oskrba s pitno vodo v Sloveniji precej bolj urejena kot odvajanje in s 

tem tudi čiščenje odpadnih voda.  

Skupno se je v letu 2012 na javno kanalizacijo odvedlo 200,9 milijona m3 odpadnih voda, od 

tega 29 % iz gospodinjstev, 7 % iz industrijskih dejavnosti, 4 % iz drugih dejavnosti, 0,2 % iz 

kmetijstva in skoraj 60 % drugih odpadnih voda (padavinska voda, zaledne vode itd.). Med 

letoma 2003 in 2012 se je količina zajete skupne odpadne vode povečala za skoraj 60 % in to 

predvsem na račun drugih odpadnih voda, ki so v večini padavinske vode. Po drugi strani pa 

se je količina odpadnih voda v gospodinjstvih v enakem obdobju zmanjšala za 24 %, s 77 

milijonov m3 na 58 milijonov m3 (Žitnik, Čuček in Pograjc 2013).  

Za Slovenijo je značilna razpršena poselitev, saj skoraj polovico prebivalstva živi v naseljih z 

manj kot 2000 prebivalci. Podeželska območja tako predstavljajo 30,5 % celotnega ozemlja 
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države in zajemajo kar 38,5 % vsega prebivalstva (MKGP 2006). Prav razpršena poselitev pa 

je tista, ki narekuje drugačna pravila za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kot jih 

predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10), v kateri so opredeljene le čistilne naprave za 

območja nad 2000 PE. Prav zaradi tega je bila dodatno sprejeta še uredba za male čistilne 

naprave pod 2000 PE, to je Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 

komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/04). Kljub 

temu pa z zakonodajo še vedno niso zajete posamezne hiše in naselja z manj kot 50 

prebivalci, kar še ne pomeni, da ti objekti ne potrebujejo zbiranja in čiščenja odpadnih vod, 

zato bomo za ta območja poiskali ustrezne rešitve, kot so male oziroma biološke čistilne 

naprave, lagune in rastlinske čistilne naprave (Kompare idr. 2007).  

Kjer ni zgrajene kanalizacije, so za zbiranje odpadnih voda iz gospodinjstva uradno dovoljene 

le nepretočne greznice. Te zaradi svoje neprepustne konstrukcije ne povzročajo škode v 

okolju. Njihova največja pomanjkljivost pa je pogosto praznjenje in s tem povezani visoki 

stroški. Veliko bolj sprejemljive za naš žep so zato pretočne greznice, kjer se odpadna voda 

pretaka skozi več prekatov ter tako mehansko in delno tudi biološko očisti. Nato odteče v 

sistem prezračenih ponikovalnih drenaž, kjer se biološko čiščenje konča v aerobnih razmerah. 

Kljub temu pretočne greznice ne nudijo zadostnega čiščenja odpadne vode za varen izpust v 

okolje, zato jih lahko kombiniramo z drugimi oblikami čiščenja, kot so tehnologije za čiščenje 

vode v tleh2 (Kompare idr. 2007). Kjer postavitev čistilne naprave tehnično ni izvedljiva, se 

bo odpadna voda tu lahko še vedno zbirala v nepretočni greznici. Potrebno pa bo vse pretočne 

greznice zamenjati z nepretočnimi greznicami in malimi čistilnimi napravami oziroma v že 

obstoječe greznice namestiti ustrezne čistilne module (Zelena Slovenija 2014).  

V državah Evropske unije je približno 70 % prebivalstva priključenega na čistilne naprave. 

Daleč največji delež je na Nizozemskem, kjer je na čistilne naprave priključenih 99 % 

prebivalstva. Sledijo ji Španija, Nemčija, Italija in Avstrija, kjer je delež približno 90 

odstoten. Po podatkih za leto 2013 je delež prebivalcev v Sloveniji, katerih komunalne 

odpadne vode se prečiščujejo na čistilni napravi, 55-odstoten. To pomeni, da spadamo med 

države, kjer je delež prebivalstva, priključenega na komunalne čistilne naprave, majhen in da 

slaba polovica prebivalstva še vedno uporablja greznice. Od tega le slab odstotek 

predstavljajo male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (ARSO 

2014c).  

                                                
2 Namen čiščenja vode v tleh je, da bi poleg očiščenja odpadne vode izkoristili tudi velik delež 
hranljivih snovi, ki se v njej nahajajo. To sta predvsem dušik in fosfor, ki ju rastline potrebujejo za 
svojo rast. Ob tem poteka tudi humifikacija, zaradi česar se izboljša kvaliteta samih tal. Med 
tehnologije za čiščenje vode v tleh spadajo ponikovalni vodi, filtrski jarki in ponikovalnice (Kompare 
idr. 2007).  
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V letu 2012 je bilo v Sloveniji 313 komunalnih čistilnih naprav (ARSO 2014a), na katerih se 

je pred izpustom iz kanalizacije prečistilo 58 % (115.989 km3) odpadnih voda. Ostalih 42 % 

(84.942 km3) odpadne vode je bilo pred izpustom neprečiščene. Kar 94 % neprečiščene 

odpadne vode je bilo izpuščene neposredno v površinske vodotoke, 6 % pa v podtalnico 

(Žitnik, Čuček in Pograjc 2013).  

Vsako leto se prečisti vedno več odpadne vode, v letu 2012 se je tudi sicer zmanjšala količina 

odpadne vode in vedno večji je delež odpadne vode, ki je sekundarno in terciarno prečiščena. 

Prečiščene vode le s primarnim čiščenjem po letu 2009 ni več. V letu 2012 je bilo tako s 

postopki sekundarnega čiščenja prečiščenih 76,3 milijonov m3, kar kaže na skoraj 200 % 

povečanje v primerjavi z letom 2002. S postopki terciarnega čiščenja pa je bilo očiščene 19 % 

vse odpadne vode oziroma 35,1 milijonov m3 (Žitnik, Čuček in Pograjc 2013). Da se čiščenje 

odpadne vode s sekundarnim in terciarnim čiščenjem povečuje, pa kažejo tudi podatki 

Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2013. S sekundarnim čiščenjem je bilo 

prečiščenih 73 % odpadnih voda, s terciarnim pa skoraj 25 % (SURS 2014d).  

 

Slika 4: Količina prečiščene odpadne vode na leto z določeno stopnjo čiščenja 

Vir: SURS 2014d. 
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Poleg komunalnih čistilnih naprav poznamo če nekaj tehnologij, ki uspešno rešujejo 

problematiko čiščenja odpadnih voda tudi na območjih z manjšo gostoto poselitve. To so 

male oziroma biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave in čistilne lagune.  

2.4.1 Biološka čistilna naprava 

Biološka oziroma mala čistilna naprava je sestavljena iz mehanskega dela, kjer se usedajo 

večji delci, ter iz biološke stopnje, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikovalnico ali v 

odprte vode. Princip njenega delovanja je v tem, da se aktivno blato z mešanjem in 

prezračevanjem vzdržuje v stalnem gibanju, kar omogoča naravno samočiščenje. To 

omogočajo mikroorganizmi, ki tvorijo razpršeno biomaso. Da pride do njihove rasti, pa mora 

imeti odpadna voda ustrezno temperaturo, vsebovati hranilne snovi in tudi ustrezno količino 

kisika. V procesu biološkega kosmičenja se tvorijo kosmi aktivnega blata, ki se v času 

mirovanja usedejo. Po tem se voda zbistri in je očiščena do te mere, da jo je možno v skladu s 

predpisi odvajati v vodotoke ali ponikovalnico. Biološka čistilna naprava mora biti 

opremljena z odzračevalnim sistemov zaradi odvoda fermentacijskih plinov. Pomembno je, da 

je čistilna naprava zavarovana pred zamrzovanjem in neposredno sončno svetlobo, zato je 

običajno vkopana v zemljo.  

 

Slika 5: Zgradba in delovanje male čistilne naprave 

Vir: Gradimzeleno.si 2014. 

V biološko čistilno napravo ne smejo biti speljane meteorne vode, ampak le odpadne vode iz 

kuhinje in kopalnice. Pri tem moramo biti pozorni na nekatere odpadke iz gospodinjstva, ki ne 

sodijo v čistilno napravo, kot so kisline, maščobe in olja, ostanki hrane, gnojila, vroča voda 

nad 35 0C itd.  
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Biološka čistilna naprava je lahko samostojna naprava ali pa je priključena na že obstoječo 

greznico.3 Cene bioloških čistilnih naprav za štiričlansko družino se gibljejo okrog 2500 

evrov in več, kar ni majhen strošek. Pri tem je potrebno upoštevati še strošek porabe 

električne energije, ki je približno 40 evrov na leto ter stroške servisa in črpanja ter odvoza 

aktivnega blata. Poznamo tudi biološke čistilne naprave, ki delujejo brez električne energije in 

se uporabljajo za biološko aerobno čiščenje odpadnih voda (sistem s pritrjeno biomaso) iz 

gospodinjstev, pa tudi vikend hišic, gostinskih obratov itd. So dobra izbira predvsem za 

območja, kjer ni možen priklop na elektriko oziroma za območja, kjer so objekti le začasno 

naseljeni. Vzdrževanje te čistilne naprave skoraj ni potrebno, kar prinaša nizke stroške 

obratovanja ob tako visoki stopnji očiščenosti vode. Biološka oziroma mala čistilna naprava 

je na območjih, kjer komunalna infrastruktura ni urejena, del projekta gradnje nove hiše in 

zato zanjo ni potrebno posebno gradbeno dovoljenje. Potrebno je zgolj obvestiti pristojno 

komunalno podjetje in mu kasneje dostaviti ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere smo 

delno oproščeni plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda (Primc 2013; Regeneracija 

2012).  

2.4.2 Rastlinska čistilna naprava 

V svetovnem merilu so rastlinske čistilne naprave (v nadaljevanju RČN) najpogosteje 

uporabljena sonaravna metoda za čiščenje odpadnih voda. Že v sredini 80-tih let so bila 

izdana številna poročila o rezultatih delovanja RČN in ta so kazala na veliko učinkovitost 

čiščenja. RČN uspešno čistijo različne odpadne vode v Ameriki, Kanadi, na Kitajskem, Novi 

Zelandiji, v Avstraliji in drugod. Večinoma so namenjene čiščenju komunalnih odpadnih 

voda, a učinkovito čistijo tudi izcedne vode in vode iz cestišč. V Evropi je v rabi že preko 

60.000 RČN, daleč največ v Nemčiji (50.000), sledijo ji Anglija, Danska, Italija in Francija 

(Vovk Korže 2013). V Sloveniji je po podatkih podjetja Limnos, d. o. o., trenutno 

postavljenih 120 RČN. Velika večina jih je na območju Štajerske, Prekmurja in Dolenjske in 

so zmogljivosti 4 PE do 1000 PE4 (Vrhovšek 2014).  

                                                
3 Nadgradnja obstoječe greznice v čistilno napravo je enostaven tehnični poseg. Ker pa je potrebno 
poskrbeti za vodotesnost greznice in tako pridobiti izjavo o skladnosti in vodotesnosti greznice, za 
gospodinjstva ni smiselna. Zato čistilno napravo ustrezne zmogljivosti vstavimo v greznico in jo 
zasujemo s peskom. S tem prihranimo stroške za iskanje nadomestnega mesta čistilne naprave. Voda, 
ki izteka iz te naprave, ustreza zakonskim predpisom in jo pogojno lahko uporabimo tudi za zalivanje 
(Regeneracija 2012).  
4 V planu podjetja Limnos, d. o. o., je bila postavitev nekaj več kot 220 RČN, a žal ni bilo posluha s 
strani nekaterih občin in komunalnih podjetij. Zanimanje zanje se vsako leto povečuje, kljub temu pa 
so ljudje slabo obveščeni glede tega, da obstaja tudi takšen način čiščenja odpadnih voda. Absolutno je 
sporno tudi to, da imajo vse ostale kompaktne čistilne naprave svoj certifikat o delovanju in so zato 
zavedene na listi Gospodarske zbornice Slovenije. RČN pa tega certifikata nimajo, ker niso enoten 
proizvod in jih na tej listi ni (Vrhovšek 2014).  
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RČN so cenovno najugodnejše čistilne naprave. Najprimernejše so za čiščenje odpadnih voda 

iz individualnih hiš, zlasti če so te oddaljene od kanalizacijskega priključka in za industrijske 

obrate, avtokampe, planinske koče in manjše zaselke. Ker posnemajo samočistilno sposobnost 

narave, za čiščenje onesnaženih voda tudi ne zahtevajo velikih posegov v naravo. Čistilna 

naprave delujejo brez strojne in elektro opreme, zato je prihranek pri njihovi postavitvi, 

vzdrževanju in obratovanju velik. RČN zajema več zaporednih bazenov, ki so izolirani s folijo 

in napolnjeni s substratom. Voda se gravitacijsko pretaka podpovršinsko in se ob prisotnosti 

mikroorganizmov in močvirskih rastlin očisti do zahtevanih normativov. Strupene snovi se v 

postopku čiščenja razgradijo, delno vgradijo v rastline, delno pa ostajajo v substratu, kjer se v 

cikličnih obdobjih odstranijo. Po potrebi se sistem zaključi z akumulacijskim bazenom za 

večnamensko uporabo prečiščene vode. Vodo je možno uporabiti za namakanje oziroma 

zalivanje, gojenje vodnih kultur itd. Na sliki 6 je prikazan prerez skozi rastlinsko čistilno 

napravo in njeno delovanje (Limnos 2014).  

 

Slika 6: Prerez skozi rastlinsko čistilno napravo in njeno delovanje 

Vir: Limnos 2014. 

Ločimo dva tipa RČN, in sicer s prosto gladino oziroma s površinskim tokom ter s 

podzemnim tokom. RČN s površinskim tokom so po funkciji zelo blizu naravnim mokriščem 

in imajo gladino vode v nivoju terena. RČN s površinskim tokom nudijo večje možnosti za 

razvoj živih bitij, imajo pa tudi večji estetski potencial. V RČN s podzemnim tokom pa imajo 

v teren vstavljeno peščeno posteljico z vegetacijo, skozi katero se voda pretaka in imajo 

običajno tudi boljši učinek čiščenja organskega onesnaženja, ker so sposobne delovati tudi pri 

nižjih temperaturah (EPA 1999). Osnovni procesi, ki se dogajajo v RČN, so adsorbcija, 

mineralizacija, aerobna in anaerobna razgradnja. Glavni delež pri čiščenju (80 %) prispevajo 

aerobne in anaerobne bakterije, ki živijo na koreninah rastlin, ostalih 20 % čiščenja pa 
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predstavljajo rastline z vezavo mineralnih snovi in strupenih snovi v rastlinska tkiva. To je 

pomembna prednost, saj se pri drugih čistilnih napravah, ki nimajo dodanih kemikalij za 

barjenje, te snovi iztečejo v okolje. Pomembno je, da je usedalnik učinkovit in redno 

vzdrževan, saj lahko pride do zamašitve RČN in do površinskega toka. Ob propadu rastlin 

pozimi se učinkovitost delovanja sicer zmanjša, a ne pod 70 %. Ena izmed prednosti RČN je 

tudi vključenost v okolje in prispevek k lepšemu izgledu, predvsem degradiranih območij. 

Življenjska doba take čistilne naprave je do 10 let, ob dobrem vzdrževanju pa tudi do 20 let 

(Limnos 2014).  

2.4.3 Lagune 

Učinkovit sistem čiščenja odpadne vode so tudi lagune, kjer potekajo čistilni procesi prav 

tako na naraven način. Zadrževalni čas vode v lagunah je sicer precej daljši kot v čistilnih 

napravah, saj v prvi laguni najprej poteka usedanje grobih delcev, v drugi pa oksidacija 

organskih snovi. Kisik, ki je pri tem potreben, doseže vodno telo s procesom difuzije iz zraka 

in s fotosintezo iz alg. Glede na razpoložljive količine kisika v lagunah, ločimo:  

- anaerobne lagune, kjer je potrebna količina kisika za oksidacijo večja od razpoložljive in 

razgradnjo vršijo anaerobne bakterije; 

- fakultativno-anaerobne lagune, kjer razpoložljiv kisik zadostuje za aerobno bakterijsko 

aktivnost. Ker pa ponoči fotosinteza ne poteka, zmanjka kisika in takrat nastopi 

anaerobna oksidacija; 

- aerobne lagune, kjer je kisika vedno dovolj za aerobno oksidacijo organskih snovi. Te 

lagune zato služijo predvsem za odstranitev patogenih mikroorganizmov.  

Lagune v primerjavi z drugimi čistilnimi napravami potrebujejo večjo površino in so tako 

nekoliko večji poseg v okolje. Običajno se namreč gradi sistem lagun, kjer je prva anaerobna, 

sledijo fakultativno-anaerobne in na koncu aerobne lagune. Ker se prva laguna s časom 

zapolni z usedlinami, je na 5–10 let potrebno odstranjevanje usedlega blata (Kompare idr. 

2007). Prednosti lagunskih čistilnih naprav so predvsem enostavna in varčna gradnja, 

skladnost z naravnim okoljem, enostavna vzdrževalna dela in nepotrebna strojna oprema v 

primeru naravnega vnosa kisika. Tudi pri lagunah z umetnim vpihovanjem zraka je poraba 

energije minimalna v primerjavi z ostalimi tehnologijami čiščenja odpadnih voda. Ker lagune 

zadržujejo veliko količino vode, so koristne tudi iz vodnogospodarskega vidika, saj je v 

sušnih obdobjih mogoče izkoristiti vodo v njih. Lagune so najbolj primerne za čiščenje 

odpadnih voda v manjših podeželskih naseljih, kjer je na razpolago več prostora, pa tudi za 

posamezne hiše (NSFC 1997).  
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3 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA KRASA  

Kras je kraška, to je apneniška in dolomitna planota, ki leži v jugozahodnem delu Slovenije. 

Na jugozahodni strani teče meja od gradu Miramar proti severozahodu ob Tržaškem zalivu, 

na zahodu pa je meja ob naplavni ravnini reke Soče. Na severovzhodu sega vse do Vipavske 

doline, na vzhodu pa do flišnih Brkinov in spodnjega dela doline notranjske Reke (Gams 

2003). Skupno meri ozemlje približno 440 km2. Kras se zvišuje od severozahoda, kjer je 

nadmorska višina okrog 150 metrov, proti jugovzhodu in pri Divači doseže med 400–500 

metrov nadmorske višine. Celotna planota je dolga okrog 45 kilometrov in do 15 kilometrov 

široka. Pokrajino prečka tudi državna meja, tako da je večji del Krasa v Sloveniji, manjši pa 

tudi v Italiji (Mihevc 2008).  

3.1 Obseg in lega izbranega območja raziskovanja 

Kras na slovenski strani obsega občine Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in 

Hrpelje-Kozina. V območje raziskave pa nismo uvrstili občine Miren-Kostanjevica, ki spada 

v Goriško statistično regijo in ne v obalno-kraško statistično regijo kot ostale štiri občine. 

Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana so del nekdanje skupne občine Sežana, ki 

se je razdelila leta 1994. Kot prikazuje slika 7, velik del območja občin pripada kraškemu 

svetu. Je pa v raziskavo zajeto celotno območje štirih kraških občin, torej tudi del flišnih 

Brkinov z dolino Reke in del Pivške kotline.  

 

Slika 7: Obravnavano območje Krasa s prikazom kraškega površja 

Vir: Atlas okolja 2014. 
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Med občinami je največja, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev, občina Sežana. 

Pokriva 217,4 km2 površine in obsega skupno 64 naselij, v katerih živi po podatkih iz leta 

2013 skupno 13.050 prebivalcev. Občina Komen leži severno od sežanske občine in se 

razteza na 103 km2 površine. V celotni občini je 35 naselij, v katerih prebiva skupno 3564 

prebivalcev. Občina Divača zavzema 147,8 km2, v 24 naseljih pa živi 3944 prebivalcev. 

Najbolj južno se nahaja občina Hrpelje-Kozina, ki pokriva 192,2 km2 površine. Med 

navedenimi kraškimi občinami ima najnižjo gostoto poselitve in v 38. naseljih živi skupno 

4.276 prebivalcev. Število prebivalcev po posameznih naseljih v občinah je navedeno v 

prilogi 1.  

Preglednica 1: Osnovni podatki o občinah 

 Površina [km2] 
Število 

prebivalcev 
Število naselij 

Število 
gospodinjstev 

Divača 147,8 3.944 24 1.601 

Hrpelje-Kozina 192,2 4.276 38 1.628 

Komen 102,7 3.564 35 1.372 

Sežana 217,4 13.050 64 5.122 

Skupaj 660,1 24.834 161 9.723 

Vir: SURS 2014e; Projekt 2011. 

3.2 Fizično-geografske značilnosti Krasa 

Za celovito razumevanje krasa je potreben pregled fizično-geografskih značilnosti, predvsem 

izoblikovanja reliefa, nastanka karbonatnih kamnin in hidrogeoloških značilnosti. Veliko 

vlogo pri izoblikovanju in lastnostih pokrajine pa imajo tudi podnebne razmere.  

3.2.1 Relief in kamnine 

V smislu geotektonske razdelitve Slovenije pripada območje Krasa Jadransko-Dinarski plošči. 

Kras prištevamo tudi k manjši tektonski enoti, imenovani Tržaško-Komenska antiklinala, ki je 

zgrajena iz več manjših antiklinal in sinklinal z dinarsko smerjo (severozahod-jugovzhod) gub 

(Kranjc 1999). Obravnavano območje spada v Dinarski kras, kjer ločimo dva tipa reliefa: 

Visoki dinarski kras in Nizki dinarski kras, med katerega uvrščamo tudi planoto Kras. Kras 

gradijo v glavnem apnenci, v manjši meri tudi dolomiti, medtem ko so sosednja območja, 

vključno z Brkini, iz fliša (Projekt 2011). Kras je del zemeljske skorje, katerega značilnosti 

pogojuje kemično delovanje vode na topne karbonatne kamnine in prvotno pomeni golo, 

kamnito pokrajino, kjer so se razvile različne kraške oblike. Na raztapljanje karbonatne 

kamnine vplivajo številni zunanji dejavniki, med katerimi sta posebej pomembna podnebje in 

relief. Relief pa je, ob razčlenjenosti zaradi erozijskih in korozijskih procesov, močno 

razgiban tudi zaradi tektonike. Vsi dejavniki pa skupaj nadzorujejo korozijsko delovanje 



 

26 

vode, katerega posledice so površinske in podzemne kraške oblike (Mihevc 2008). Po 

litološki sestavi je območje v glavnem sestavljeno iz treh kamnin. Zahodno od Sežane so 

kredni apnenci, v srednjem Divaškem Krasu so paleocenski apnenci, v jugozahodnem delu pa 

eocenski fliši, iz katerih so tudi Brkini. Na čistih apnencih je nastajala rdeča kraška prst, 

imenovana jerina, ki jo je največ v zatišnih legah, zlasti vrtačah (Gams 2003).  

 

Slika 8: Morfološke enote Krasa in okolice 

Vir: Gams 2003. 

Morfološko gre za planoto s tremi vzporednimi nizi višjega sveta: s Taborskimi brdi, 

Voljniškimi brdi in Trsteljskimi brdi ter gričevnatimi Gabrškimi in Vrhpoljskimi brdi. V 

uravnano planoto so poglobljene številne vrtače in udornice ter nekaj suhih dolin. Na 

severovzhodu prehaja Kras preko flišnih brd v Vipavsko dolino, kjer so številni kraški izviri s 

Trnovskega gozda, Hrušice in Nanosa. Jugovzhodno od Krasa so Brkini in dolina Reke, ki jih 

gradijo flišne kamnine in imajo značilen dolinast in slemenast relief. Med Brkini in Pivško 

kotlino ležijo še Vremščica, Košanska dolina in Slavenski ravnik, ki so vse kraške pokrajine, 

a se med seboj razlikujejo zaradi različnih vrst apnencev in lege (Mihevc 2008). Manjši deli 

Krasa so poimenovani po osrednjih naseljih. Divaški Kras je pretežno uravnan in se nadaljuje 

s Senožeškim Krasom ter Sežansko-Komenskim Krasom na zahodu. Oba ravnika sta 

povezana z Nabrežinsko-Bazoviškim ravnikom. V zahodnem delu sta še Kostanjeviški in 

Doberdobski Kras (Gams 2003).  

3.2.2 Podnebne značilnosti  

Kljub bližini morja združuje Kras tako značilnosti submediteranskih kot tudi celinskih 

podnebnih vplivov. Vpliv Sredozemlja je zaradi severne lege in nadmorske višine (200–500 
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n. m.) nekoliko oslabljen, a se kaže v vročih in suhih poletjih. Zime so dokaj mrzle in 

predvsem bogate s padavinami (Kranjc 2005). Območje Krasa je vedno bolj zaraščeno, 

posledično je to omililo učinke burje in nekoliko spremenilo mikroklimo (Projekt 2011).  

 

Slika 9: Klimagram za Godnje na Krasu za obdobje 1971-2000 

Vir: ARSO 2014b. 

V osrednjem delu Krasa je povprečna letna temperatura 12 ºC, najhladnejši mesec je januar z 

2,4 ºC, najtoplejši mesec pa julij z 20,8 ºC. Povprečne zimske temperature ne padejo pod 0 ºC, 

aprilske pa so za okrog 2 ºC nižje od oktobrskih. Dni s snegom je le sedem na leto. Vpliv 

celine se kaže tudi z vdori mrzlega zraka oziroma v obliki vetra burje. Letna količina padavin 

znaša 1645 mm, z maksimumom v jeseni, kar kaže na vpliv morja (Mihevc 2008). Jesenski 

višek nastopi v mesecu novembru (Petrič 2005), sušni obdobji pa nastopita zgodaj spomladi 

in poleti, kar je posledica visokih temperatur, tankih prsti in kraškega načina pretakanja vode. 

Sicer imajo vsi meseci v letu nad 100 mm padavin, le julij in avgust sta bolj sušna meseca 

(Mihevc 2008). Vpliv celinskih zračnih gmot omogoči drugotni višek padavin na prehodu 

med pomladjo in poletjem, to je v mesecu juniju. Velika večina padavin pa pade v obliki 

kratkih nalivov in ploh (ARSO 2014b). Na območju Brkinov, ki ležijo na višji nadmorski 

višini, pa je podnebje že precej bolj ostro (Projekt 2011).  

3.2.3 Hidrogeološke značilnosti in pretakanje vode na Krasu 

Kraški vodonosniki so območja karbonatnih kamnin, v večini sta to apnenec in dolomit, ki so 

bila v geološki zgodovini izpostavljena zakrasevanju. Od drugih vodonosnikov se razlikujejo 

predvsem po zelo visoki stopnji topnosti kamnin, kar povzroča tudi značilno oblikovanost 
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površja in podzemne pojave, ter močno vpliva na pretakanje vode v podzemlju. Zaradi 

razpokanosti kamnin, deževnica hitro pronica skozi površje v podzemlje. Na stiku s kraškim 

površjem poniknejo tudi površinski vodotoki iz nekraškega obrobja. Kraški vodonosnik je 

sestavljen iz več delov, vadozne, epifreatične in freatične cone. Nezasičena ali vadozna cona 

je zgornji del vodonosnika, kjer je pretakanje vode hitro in vertikalno. Gre za suhi del 

vodonosnika, ki je le občasno zapolnjen z vodo. Debelina vadozne cone je lahko tudi več sto 

metrov. Poplavna ali epifreatična cona je prehodna cona med zgornjim in spodnjim delom 

vodonosnika in jo določa gladina podzemne vode. Spodnji del vodonosnika pa imenujemo 

zasičena ali freatična cona, ki je ves čas zalita z vodo. Pretakanje vode poteka tu po kanalih in 

razpokah v smeri proti izvirom. Kot prikazuje slika 10, se voda s površja pretaka večinoma v 

navpični smeri proti gladini podzemne vode. Ob padavinah se del infiltrirane vode hitro 

prenese tudi v vertikalne kanale, del pa se jo uskladišči in po stranskih kanalih počasi preceja 

v spodnje cone. Tako se dotok vode ohranja še dolgo v sušnih obdobjih. Kraški vodonosniki 

so zaradi vseh teh značilnosti izjemno občutljivi na onesnaženje. Samočistilna sposobnost pa 

je precej manj učinkovita zaradi hitre infiltracije, manjše filtracije in visokih hitrosti 

pretakanja voda v podzemlju (Kogovšek, Petrič in Ravbar 2008).  

 

Slika 10: Model pretakanja vode v kraškem vodonosniku 

Vir: Kogovšek, Petrič in Ravbar 2008. 

Kraške vodonosnike razdelimo na tri večje enote: Kras, Visoki dinarski kras in kraško zaledje 

Ljubljanice. Območje Krasa gradijo v jugozahodnem delu dobro zakraseli kredni in 

paleocenski apnenci in tudi dolomiti. V njih se vode podzemno pretakajo proti izvirom v 

Tržaškem zalivu. Največji med njimi je izvir reke Timave. Glavni vir napajanja vodonosnika 
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Krasa je infiltracija padavin skozi dobro prepustno kraško površje. Povprečne letne količine 

padavin na Krasu se gibljejo med 1400 in 1650 mm, srednja letna evapotranspiracija pa je 

med 700 in 750 mm. Od tega torej ostane približno 700–900 mm t. i. efektivnih padavin, ki 

napajajo kraški vodonosnik, kar je okrog 65 % celotnega napajanja vodonosnika. Ostalih 

45 % napajanja vodonosnika predstavljajo površinski vodotoki, ki pritekajo z neprepustne 

okolice in na stiku s krasom poniknejo. Pomemben je predvsem prispevek reke Reke, ki 

ponika v Škocjanskih jamah (Kogovšek, Petrič in Ravbar 2008). Reka Reka se nato pojavi v 

Kačni jami pod Divačo in nadaljuje podzemni tok ob dolomitnem pasu med Divačo in 

Sežano. Tu se razdeli v dva tokova; en tok gre severno od dolomitne pregrade, drugi pa južno 

skozi Labodnico in proti reki Timavi v bližini stika s flišem. Pred izviri se tokova ponovno 

združita (Mosetti idr. 1963, po Petrič 1999).  

 
1–kraški razpoklinski vodonosnik; 2–manj prepustni dolomit; 3–intergranularni vodonosnik; 4–
neprepustne plasti; 5–izvir; 6–manjši izvir; 7–črpalna postaja; 8–podzemna povezava s sledilnim 
poskusom; 9–predpostavljeni podzemni tok Notranjske Reke; 10–ponikalnica; 11–površinski tok; 12–
padavinska postaja; 13–naselje; 14–jama s stalnim vodotokom; 15–državna meja. 

Slika 11: Hidrogeološka karta Kras 

Vir: Novak 1993, po Cucchi idr. 2000. 

Reka Reka je najpomembnejša ponikalnica Krasa. Ob ponoru reke v Škocjanske jame je ob 

nizkem vodostaju gladina podzemne vode na 210 metrih nadmorske višine, v Kačni jami na 

156 m n. v., v Labodnici na 12 m n. v., v vrtinah v Klaričih na 2 m n. v. in ob izvirih Timave 

na 0,4 m n. v. Nivo podzemne vodne gladine naraste ob močnejših padavinah na zahodu do 

30 metrov, na vzhodnem delu Krasa pa tudi za več kot 100 metrov (Petrič 2005). Vodonosnik 
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dodatno napajajo podzemni dotoki iz rek Soče, Vipave in Raše ter manjših ponikalnic s fliša, 

kot sta Senožeški potok in Sajevški potok s Spodnje Pivke. Edina tekoča voda, ki vsaj delno 

teče po Krasu in tudi poleti ne presuši, je reka Branica na severnem robu Krasa (Kogovšek, 

Petrič in Ravbar 2008). 

Osrednji del Krasa gradijo dobro prepustni kredni apnenci in dolomiti v debelini več kot 1000 

m. Dolomitni skladi so nekoliko manj prepustni in imajo zato lahko vlogo hidrogeološke 

pregrade. Na severu, jugu in vzhodu prehajajo kredne kamnine v terciarni lapornati in ploščati 

apnenec, ki je tudi razpokan in zakrasel. Območje karbonatnih kamnin obdaja slabo prepusten 

eocenski fliš, ki ima pomembno hidrogeološko funkcijo nepropustne pregrade. Kjer je fliš 

prekinjen, pa se pojavljajo številni izviri v Tržaškem zalivu (Novak 1993, po Petrič 2005). 

Ker izvirov na slovenski strani Krasa ni, je Kraški vodovod z vrtinami dosegel gladino kraške 

talne vode, ki je glavna za oskrbo celotnega območja z vodo. Dolina Brestovice, kjer je 

zgrajeno črpališče Klariči ima antiklinalno zgradbo. V osrednjem delu najdemo dobro 

prepustne kredne apnence (plastnate apnence povirske formacije5 ter komenski apnenec6). Na 

južni strani ob italijanski meji pa je pas terciarnih apnencev in dolomitov (apnenci in dolomiti 

spodnjekredne brske formacije7) (Projekt 2011).  

Vodonosni sistem Krasa je zelo pomemben vir oskrbe z vodo. Ob upoštevanju padavin in 

pritokov iz nekraškega območja se v vodonosnik Krasa letno steka okoli milijarda kubičnih 

metrov vode. Prav toliko jo tudi izteče iz izvirov, kar je približno 30 m3/s (Petrič 1999). Iz 

vrtin črpališča Klariči pri Brestovici pa se s pitno vodo oskrbuje pet kraških občin in občasno 

tudi tri obalne občine (Petrič 2005). Kraška podtalnica območja se v deževni dobi napaja iz 

padavin, poniklih na Krasu, v sušni dobi pa z vodo iz Soče, ki ponikne v s prodom zasut 

ponor na robu Krasa, kar nakazujejo tudi hidroizohipse iz tega območja (Rotar 2006).  

3.3 Družbenogeografske značilnosti Krasa 

Kras je ostal, v primerjavi s sosednjimi pokrajinami, redko poseljen, na kar so vplivale tako 

naravne razmere kot tudi geopolitični in prometni položaj. 

                                                
5 Gre za kamnine, za katere je značilna do 1 meter debela plast breče, ki ji sledijo temno sivi apnenci 
in dolomiti. Najdemo jih na območju od Vogelj na meji z Italijo preko Sežane do Divače ter na 
severozahodnem delu Krasa (Kranjc 1999).  
6 Komenski apnenec je značilen za okolico Komna in leži na povirski formaciji. To so temni ploščati 
apnenci, znani tudi kot komenski skrilavci, v katerih so najdene številne dobro ohranjene fosilne ribe 
(Kranjc 1999). 
7 Brska formacija je značilna za severozahodni del Krasa, med Divaškim prelomom in slovensko-
italijansko mejo. Kamnine, ki pripadajo formaciji so najstarejše kamnine na Krasu, to so zrnati 
dolomiti, sivi apnenci s tanjšimi paketi dolomita ter apnenčeve in dolomitne breče (Kranjc 1999).  
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3.3.1 Prebivalstvo in naselja 

Pomanjkanje kakovostne pitne vode na Krasu naj bi nekoč omejevalo samo poselitev in 

gospodarski razvoj. A temu ni tako, saj tudi po izgradnji vodovoda ni prišlo do bistvenega 

porasta prebivalcev in gospodarskega razcveta (Ravbar 2005). Leta 1981, to je pred začetkom 

gradnje vodovoda leta 1984, je bilo v takrat še skupni občini Sežana 24.565 prebivalcev 

(SURS 2014f), ob naslednjem popisu leta 1991 se je število celo zmanjšalo na 24.128 

prebivalcev, kar dokazuje, da pomanjkanje vode ni omejevalo poselitve Krasa (SURS 2014g).  

Preglednica 2: Število prebivalcev v posameznih občinah v letih 2000–2013 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 
Divača 3.852 3.889 3.873 3.859 3.840 3.900 3.907 3.944 
Hrpelje-Kozina 4.120 4.165 4.095 4.081 4.049 4.187 4.286 4.276 
Komen 3.605 3.617 3.600 3.538 3.477 3.544 3.555 3.564 
Sežana 11.913 11.986 11.970 12.098 12.616 12.883 13.048 13.050 
Skupaj 23.490 23.657 23.538 23.576 23.982 24.514 24.796 24.834 

Vir: SURS 2014e. 

Za območje štirih kraških občin je v zadnjih desetih letih značilna počasna rast števila 

prebivalcev. Ta je predvsem na račun selitvenega prirasta, medtem ko je naravni prirast 

negativen. Razen v občini Sežana je bilo število prebivalcev v upadanju do leta 2008, kar je 

razvidno iz preglednice 2. Od leta 2010 pa število prebivalcev počasi narašča v vseh občinah. 

V letu 2013 je na obravnavanem območju tako živelo 24.834 prebivalcev. Vse občine imajo 

velik delež starega prebivalstva, ki je običajno kar 1,5 krat višji od deleža mladega 

prebivalstva. Indeks staranja prebivalstva je v tem delu celo med najvišjimi v Sloveniji 

(Projekt 2011). Gostota poselitve znaša 35,9 prebivalcev km2, kar je daleč od povprečne 

gostote poselitve Slovenije, ki znaša 100 prebivalcev na km2. V letu 2013 je bilo na območju 

52,3 % delovno aktivnega in 47,7 % delovno neaktivnega prebivalstva (SURS 2014h). Leta 

2002 se je s kmetijskimi dejavnostmi na območju Krasa ukvarjalo 3,1 % delovno aktivnega 

prebivalstva, največ v občinah Komen in Divača (3,5 oz. 3,4 % vseh delovno aktivnih 

prebivalcev). Delež zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih je bil 31 %, medtem ko so 

storitvene dejavnosti zaposlovale 58 % delovno aktivnega prebivalstva (SURS 2014i).  

Na obravnavanem območju Krasa je v štirih občinah skupno 160 naselij. V veliki večini gre 

za strnjene, gručaste vasice, ki so nastale na nerodovitnih območjih, na razglednih točkah ali 

nad rodovitnimi polji. Kar 74 naselji ima manj kot 50 prebivalcev. Pravzaprav je le devet 

naselij, ki imajo več kot 500 prebivalcev, od tega sta s preko tisoč prebivalci največji Sežana 

in Divača (SURS 2014e).  
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3.3.2 Gospodarstvo  

Naravne razmere za kmetijstvo na Krasu niso ugodne, saj je sama obdelava zemlje vezana na 

majhne površine, na njive na dnu kraških depresij in vrtač. Pridelava je zato večinoma 

samooskrbna in usmerjena v vinogradništvo. Na obravnavanem območju je 588 ha 

vinogradov, od tega 410 ha v občini Sežana in 178 ha v občini Komen, kar znaša skupno 

1,8 % celotne površine obeh občin oziroma 15,8 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi (SURS 

2014j). Nekdaj bolj razširjena reja drobnice in živinoreja sta se zmanjšali in posledično je 

vedno več površin v zaraščanju in gozda (Nabergoj 2003). Največji delež gozda imata občini 

Hrpelje-Kozina (65,3 %) in Divača (63,9 %), medtem ko imata tudi preostali obravnavani 

občini več kot 50 % gozda (ZZGS 2014). 

Preglednica 3: Raba kmetijskih zemljišč v uporabi po občinah na Krasu leta 2010 

 Njive Vinogradi Travniki in pašniki Gozd 

Divača 131 ha 

2,8 %* 

/ 2366 ha 

50,3 %* 

1620 ha 

34,4 %* 

Hrpelje-Kozina 88 ha 

2,6 %* 

/ 2084 ha 

60,6 %* 

934 ha 

27,2 %* 

Komen  53 ha 

2,5 %* 

178 ha 

8,4 %* 

700 ha 

33 %* 

448 ha 

21,2 %* 

Sežana 119 ha 

2 %*  

410 ha 

7 %* 

2273 ha 

39 %* 

1534 ha 

26,3 %* 

* deleži predstavljajo odstotek od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi 

Vir: SURS 2014j. 

Proizvodnja in storitvene dejavnosti na območju so vezane na središčna naselja v posameznih 

občinah, predvsem Sežano, Kozino, Hrpelje, Divačo in Komen in zaposlujejo skoraj 60 % 

prebivalstva. Gospodarsko središče Krasa je Sežana, ki nudi zaposlitev številnim prebivalcem 

iz okoliških krajev in občin. V mestu deluje nekaj vodilnih slovenskih podjetij in manjših 

podjetij, kot so Gold Club, Jadran, Marmor, Mitol, Vinakras, Adria Terminali in druge. Za 

celotno območje Krasa je značilna visoka gostota kulturne dediščine, ki tvori prepoznavno 

identiteto prostora. Med pomembnejše spomenike kulturne in naravne dediščine spadajo 

Kobilarna Lipica, Regijski park Škocjanske jame in Štanjel. Splet naravnih in kulturnih 

pojavov je bil tako osnova za oblikovanje raznolike turistične ponudbe. Najbolj množična 

oblika turizma na Krasu je izletniški turizem, ki mu sledi kulturni turizem. Predvsem Sežana, 

Lipica in Štanjel imajo možnost za razvoj kongresnega turizma, a je tu problem pomanjkanja 

profesionalnega pristopa. Naravne danosti pogojujejo tudi razvoj raziskovalnega in šolskega 

turizma (naravoslovne učne poti, jame itd.). Zaradi specifične ponudbe na področju kulinarike 

pa je v razmahu tudi gastronomski in vinski turizem ter kmečki turizem z osmicami (Nabergoj 

2003).  
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4 PREGLED VODNE OSKRBE NA KRASU 

Najpomembnejše vprašanje celotne oskrbe z vodo v Sloveniji in drugod po svetu je, kako 

zagotoviti ustrezno kakovost in zadostno količino pitne vode tudi v sušnem obdobju. V 

Sloveniji skoraj polovico potreb po pitni vodi zadovoljimo s črpanjem iz kraških vodnih 

virov, ob suši pa pomeni kraška voda celo dve tretjini vseh vodnih zalog. Prednost kraških 

izvirov so zadostne količine vode, čeprav je zaradi velikega napajalnega zaledja zelo težko 

ohraniti in varovati njihovo kakovost. Ob suši ali onesnaženju lahko tako obsežno območje 

ostane brez pitne vode oziroma je oskrba motena. Tudi na obravnavanem območju Krasa so 

kraški vodonosniki poglavitni vir oskrbe z vodo. Na slovenskem delu Krasa ni izvirov, zato 

podzemno vodo za oskrbo občin Komen, Divača, Sežana in Hrpelje-Kozina črpajo iz vrtin pri 

naselju Klariči. Velike zaloge vode omogočajo, da po potrebi oskrbujejo tudi tri obalne občine 

(Petrič in Ravbar 2008). 

4.1 Vrste vodnih virov v preteklosti 

Posledica zakraselosti, tanke ali nesklenjene odeje prsti in neenakomerno razporejenih 

padavin na Krasu, je sušnost v poletnih mesecih. Obilni izviri na robu Krasa prebivalcem 

zaradi oddaljenosti niso mogli služiti in tudi voda, ki se pretaka skozi Kras, je bila 

pregloboko. Zato so oskrbo z vodo na Krasu reševali na različne načine. Predvsem so si 

naredili kale in lokve, kjer se je zbirala voda za živino in vodnjake, ki so jih polnili s kapnico 

za oskrbo ljudi (Mihevc 2008). Številni prebivalci kraških pokrajin so kljub več deset 

kilometrski oddaljenosti izkoriščali izvire, ki jih niso uporabljali le za pitno vodo, ampak so 

njihovo energijo izkoriščali tudi za mline, kovačnice in žage (Ravbar 2010). Kljub trdi kraški 

naravi, pomanjkanju vodnih virov in stalnemu boju ljudi za vodo pa vode na Krasu ni pogosto 

zmanjkovalo (Godina Golija 2005). Pogoji bivanja in načini zagotavljanja vode za prehrano in 

čistočo so pripeljali do značilnih razmerij in odnosa človeka do vode v vsakdanjem življenju. 

Težki načini zbiranja vode na krasu so tako povzročili spoštljiv odnos prebivalstva do vode in 

tudi varčnost pri porabi vode ter je skrb za vodne vire dosegla zelo visoko stopnjo v zadnjih 

stoletjih (Ravbar 2005).  

4.1.1 Kali in lokve  

Ljudje na Krasu so imeli do izgradnje vodovoda vedno težave z oskrbo z vodo, ki so jo 

potrebovali tako za pitje, kot tudi umivanje, pranje, napajanje živine, zalivanje itd. Za vodne 

kotanje so tako uporabili naravne kotanje, v katere se je stekala deževnica. Pri tem so najprej 

utrdili dno kotanje in nato še obzidali brežine. Vaščani so vodo za pitje zajemali v lokvah, 

vodo za pranje pa večinoma v kalih, kjer se je napajala živina. Večina vasi na Krasu je imela 

urejenih več kalov, predvsem so bili ti v vrtačah ali ob cestah pod naseljem, da se je vanje 

stekala meteorna voda. V nasprotju s kali so lokve zbiralniki z bolj strmimi brežinami in te so 
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velikokrat obzidali in utrdili s kamenjem, da so preprečili drsenje zemlje v vodo (Babij idr 

2008). V Lokvi, ki je nekoč veljala za največjo vas na Krasu, so imeli še pred dvema 

stoletjema v zemljo vkopane kale za živino in lokve za ljudi, ki so jih ob večji suši celo 

stražili pred tatovi (Gams 2003). V letih 2001–2003 je bilo na območju Krasa (občine Komen, 

Sežana in Divača) raziskanih 44 kalov in 16 lokev. Med vsemi kali so le trije taki, ki jih 

domačini še uporabljajo za napajanje živine. Malo manj kot polovico kalov prebivalci 

uporabljajo za zalivanje kmetijskih površin, vsi ostali pa so opuščeni ali zarasli z rastlinskimi 

vrstami (Čelik idr. 2008).  

Kali in lokve, ki obstajajo še danes, so edini površinski mokriščni ekosistemi na Krasu. V njih 

so našle življenjski prostor številne rastlinske in živalske vrste. Čeprav so kali in lokve 

antropogeni krajinski element, je njihovo vzdrževanje in ohranjanje smiselno s stališča 

ohranjanja krajinske pestrosti in nenazadnje tudi naravne in kulturne dediščine Krasa. Kali in 

lokve izgubljajo svoj prvotni pomen vse od 2. svetovne vojne naprej, ko se je začelo 

zmanjševati obdelovanje zemlje in opuščanje živinoreje. Zaradi nevzdrževanja pa se kali in 

lokve postopno izsušujejo in zaraščajo z vegetacijo (Babij idr. 2008).  

4.1.2 Zbiranje deževnice (kapnice) v kamnitih vodnjakih 

Poleg kalov in lokev so bili tretji tip zbiranja deževnice na Krasu kamniti vodnjaki. Ljudje so 

jih skopali v manj prepustnih apnencih in dolomitih, kjer je bila zemlja bolj debela in glinasta. 

Stene vodnjakov so zamazali z malto oziroma z betonom, vanje pa s pomočjo kamnitih žlebov 

speljali deževnico s streh. Kraške hiše in naselja so bila zgrajena večinoma na vzpetinah, zato 

da se je voda s streh lažje stekala v vodnjake. Vodo s slamnatih streh so zbirali večinoma za 

živali, pitno vodo pa s kamnitih in opečnatih streh, kasneje tudi s pločevinastih. Vodni 

zbiralniki so bili tako v bližini pašnikov in naselij, kot tudi v samih vaških jedrih. Najprej so 

nastajali skupni vaški vodnjaki, ki so bili tudi zbirališče za vaščane, kasneje pa je imela skoraj 

vsaka hiša lasten vodni zbiralnik. Le v redkih vodnjakih pa je bilo dovolj vode vse leto 

(Ravbar 2010).  

4.1.3 Kraški izviri 

Četrti vodni vir so bili kraški izviri. Predvsem na fluviokraškem in tudi na kraškem ozemlju 

so prebivalci v bližini vasi na površju zajemali vodo iz manjših izvirov. Celo nekatere jame, iz 

katerih so pritekali potočki, so obokali in tako vodo zajemali globlje tudi v času suše. Ob zelo 

veliki suši pa so morali po vodo z vozovi tudi do oddaljenih večjih izvirov. Iz 

severozahodnega roba Krasa so tako odhajali tudi do reke Vipave, ki je oddaljena 5 

kilometrov v zračni črti (Gams 2003). Na območju Brkinov oziroma v kraških vaseh 

Podgrajsko-Matarskega podolja so močnejše izvire uredili v večja, obzidana vodna zajetja. V 

tla so skopali primerno kotanjo, veliko glede na moč samega izvira in jo obzidali s kamenjem. 
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Na sprednji strani so postavili nekaj stopnic, na drugem koncu pa so zid zaključili v velb 

oziroma obok, ki je bil skoraj ves v zemlji. Zajetje so na koncu pokrili z velikimi škrlami. 

Takšnim izvirom so največkrat rekli studenec, ohranilo pa se je tudi domače ime »buček« 

(Tončič Štrancar 2005).  

Za oskrbo s pitno vodo so si domačini nekoč pomagali tudi s taljenjem ledu iz ledenih jam in 

topljenjem snega v zimskem času ter tudi stekanjem iz okoliških studencev (Ravbar 2010).  

4.2 Glavni vodni viri, zajeti za oskrbo s pitno vodo danes  

Z razvojem je preskrba z vodo postala precej urejena in je danes zagotovljena številnim 

gospodinjstvom tudi na odročnih območjih. Najbolj preprost način odvzema vode je zajetje na 

samem izviru, ob premajhni izdatnosti pa lahko dodatno količino vode pridobimo s črpanjem. 

Vodooskrba temelji večinoma na stalnih in izdatnih vodnih virih, nekdanji vodni viri z 

zajemanjem skromne količine tako podzemne kot tudi padavinske in površinske vode, pa so 

že skoraj povsem izgubili svoj pomen (Ravbar 2010).  

Že pred 2. svetovno vojno so zdravniki opozarjali, da imajo Kraševci spremembe na kosteh 

zaradi pomanjkanja kalcija v vodi in so se zavzemali za zgraditev vodovoda. Kljub temu je 

javni vodovod prišel v večino vasi na Krasu šele v zadnji tretjini 20. stoletja, nekatere manjše 

zaledne vasi pa le-tega še danes nimajo (Godina Golija 2005).  

Prvi vodovod na Krasu je bil t. i. železniški vodovod, ki so ga zgradili zaradi potreb Južne 

železnice leta 1857 in je zagotavljal vodo le železnici in lokomotivam. Poraba vode za 

železnico se je zmanjšala po elektrifikaciji proge in takrat je bil vodovod na razpolago tudi za 

prebivalce ob progi. Med 1. svetovno vojno so Avstrijci zaradi potreb svojih vojaških enot 

zgradili Hubeljski vodovod, ki je dobival vodo iz izvira Hubelj v Ajdovščini. Ta je oskrboval 

tudi nekaj krajev na kraški planoti, kot so Dutovlje, Komen, Ivanji Grad in Kostanjevica. 

Vodovod je kasneje prevzela Italija, ki je vpeljala popolnoma nov način upravljanja. Vodenje 

je predala predstavnikom kraških občin in s tem močno poslabšala samo oskrbo z vodo na 

območju, saj so zaradi visokih stroškov s potiskanjem vode na Kras ta del vodovoda opustili. 

Kasneje so sicer obstoječi vodovod obnovili in ga dodatno napajali iz izvirov pod Nanosom. 

Šele obsežne hidrogeološke in speleološke raziskave v 70-ih letih pa so potrdile, da so v 

kraškem podzemlju pri Brestovici ogromne količine vode. Leta 1984 je bila tako Sežana 

priključena na primarni Brestoviški vodovod s črpališčem v Klaričih, v 90-ih letih pa 

postopno tudi druga naselja (Godina Golija 2005; Ravbar 2005).  

Na obravnavanem območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana se prebivalstvo 

danes oskrbuje s pitno vodo preko centralnega vodovodnega sistema in večjega števila 

lokalnih vodnih virov. Na centralni vodovodni sistem so priključeni trije vodni viri, in sicer 

Klariči, zajetje Sušet in zajetje Mlačevo, med katerimi je daleč najizdatnejši vodni vir Klariči. 
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Na celotnem sistemu je zgrajenih dvanajst raztežilnikov, 40 vodohranov, enajst črpališč in 

štiri hidropostaje. Oskrbovano območje je reliefno zelo razgibano, zaradi česar je razdeljeno 

na trinajst višinskih con. Najnižje oskrbovano naselje je Brestovica pri Komnu (42–75 metrov 

n. v.), najvišje oskrbovana pa sta zaselka Zagrad in Gojaki (750 metrov n. v.) v občini 

Hrpelje-Kozina (Projekt 2011). Kraški vodovod Sežana upravlja z vodovodom Štjak, 

vodovodom Barka, vodovodom Branica, vodovodom Mahniči, Nanoškim vodovodom in 

Brestoviškim vodovodom, kot je prikazano v preglednici 4. Po podatkih za leto 2011 je bilo 

na javni vodovodni sistem priključenih 23.616 prebivalcev, kar predstavlja 96,4 % vseh 

prebivalcev Krasa. Iz lokalnih vodnih virov, ki niso pod upravljanjem Kraškega vodovoda, se 

oskrbuje 780 prebivalcev oziroma 3,2 %, največ na območju občin Sežana in Hrpelje-Kozina. 

Le s kapnico pa se oskrbuje še 39 prebivalcev v naselju Štanjel. Dve naselji na območju se 

oskrbujeta tudi iz Goriških vodovodov, to sta naselji Lisjaki in Čipnje v občini Komen 

(Korošec 2014).  

Preglednica 4: Organizacija preskrbe s pitno vodo  

Vodni vir  Število prebivalcev  Delež [ %] 

Brestovica 22.048 90,3 

Nanos 1.042 4,3 

Branica 173 0,71 

Barka 102 0,42 

Štjak 156 0,64 

Mahniči  18 0,07 

Goriški vodovod 58 0,2 

Lokalni vodni vir 780 3,2 

Kapnica 39 0,16 

Skupaj  24.416 100 

Vir: Korošec 2014. 

Letno oddane vode v sistem je skoraj 3 milijone m3, od tega je polovica količine oddane na 

Kras ter med 600.000 in 800.000 m3 na slovensko obalo. Kraški vodovod Sežana je namreč 

od leta 1994 povezan tudi z Rižanskim vodovodom. Ostalih 700.000 m3 vode predstavlja 

neprodana voda oziroma vodne izgube (Ravbar 2005).  

Kot prikazuje slika 12, je poraba vode na Krasu med leti 2000 in 2010 nihala. Največja je bila 

poraba leta 2003, ko je bila v tem delu Slovenije močna suša in so presahnili številni lokalni 

vodni viri. V tem letu je bilo načrpane tudi največ vode v obdobju, to je preko 3 milijone m3, 

prodane vode je bilo 2,4 milijona m3. Predvsem v zadnjih letih sta se količini načrpane in tudi 

prodane vode nekoliko zmanjšali. Ni sicer podatka, koliko ljudi na Krasu se vsaj delno 

oskrbuje z zbiranjem kapnice. V poletnem času, ko vodnjaki večinoma presahnejo, pa po 

podatkih Kraškega vodovoda Sežana sama poraba iz javnega vodovoda zelo naraste. Ta naj bi 

bila celo dvakrat večja kot v zimskem času.  
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Slika 12: Vodna oskrba Krasa v letih 2000-2010 

Vir: Projekt 2011. 

Ker so naselja na Krasu zelo razpršena, je tudi omrežje zelo razvejano in prav to je velika 

ovira za sprotno vzdrževanje in obnavljanje. Skupno ima vodovod v upravljanju okrog 480 

km cevovodov in le 60 % jih je bilo zgrajenih v obdobju po vojni, medtem ko so ostali precej 

starejši. Zaradi njihove dotrajanosti so tudi izgube v sistemu velike, in sicer so te ocenjene na 

od 30 do 35 % (Ravbar 2005). Posebno skrb je tako potrebno nameniti odkrivanju okvar in 

odpravi izgub, ki so posledica puščanja na stikih cevi, dotrajanosti materiala, korozije, 

prevelike obremenitve na ceveh itd. Za sisteme, ki so bili zgrajeni v času pred vojno, se 

predvideva obnova, nujna pa bo tudi izgradnja novih oskrbovalnih cevovodov za območje 

Brkinov in naselja Vrhe, ki se oskrbujejo iz nezadostnih in zdravstveno neustreznih lokalnih 

vodnih virov (Projekt 2011).  

4.2.1 Vodni vir Klariči 

Črpališče Klariči leži v dolini Brestovice v severozahodnem delu Tržaško-Komenske planote. 

Vodonosnik Brestovica je s približno 750 km2 zelo obsežen, saj se razteza vse od Vremščice 

na vzhodu, preko Dutovelj, Komna in Kostanjevice na italijansko stran do Gradišča ob Soči. 

Kapaciteta črpališča znaša približno 250 l/s. Sistem Kraškega vodovoda se 90 % oskrbuje iz 

vodnega vira Klariči. S pomočjo črpališča se voda iz globine dvigne na planoto na višino 275 

metrov v Selah pri Krasu. Sistem od tu oskrbuje celotni zaledni Kras in v sušnem obdobju 
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delno tudi Slovensko Istro (Urbanc, Mezga in Zini 2012). Tri vrtine z globino okrog 70 

metrov so locirane v dnu vrtače na nadmorski višini 16 metrov. Te zajemajo vodo, ki se steka 

s severnega in severozahodnega dela Krasa, z območja Vojščice. Vrtine so priključene na 

vodovodno omrežje od leta 1983. Hidrogeološke raziskave so pokazale, da vodne kapacitete v 

črpališču še niso povsem izkoriščene, saj je v Brestoviškem dolu mogoče zajeti do 1000 l/s 

vode (Ravbar 2005).  

 

Slika 13: Lokacija črpališča Klariči 

Vir: Urbanc, Mezga in Zini 2012. 

V črpališču se redno spremlja kakovost vode. Položaj samih vrtin je za kakovost zelo ugoden, 

saj ležijo na območju, ki je z dolomitnim kompleksom ločen od podzemnega toka reke Reke. 

To je zelo pomembno, saj je reka Reka še do 80-ih let prejšnjega stoletja veljala za eno 

najbolj onesnaženih vodnih tokov v Sloveniji zaradi industrijskega onesnaževanja. To je 

seveda vplivalo tudi na same izvire, zaradi česar je moral Trst prenehati uporabljati vodo iz 

izvirov Timave. Že leta 1966 pa so prenehali uporabljati vodo iz reke Reke za oskrbo Divače. 

Kraška voda ima sicer nekoliko povečane koncentracije kloridov (do 65 mg/l) in natrija 

(22 mg/l), ki pa ne presegajo dovoljenih vsebnosti. Voda je bakteriološko sicer oporečna, a je 

po ustrezni obdelavi primerna za pitje (Petrič 2005; Kogovšek 1999). V letih 1997–1998 je 

bila zgrajena naprava za obdelavo surove vode na peščenih filtrih s plinskim klorom in na 

peščenih filtrih s plastjo aktivnega oglja v črpališču Sela (Ravbar 2005).  

Črpališče v Klaričih ima določena tudi vodovarstvena območja, vendar le na ozemlju 

Republike Slovenije. To pa je premalo, saj vplivno območje sega tudi v sosednjo Italijo, kjer 
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vodovarstvenih območji ni (Rotar 2006).Vodovarstveni pasovi so razdeljeni na štiri pasove: 

najožji varstveni pas (neposredna okolica črpališča Klariči), ožji varstveni pas (širša okolica 

vodnjakov, mejni prehod Klariči in naselje Klariči), širši varstveni pas (sanitarni režim 

zavarovanja za del vodonosnika, ki gravitira proti vodnjakom) in vplivni varstveni pas (večji 

del padavinskega območja v velikosti 195 km2). Točno določena varstvena območja s 

posameznimi naselji si je mogoče ogledati v prilogi 2 (Projekt 2011).  

 

Slika 14: Črpališče Klariči 

Vir: KVS 2014. 

Zaradi nizke lege in bližine morja brez vmesne geološke prepreke iz nepropustnih kamnin je 

vodni vir Brestovica podvržen nevarnosti vdora slane vode v vodonosnik. Po drugi strani pa 

obstaja tudi dejstvo, da se podtalnica v sušnem obdobju napaja z vodo iz Soče, ki transportira 

letno do 1500 kg živega srebra (Rotar 2006).  

4.2.2 Vodna vira Sušet in Mlačevo 

Sušet je zajetje vode, ki priteče iz območja Nanosa. Izdatnost ima med 3–20 l/s, odvisno od 

letnega čas in predvsem intenzivnosti padavin. Voda gre od tu do črpališča Mlačevo, kjer se 

črpa za Senožeče in naprej Potoče, Dolenjo vas in Senadole. Vodni vir Mlačevo ima izdatnost 

med 1,5–20 l/s (KVS, 2014). Izvira pod Nanosom v celotni sistem oddajata do 15 % vode. 

Slabost teh dveh virov, ki sta sicer izdatna, je močno zmanjšan pretok v poletnih mesecih. 

Poleg tega v njuni neposredni bližini poteka hitra cesta Vipava-Razdrto, zgrajena leta 2009 

(Ravbar 2005).  
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4.2.3 Lokalni vodni viri 

Na območju je veliko lokalnih virov, med katerimi so nekateri pod upravljanjem Kraškega 

vodovoda Sežana. To so lokalni vodni vir Branica, Barka, Štjak in Mahniči. Vir Branica je 

ločeni vir, ki oskrbuje okrog 120 gospodinjstev v bližnjih naseljih in ima izdatnost 0,3–3 l/s 

(Ravbar 2005). Na lokalni vodni vir Mahniči je priključeno eno večjih zajetij, to je vodni vir 

Raša. Da bi vodovodnemu sistemu Kraškega vodovoda dovedli čim več kvalitetne vode, so v 

dolini vodotoka Raša že v 90-ih letih izvrtali tri vrtine pri zaselku Mahniči. Ugotovljeno je 

bilo, da gre za kvaliteten in izdaten vodni vir s kapaciteto 10 l/s, zato bo ta vir v prihodnosti 

perspektiven tudi za priključitev na centralni vodovodni sistem. Lokalni viri, ki niso pod 

upravljanjem podjetja, se nahajajo večinoma na območju Vremske doline, Brkinov in na 

območju Vrhe, oskrbujejo bolj oddaljena naselja z majhnim številom prebivalcev. Zanje je 

značilna nizka izdatnost, saj se ta giblje med 0,1 in 3 l/s (Projekt 2011). Navezava teh lokalnih 

vodnih virov na sistem Kraškega vodovoda pa vseeno še ni realizirana, saj obstoječi sistemi 

zadovoljivo rešujejo težave pri oskrbi tega območja z vodo (Ravbar 2005).  

4.3 Spreminjanje potreb po vodi z demografskim razvojem in napoved porabe vode v 

prihodnosti 

Napoved porabe vode v prihodnosti je bila narejena na podlagi 0,1 % letne rasti prebivalstva v 

obravnavanem območju. Pri tem je bila upoštevana tudi dnevna poraba vode na prebivalca v 

gospodinjstvu, to je 96 litrov ter dnevna poraba vode na prebivalca v industrijske namene, to 

je 65 litrov. Kot lahko vidimo v preglednici 5, je v 30-ih letih predvideno povečanje števila 

oskrbovanih prebivalcev in posledično tudi večja poraba vode iz javnega vodovoda. Potrebna 

kapaciteta črpanja na črpališču Klariči se bo v tem času povečala iz 250 l/s na 300 l/s, medtem 

ko je ocenjena maksimalna kapaciteta črpanja 1000 l/s (Projekt 2011).  

Preglednica 5: Napoved porabe vode in potreb po vodi 

Leto 
Število oskrbovanih prebivalcev 

Kraškega vodovoda 
Poraba [m3/leto] 

Potreba po vodi 
[m3/leto] 

2012 22.950* 1.350.001 1.761.825 

2017 23.065* 1.356.764 1.687.652 

2022 23.180* 1.363.562 1.696.107 

2027 23.296* 1.370.393 1.704.605 

2032 23.413* 1.377.259 1.713.145 

2037 23.531* 1.384.159 1.721.728 

2042 23.648* 1.391.094 1.730.354 

* med oskrbovance Kraškega vodovoda Sežana je štetih tudi nekaj prebivalcev občine Miren-
Kostanjevica 

Vir: Projekt 2011. 
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Število oskrbovanih prebivalcev Kraškega vodovoda v letu 2012 je bilo 22.950, pri čemer so 

zajeti tudi nekateri prebivalci iz občine Miren-Kostanjevica. V tridesetletnem obdobju se bo 

število oskrbovanih prebivalcev predvidoma povečalo na 23.648, kar je za približno 23 

prebivalcev več na leto v obravnavanem območju. Ob tem bo za nekaj več kot 40.000 m3/leto 

narasla tudi sama porabe vode. Potrebe po vodi so narejene na podlagi porabe vode in ob 

upoštevanju vremenskih razmer v prihodnosti. Ker je v zadnjih letih opazen trend 

zmanjševanja porabe vode, so tudi same potrebe po vodi v prihodnosti pričakovano manjše.  

 

Slika 15: Oskrba obalno-kraške regije z vodo s predvidenim zajetjem Padež 

Vir: RRC 2006. 

Kraški vodovod Sežana dolgoročno razpolaga z zadostnimi količinami vode. Primerjava med 

razpoložljivimi vodnimi viri in prodano vodo kaže stalne vodne viške, zato količinsko oskrba 

z vodo ni vprašljiva. Nima pa vodovod zagotovljene varnosti oskrbe, saj ima 120 naselij 

možnost oskrbe samo iz vodnega vira Klariči. V primeru izpada glavnega vodnega vira bi del 

Krasa tako ostal brez pitne vode. V ta namen je bila zgrajena tudi povezava med Sežano in 

Opčinami, ki omogoča okrog 50 l/s dovoda vode v sistem Kraškega vodovoda. Za zadostitev 

vseh potreb pa obstajata tudi dve možni rešitvi, in sicer izgradnja dveh akumulacij na 

vodotoku Padež in na vodotoku Suhorka. Predlagani rešitvi pa nista dokončni in predstavljata 

le izhodišče za nadaljnje iskanje optimalne rešitve za oskrbo s pitno vodo na območju Krasa 

(RRC 2006). Akumulacija Padež naj bi nastala med brkinskimi vasmi Ostružno Brdo, Suhorje 

in Kozjane v občini Divača. Hidrološke in geološke študije kažejo, da je na vodotoku Padež 

možno zgraditi akumulacijo s prostornino 14,2 milijona m3, s čimer bi ta postala regionalni 
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vodni vir za oskrbo obale in zalednega kraškega območja (Rotar 2006). Dodajanje vode v 

sistem Kraškega vodovoda je smiselno tudi iz ekonomskega vidika, saj bi bila višina črpanja 

vode manjša, kot je to potrebno v obstoječem vodovodnem sistemu iz vrtine Brestovica. Voda 

se trenutno prečrpava z nadmorske višine 40 metrov do 480 metrov n. v. ter do Rodika še 

dodatnih 80 metrov. V primeru črpanja iz zadrževalnika Padež naj bi bila skupna višina 

črpanja 280 m, kar pomeni tudi zmanjšanje stroškov oskrbe s pitno vodo (Brilly idr. 2008).  

4.4 Urejenost komunalne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda  

Kanalizacijsko omrežje je v naseljih na Krasu skromno razvito, saj z izjemo Sežane, Divače, 

Senožeč, Komna (z naseljem Divči), Kozine in Hrpelj še nimajo urejene kanalizacije ter 

čiščenja odpadnih voda (Ravbar 2006). Marsikje v večjih naseljih tudi ni v celoti urejen 

kanalizacijski sistem, kar onemogoča priključitev gospodinjstev na komunalne čistilne 

naprave. Zaradi oddaljenosti in majhnosti naselij pa kanalizacija v številnih naseljih tudi v 

bližnji prihodnosti ne bo zgrajena. Zato bodo morali lastniki pretočnih greznic v skladu z 

zakonodajo do leta 2017 greznico nadomestiti z malo čistilno napravo ali jo ustrezno predelati 

(Prodnik 2014). 

Za celotno območje Krasa je značilna razpršena poselitev, poleg tega je izredno veliko število 

majhnih naselij. V preglednici 6 je prikazano število naselji po občinah, ki imajo velikost 

manj in več kot 50 prebivalcev. Pri teh naseljih gre v največji meri za obremenjenost okolja z 

odpadnimi vodami iz gospodinjstev oz. hišnih kanalizacij.  

Preglednica 6: Število naselij na Krasu z manj in več kot 50 prebivalci 

 Sežana Komen Divača 
Hrpelje-
Kozina 

Prebivalci 13.082 3.559 3.916 4.258 

Število naselij 64 35 32 39 

 ≥ 50 prebivalcev Število naselij 38 17 14 22 

Število prebivalcev 6.944 2.483 1.482 4.266 

 < 50 prebivalcev Število naselij 26 17 16 15 

Število prebivalcev 493 381 415 398 

Vir: Ozbič 2013. 

Na obravnavanem območju je skupno 91 naselij, ki štejejo več kot 50 prebivalcev, od tega 

ima le sedem že zgoraj omenjenih naselij urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. 

Ostalih 84 naselij bi moralo biti do leta 2017 opremljeno z malimi čistilnimi napravami 

oziroma imeti ustrezno tehnologijo čiščenja odpadnih voda. Naselja z manj kot 50 prebivalci, 

katerih je na območju 74, pa možnosti za priključitev na javno kanalizacijo najverjetneje 

sploh ne bodo imela in bodo za čiščenje odpadnih voda tako morala poskrbeti sama.  
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Preglednica 7: Prebivalstvo priključeno na čistilne naprave 

 Sežana Komen  Divača Hrpelje-Kozina 

Število naselij  1 2 2 2 

Število 
prebivalcev  

5.554 685 2.019 1.389 

Delež [ %] 42,6 19,2 55,8 32,6 

Vir: Ozbič 2013. 

Največji delež prebivalcev priključenih na komunalno čistilno napravo je v občini Divača, in 

sicer 55,8 %, medtem ko je delež priključenih na komunalno čistilno napravo z 19,2 % daleč 

najmanjši v občini Komen. Skupni delež prebivalcev, ki so priključeni na čistilno napravo na 

obravnavanem območju, znaša 38,8 %. To pomeni, da ima več kot 60 % prebivalcev na Krasu 

za zbiranje odpadne vode še vedno greznice. Greznice pa so primerne samo za določeno vrsto 

terena oziroma za območja, kjer lahko varno ponika odpadna voda. Za občutljiva območja, 

kot je kraški, pa je potrebna vsaj sekundarna stopnja čiščenja, to je odstranitev organskega 

onesnaženja (Kompare idr. 2007).  

Na celotnem območju obravnavanih občin je zgrajenih pet komunalnih čistilnih naprav in ena 

mala komunalna čistilna naprava, ki so v nadaljevanju tudi opisane. Poleg komunalnih 

čistilnih naprav pa je na območju tudi več industrijskih čistilnih naprav, kot so čistilna 

naprava tovarne lepil Mitol, d. d., v Sežani, čistilna naprava klavničnih odpadkov Kreplje, 

čistilna naprava pršutarne Lokev na Krasu, d. o. o., v Lokvi in čistilna naprava Kobilarne 

Lipica (ARSO 2014a). Po podatkih podjetja Limnos je na obravnavanem območju tudi ena 

rastlinska čistilna naprava, in sicer za eno individualno hišo. Nahaja se v naselju Kostanjevica 

na Krasu in je velikosti 4 PE (Vrhovšek 2014). 

Preglednica 8: Komunalne čistilne naprave na območju Krasa 

Čistilna naprava Upravljavec 
Zmogljivost 

[PE] 
Stopnja 
čiščenja 

UČ 
KPK  

LKP 
OV  

KČN Sežana Petrol, d. d. 6.000 terciarna 95,6 227,97 

KČN Divača Kraški vodovod Sežana 1.500 sekundarna 98,6 52,5 

KČN Senožeče Kraški vodovod Sežana 1.200 sekundarna 90 32 

KČN Kozina Občina Hrpelje-Kozina 2.000 terciarna n. p.  n. p. 

KČN Komen Kraški vodovod Sežana 1.600 sekundarna 95,6 25,5 

MKČN Štanjel Kraški vodovod Sežana 100 sekundarna 79,6 0,831 

Legenda: 

UČ KPK  – Učinek čiščenja po KPK v [%] 
LKP OV – Letna količina prečiščene odpadne vode v [1000 m3/leto] 
n. p. – ni podatka 

Vir: ARSO 2014a. 
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Slika 16: Obstoječe komunalne čistilne naprave na obravnavanem območju Krasa 

Vir: Atlas okolja 2014. 

4.4.1 Centralna čistilna naprava Sežana 

Na centralni čistilni napravi Sežana (CČN Sežana), ki se nahaja na jugozahodni strani mesta, 

se čistijo komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode iz Sežane. Zgrajena je bila leta 

2000, šest let kasneje pa sanirana zaradi razpok na glavnem prečiščevalnem bazenu. Do leta 

2009 jo je upravljal Kraški vodovod Sežana, sedaj pa je pod upravljanjem družbe Petrol d. d. 

Zmogljivost čiščenja je do 6.000 PE (populacijskih ekvivalentov). Kanalizacijsko omrežje še 

ne pokriva celotnega mesta Sežana, v letu 2009 je bilo na javno kanalizacijo priključenih 

4.517 oseb, kar predstavlja 75 % vsega prebivalstva. V tem letu se je prečistilo 240.000 m3 

odpadnih vod, od tega 3.350 m3 grezničnih (Ozbič 2013). Podatki za leto 2012 kažejo, da je 

bila dejanska obremenitev čistilne naprave 6508 PE, prečiščenih pa je bilo 227.970 m3 

odpadnih voda (Atlas okolja 2014). Čistilni kompleks je sestavljen iz glavnega 

prečiščevalnega bazena in drugih spremljajočih objektov. Gre za pretočno biološko čistilno 

napravo, ki obsega štiri glavne tehnološke sklope: 

- mehansko predčiščenje, 

- biološko čiščenje z opcijo kemijskega obarjanja in  

- obdelavo blata.  
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Slika 17: Shematski prikaz delovanja CČN Sežana 

Vir: Petrol 2009. 

Mehansko predčiščenje obsega čiščenje odpadne vode na finem situ ter nato čiščenje v 

peskolovu in lovilniku maščob. CČN Sežana ima zgrajen tudi zbirni bazen za fekalije iz 

greznic in malih čistilnih naprav (MČN). Naslednja stopnja čiščenja je biološko čiščenje, ki 

vključuje razgradnjo organskih ogljikovih, dušikovih in fosforjevih spojin, ki poteka ob 

prisotnih mikroorganizmih. Na koncu poteka še sama obdelava blata, ki obsega njegovo 

zgoščanje v zgoščevalniku, zalogovnik blata in strojno zgoščanje blata. To blato se preko 

transportnega traku zbira v za to primernem zabojniku (Petrol 2009). Na CČN Sežana imajo 

veliko težav s črnimi prevozi v nočnih urah, saj z avtocisternami fekalno vodo spuščajo v 

obcestne jaške mestnega omrežja in za jutranje ukrepanje je že prepozno. V jesenskem času 

zaznavajo tudi večji porast Ph-ja zaradi predelave grozdja v kleti Vinakras Sežana. Poleg tega 

povzroča nekaj težav tudi tovarna lepil Mitol, d. d., ki sicer ima svojo čistilno napravo, a ta 

velikokrat nepravilno deluje. Težave pri iztoku očiščene vode se pojavijo v ponikovalnem 

polju, ki je lociran na jugovzhodni strani čistilne naprave. Ta je postavljen na ilovnatem 

nanosu, ki ima zelo majhno sposobnost dreniranja vode. Poskusi z razbitjem ilovnatega 

nanosa niso bili uspešni in zato se voda izteka v podzemni rov Kačne jame. Zaradi nezadostne 

čistilne sposobnosti pa je voda obremenjena z amonijakom, kar jamarji ocenjujejo kot 

škodljivo za varovan kraški podzemni svet (Ozbič 2013).  

4.4.2 Komunalna čistilna naprava Komen 

Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2009 z zmogljivostjo 1,600 PE. Dejanska obremenitev v 

letu 2013 pa je bila 513 PE (Atlas okolja 2014). KČN Komen deluje kot biološka čistilna 
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naprava tehnologije BIOCOS8 in prečiščuje odpadne vode iz naselja Komen in bližnjega 

naselja Divči. Čistilna naprava je namenjena tudi zbiranju in čiščenju vsebine greznic in malih 

čistilnih naprav s celotnega območja komenske občine. Količina očiščene odpadne vode v letu 

2012 je bila 25,5 tisoč m3. Čiščenje komunalne odpadne vode poteka po mehanskem in 

biološkem postopku čiščenja na različnih napravah:  

- rotacijsko sito,  

- peskolov,  

- lmhofov dvoetažni usedalnik in  

- ozračen biološki bazen in usedalnik po tehnologiji BIOCOS.  

Ponikovalno polje KČN Komen je na zahodni strani objekta, kjer so v nasutje vkopali 

drenažne cevi in z njimi ponikajo odpadno vodo v tla. Težave nastajajo predvsem na samem 

vtoku v čistilno napravo zaradi priklapljanja novih uporabnikov in tako precejšnjega nihanja v 

količini odpadne vode (Ozbič 2013).  

 

Slika 18: Komunalna čistilna naprava Komen 

Vir: Krasinvest 2015. 

4.4.3 Komunalna čistilna naprava Divača 

Čistilna naprava Divača je bila zgrajena leta 2002 in ima zmogljivost 1.500 PE. Na napravi se 

čistijo izključno komunalne odpadne vode iz naselja Divača ter greznične odplake, ki se jih 

                                                
8 Gre za tehnologijo »Biological combined system«, ki jo je razvil prof. dr. ing. K. Ingerle, vodja 
Inštituta za okoljske tehnologije pri Univerzi Innsbruck. Postopek temelji na poenostavitvi biološke 
stopnje čiščenja in zmanjšanja investicijskih in obratovalnih stroškov (Ozbič 2013).  
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dovaža iz naselij v občini. Podatki za leto 2013 kažejo, da je dejanska obremenitev čistilne 

naprave 2034 PE. V letu 2010 je ČN prečistila 33.000 m3 komunalnih odpadnih voda, od tega 

490 m3 grezničnih. Že v letu 2013 se je količina prečiščene odpadne vode povečala na 64.000 

m3. Čistilna naprava je zasnovana na tehnologiji simultane aerobne stabilizacije blata z 

ločenimi reaktorji za denitrifikacijo ter oksidacijo z nitrifikacijo. Prečiščene voda se odvaja v 

ponikovalno polje na severni strani čistilne naprave. Odpadno blato se je najprej odlagalo na 

deponiji CERO v Sežani, nato pa je dehidrirano blato prevzelo podjetje za gospodarno 

ravnanje z odpadki, Saubermacher Slovenija. Čiščenje odpadne vode poteka v več stopnjah: 

- mehansko čiščenje grobih in finih delcev, 

- usedanje delcev peska in izplavljanje maščob,  

- zgoščenje in dehidracija blata in 

- biološko čiščenje z oksidacijo organskega ogljika, nitrifikacijo in denitrifikacijo.  

Greznične odplake se prečrpavajo večinoma v nočnem času, ko je obremenitev čistilne 

naprave manjša. Sistem čistilne naprave ima tudi prostor za pripravo dehidriranega blata. Na 

letni ravni se nabere približno 30 ton dehidriranega odpadnega blata, ki se odvaža na sežig v 

avstrijsko sežigalnico. Ponikovalno polje je na severni strani čistilne naprave, z višinsko 

razliko 10 metrov. Vkopane so bile ponikovalne drenažne cevi, ki naj bi vodo odvajale v 

podzemlje, a voda prihaja na površje in ostaja na dnu doline (Ozbič 2013, Občina Divača 

2004).  

4.4.4 Komunalna čistilna naprava Senožeče 

Čistilna naprava Senožeče je bila zgrajena že leta 1986 s čistilno sposobnostjo 1.000 PE. V 

letu 1998 je bila opravljena sanacija dotrajane opreme biološkega dela. Nanjo priteka 

komunalna odpadna voda iz naselja Senožeče. Čistilna naprava je mehansko biološka čistilna 

naprava s potopnimi precejalniki in usedalnikom, kjer poteka anaerobno gnitje blata. Leta 

2008 je bilo na čistilno napravo priključenih polovica ljudi iz Senožeč, obremenitev čistilne 

naprave v letu 2013 pa je bila 469 PE. Po podatkih za leto 2009 je prečistila 24.000 m3 

odpadnih vod, od tega 42 m3 grezničnih. Že leta 2012 pa je prečistila 32.000 m3. Na čistilno 

napravo je priključen tudi industrijski objekt CIMOS d. d. Čistilna naprava je dotrajana in 

potrebna celovite prenove. Obremenjena je večinoma z gospodinjskimi odplakami in njeno 

delovanje je v poletnem času v mejah normalnega. Izpust prečiščenih odpadnih voda je urejen 

v bližnji Senožeški potok (Ozbič 2013, Občina Divača 2004).  

4.4.5 Komunalna čistilna naprava Hrpelje-Kozina 

Komunalna čistilna naprava pri Kozini čisti komunalne odpadne vode iz naselja Hrpelje, IOC 

Hrpelje in dela naselja Kozina. Za čiščenje uporablja membransko tehnologijo (MBR-sistem). 

Gre za novo čistilno napravo, ki spada med vzorčne primere v državi. Visoka je bila tudi 
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njena cena, saj je stala skoraj 850.000 evrov, za njo je občina dobila tudi večino denarja iz 

evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaradi membranske tehnologije nima velikih bazenov 

za samo filtracijo vode, jo je pa mogoče dograditi in usposobiti tudi za več kot 2.000 PE. 

Upravljavec čistilne naprave je Občina Hrpelje-Kozina (Ozbič 2013).  

 

Slika 19: Komunalna čistilna naprava Hrpelje-Kozina 

Vir: Krasinvest 2015. 

4.4.6 Mala komunalna čistilna naprava Štanjel 

Na čistilni napravi se čistijo izključno komunalne odpadne vode, ki nastanejo v vrtcu in 

osnovni šoli v Štanjelu. Naprava je dimenzionirana za kapaciteto 100 PE in obremenitev 16 

m3/dan. V letu 2013 je bila dejanska obremenitev 5 PE (Atlas okolja 2014). Tehnologija 

čiščenja temelji na principu vračanja aktivnega blata. Gre za mehansko in biološko čiščenje. 

Mehansko čiščenje sestavlja: ročno odstranjevanje grobih in finih delcev, črpanje odpadnih 

vod in drobljenje delcev, usedanje delcev, zgoščevanje odpadnega blata in dehidracija blata. 

Biološko čiščenje pa sestoji iz vpihovanja zraka v odpadno vodo in kroženja mešanice 

aktivnega blata in odpadne vode. Očiščene odpadne vode se odvajajo v bližnjo ponikovalnico 

(Občina Komen 2005).  
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5 ODNOS PREBIVALCEV NA KRASU DO VODNIH VIROV IN OSKRBE Z 

VODO NA PODLAGI ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Stanje na področju oskrbe z vodo na Krasu smo proučili tudi z vidika samih uporabnikov 

pitne vode. Na podlagi statističnih analiz pa v zaključku podajamo predloge za bolj trajnostno 

oskrbo z vodo na obravnavanem območju Krasa.  

5.1 Metodologija in načrt raziskave 

Empirični del naloge je temeljil na kvantitativni metodi zbiranja podatkov, to je anketnem 

vprašalniku. Zbiranje podatkov je potekalo s strukturiranim vprašalnikom, ki je podan kot 

priloga magistrski nalogi (priloga 3). Cilj zbiranja podatkov je bilo ugotoviti, kakšno je 

mnenje prebivalcev Krasa o vodni oskrbi v njihovem okolju, kje vidijo težave in kje 

alternative za njihovo rešitev. Poleg tega smo želeli poiskati razlike in skupne značilnosti med 

posameznimi občinami obravnavanega območja Krasa.  

Skupno je vprašalnik sestavljalo 22 vprašanj, pretežno zaprtega tipa. Dve podvprašanji (2. in 

6. vprašanje) sta bili odprtega tipa z namenom, da pridobimo osebno mnenje anketiranih o 

problematiki oskrbe z vodo in možnostih za zmanjšanje porabe pitne vode. 14. vprašanje pa je 

bilo polodprtega tipa, kjer smo anketirancem dopustili možnost lastnega odgovora zaradi 

nezmožnosti predvidevanja vseh možnih odgovorov. Anketni vprašalnik je pokrival dva 

tematska sklopa. Na začetku so bila zastavljena ključna vprašanja za analizo o oskrbi z vodo, 

zadovoljstvu z oskrbo, uporabi drugih virov vode, oskrbi z deževnico, odvajanju odpadnih in 

meteornih voda, problematiki oskrbe z vodo na Krasu in nujnih ukrepih za trajnostno ravnanje 

z vodo na Krasu. Drugi del vprašalnika so sestavljali podatki o anketirancu oziroma socio-

demografska vprašanja, kot so spol, starost, izobrazba, občina bivanja in tip bivalnega 

objekta. Za oblikovanje vprašanj smo uporabili razpoložljive vire in literaturo ter se opirali na 

teoretična izhodišča.  

Pred samo izvedbo ankete smo vprašalnik preizkusili v pilotni raziskavi. Za testiranje 

osnovnega vprašalnika smo za pomoč prosili deset naključno izbranih oseb z obravnavanega 

območja Krasa. Ob ugotovitvi, da so vsa vprašanja dovolj razumljivo zastavljena, jih nismo 

spreminjali. Pri 7. vprašanju smo zgolj dodali odgovor d) vsaj delno se že oskrbujem z 

deževnico, ki je bil nujen zaradi gospodinjstev, ki že imajo urejeno oskrbo z deževnico. Pri 

14. vprašanju pa smo dodali odgovor g) drugo, kjer so anketiranci lahko napisali svoj 

odgovor. Prednost te pilotne raziskave je bila tudi ugotovitev, da bomo z osnovnim 

vprašalnikom pridobili vse potrebne podatke za našo raziskavo.  

Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s programskim paketom 

SPSS Statistics 20.0 in jih predstavili v grafični obliki.  
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5.2 Opredelitev vzorca 

Podatke za raziskavo smo zbrali med naključno izbranimi gospodinjstvi v občinah Komen, 

Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina na Krasu. Anketni vprašalnik smo poslali 700 naslovnikom 

preko elektronske pošte. Za spletno pošiljanje vprašalnika smo se odločili, ker smo želeli z 

majhnimi stroški in tudi v kratkem času zajeti čim večji vzorec gospodinjstev. Pričakovana je 

bila vsaj 60 % odzivnost tistih, ki jim je bil anketni vprašalnik poslan, a je slednja znašala le 

43,5 %, kar pomeni, da smo s spletno anketo pridobili zgolj 305 izpolnjenih vprašalnikov. 

Ostali vprašalniki so bili zato izpolnjeni ob obisku posameznih gospodinjstev oziroma s 

terenskim delom. Anketiranci so vprašalnik izpolnjevali sami, vedno pa smo bili na voljo za 

morebitno pomoč ob nerazumevanju posameznih vprašanj. Skupno je bilo tako anketiranih 

450 gospodinjstev, kar znaša nekoliko manj kot 5 % vseh gospodinjstev na obravnavanem 

območju Krasa. Anketni vprašalnik je bil na spletnem portalu www.1ka.si aktiven od 15. 

oktobra 2014 do 15. januarja 2015. Dodatno anketiranje je bilo izvedeno na terenu med 25. 

januarjem in 25. februarjem 2015. V vzorec smo zajeli anketirance obeh spolov, različnih 

starostnih skupin, različnih stopenj izobrazbe in tudi različnih občin bivanja.  

5.3 Analiza in interpretacija podatkov 

Pri analizi podatkov smo anketna vprašanja razdelili v posamezne vsebinske sklope. Naprej 

smo predstavili socio-demografske podatke, nato pa še ključna vsebinska polja. Vprašanja 

smo razdelili v pet sklopov, to so: »oskrba gospodinjstev s pitno vodo in zadovoljstvo z 

oskrbo«, »raba pitne vode in drugih virov vode v gospodinjstvu«, »odnos in ravnanje s pitno 

vodo«, »urejenost odvajanja meteornih voda ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda« in 

»problematika vodne oskrbe«. 

5.3.1 Struktura anketirancev  

V štirih kraških občinah je bilo skupno anketiranih 450 gospodinjstev. Med anketiranimi 

osebami je bilo 214 moških in 236 žensk, kar pomeni, da je delež žensk (52,4 %) nekoliko 

prevladoval nad deležem moških (47,6 %) (slika 20).  

Drugi podatek se je nanašal na starost anketirancev, kjer smo slednje razdelili v pet starostnih 

skupin, in sicer »do 19 let«, »od 20–34 let«, »od 35–49 let«, »od 50–64 let« in »65 let in več« 

(slika 21). Kot je razvidno iz slike 21, so v vzorcu zastopani vsi starostni razredi. Največ 

anketiranih oseb je bilo iz starostne skupine 35–49 let, to je 32,9 %. Le nekoliko manjši 

odstotek sta predstavljali starostni skupini 50–64 let (27,1 %) in 20–34 let (26,9 %). Najmanj 

zastopani pa sta bili starostni skupini 65 let in več (8,4 %) ter mladi do 19 let (4,6 %).  
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Slika 20: Struktura anketirancev po spolu 

 

Slika 21: Struktura anketirancev po starostnih skupinah 

Tretje vprašanje v socio-demografskem sklopu se je nanašalo na dokončano izobrazbo 

anketirancev. Oblikovali smo šest izobrazbenih skupin in sicer, »nedokončana osnovna šola«, 

»osnovna šola«, »srednja šola«, »višja in visoka šola«, »magisterij« in »doktorat«.  

Iz slike 22 lahko razberemo, da so največji delež predstavljali anketiranci s srednješolsko 

izobrazbo, teh je bilo 45,3 %. Sledili so jim anketiranci z višješolsko in visokošolsko 

izobrazbo (35,1 %), z osnovnošolsko izobrazbo (8,7 %) in z magisterijem (8,2 % ). Najslabše 

sta bili zastopani skupini anketirancev z nedokončano osnovno šolo (1,6 %) in z doktoratom 

(1,1 %).  

Naslednje vprašanje je zajemalo opredelitev anketirancev po občini bivanja, to je med 

občinami »Divača«, »Hrpelje-Kozina«, »Komen« in »Sežana«.  

Z anketnim vprašalnikom je bilo zajetih največ gospodinjstev iz občine Sežana, ki so 

predstavljala 50,4 % vseh anketiranih gospodinjstev. Sledili sta ji občini Divača in Hrpelje-

Kozina s 17,3 % in občina Komen s 15 % (slika 23). Z anketo smo želeli zajeti približno enak 

delež gospodinjstev iz vseh občin, da bi bila sama analiza bolj kakovostna in tudi smiselna 

(preglednica 9).  
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Slika 22: Struktura anketirancev po izobrazbi 

 

 

Slika 23: Anketiranci po občini bivanja 
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Preglednica 9 prikazuje delež anketiranih gospodinjstev iz posamezne občine. Po podatkih 

SURS-a za leto 2013 je bilo v obravnavanih občinah 9.723 gospodinjstev. V občinah Divača 

in Komen smo anketirali skupno 4,9 % vseh gospodinjstev, v občini Hrpelje-Kozina skupno 

4,8 % vseh gospodinjstev, v občini Sežana pa skupno 4,4 % vseh gospodinjstev. Celotni delež 

anketiranih gospodinjstev na obravnavanem območju tako znaša 4,6 %. 

Preglednica 9: Število anketiranih gospodinjstev po občinah 

 Število gospodinjstev 
Število anketiranih 

gospodinjstev 
Delež anketiranih 

gospodinjstev [ %] 

Divača 1.601 78 4,9 

Hrpelje-Kozina 1.628 78 4,8 

Komen 1.372 67 4,9 

Sežana 5.122 227 4,4 

Skupaj 9.723 450 4,6  

Vir: SURS 2014.  

Podatki, ki so razvidni iz slike 24, prikazujejo strukturo anketirancev po tipu bivalnega 

objekta, ki smo ga razdelili na »lastno eno ali dvodružinsko hišo«, »večstanovanjsko hišo«, 

»stanovanjski blok«, »vrstno hišo« in »počitniško bivališče«.  

 

Slika 24: Struktura anketirancev po tipu bivalnega objekta 
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Večina anketiranih oseb živi v lastni eno- ali dvodružinski hiši, in sicer 72,9 %, kar je tudi 

pričakovano glede na zelo velik delež majhnih, podeželskih naselij v obravnavanem območju 

Krasa. Drugi najpogostejši tip bivalnega prostora med anketiranci je stanovanjski blok 

(12 %), medtem ko 7,1 % anketiranih živi v večstanovanjski hiši, 5,6 % v vrstni hiši in 2,4 % 

v počitniških bivališčih.  

5.3.2 Oskrba gospodinjstev s pitno vodo in zadovoljstvo z oskrbo 

Pri oskrbi z vodo nas je zanimalo, kateri vodni vir oskrbuje posamezno gospodinjstvo s pitno 

vodo. V nadaljevanju pa, kako so z oskrbo zadovoljna anketirana gospodinjstva in kje vidijo 

težavo pri sami oskrbi. Na vprašanje o virih oskrbe gospodinjstev s pitno vodo so anketiranci 

izbirali med odgovori: »javni vodovodni sistem«, »lokalni vir pod upravljanjem Kraškega 

vodovoda Sežana«, »lokalni vodni vir«, »kapnica« ali »drugi vodni vir«.  

 

Slika 25: Struktura gospodinjstev glede na glavni vir oskrbe s pitno vodo 

Skoraj dve tretjini anketiranih gospodinjstev (62,2 %) se oskrbuje iz javnega vodovodnega 

sistema, kar tudi ni presenetljiv podatek glede na dobro urejeno preskrbo z vodo na 

obravnavanem območju. Približno petina gospodinjstev (20,2 %) se oskrbuje iz lokalnih 

vodnih virov, ki jih upravlja Kraški vodovod Sežana, 8 % se jih oskrbuje s kapnico, 7,8 % pa 

iz lokalnih vodnih virov. Iz drugih virov se oskrbuje 1,8 % anketirancev.  
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Odgovore na to vprašanje smo analizirali glede na občino, iz katere anketiranci prihajajo. Iz 

preglednice v prilogi 4 je možno razbrati, da se največ gospodinjstev, vključenih v anketo, 

oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema v občini Divača (74,4 %), najmanj pa v občini 

Komen (47,8 %). Tu je med vsemi občinami največji delež oskrbe iz lokalnih vodnih virov, ki 

so pod upravljanjem Kraškega vodovoda Sežana (37,3 %). Daleč največ gospodinjstev, ki se 

oskrbujejo iz ostalih lokalnih vodnih virov, pa je v občini Hrpelje-Kozina, in sicer je 29,5 %. 

Deleži v vseh ostalih občinah so namreč manjši od 5 %.  

 

Slika 26: Struktura gospodinjstev glede na zadovoljstvo z oskrbo s pitno vodo 

Slika 26 prikazuje strukturo gospodinjstev glede na zadovoljstvo z oskrbo s pitno vodo. Kar 

87,1 % anketirancev je zadovoljnih z oskrbo z vodo, kar je razveseljivo.  

 

Slika 27: Struktura nezadovoljnih gospodinjstev glede na težave pri oskrbi z vodo 
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Od 12,9 % nezadovoljnih anketirancev smo izvedeli tudi, kaj jim predstavlja težavo pri 

oskrbi. Skoraj tretjina je nezadovoljnih zaradi preveč klorirane vode (30,3 %), 16,7 % jih 

meni, da je voda umazana (motna), prav toliko pa tudi, da je cena vode oziroma komunalnih 

storitev predraga. Kot četrti vzrok nezadovoljstva z oskrbo z vodo je 15,2 % anketirancev 

navedlo oporečnost vode. Ta se navezuje predvsem na lokalne vodne vire, ki nimajo 

upravljavca in imajo slabše nadzorovano kakovost vode (nekaj analiz letno), po 

dolgotrajnejšem deževju pa motno vodo. Med vzroki nezadovoljstva so tudi odsotnost 

javnega vodovoda v nekaterih območjih (6,1 %), prevelika vsebnost apnenca v vodi (4,5 %), 

splošno slaba kakovost vode (4,5 %) in pomanjkanje vode v času suše (3 %).  

5.3.3 Raba pitne vode in drugih virov vode v gospodinjstvu 

Poleg vsakdanje rabe vode v gospodinjstvih nas je med anketiranimi gospodinjstvi zanimalo, 

v katere namene še uporabljajo vodo. Ponudili smo odgovore »za oskrbo živali«, »za 

zalivanje«, »za gospodarsko dejavnost« in odgovor »drugo«. Na vprašanje je bilo možno 

odgovoriti z več odgovori, zato skupni odstotek vseh odgovorov znaša več kot 100 %.  

 
 

Slika 28: Razvrstitev porabe vode glede na namen  
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Kot je razvidno iz slike 28, kar 74,2 % vseh anketiranih gospodinjstev uporablja vodo za 

zalivanje, 34,2 % jih uporablja vodo za oskrbo živali, 23,8 % uporablja vodo v druge namene, 

13,6 % pa za gospodarsko dejavnost.  

Gospodinjstva poleg pitne vode iz pipe velikokrat uporabljajo tudi druge vire vode. Kot 

možne občasne vire vode smo v anketnem vprašalniku navedli »kapnico«, »vodo iz bližnjega 

izvira«, »ustekleničeno vodo za pitje«, »po naročilu dokupljeno vodo iz javnega vodovoda« in 

»uporabo le pitne vode iz pipe«. Na vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, zato 

skupni odstotek vseh odgovorov znaša več kot 100 %.  

 

Slika 29: Razvrstitev občasnih virov vode glede na pogostost uporabe 

Izmed vseh anketiranih gospodinjstev jih skoraj polovica (49,3 %) vsaj kot občasni vir vode 

uporablja kapnico. Presenetil nas je delež gospodinjstev, ki uporabljajo ustekleničeno vodo za 

pitje, ta je visokih 33,8 %. Res pa je, da se veliko gospodinjstev oskrbuje iz lokalnih vodnih 

virov, kjer je neoporečnost vode velikokrat vprašljiva. Od vseh anketiranih gospodinjstev jih 

26,2 % uporablja le pitno vodo iz pipe. Delež anketiranih, ki zajema vodo na bližnjem izviru, 

je 10,7 %, kar je še dokaj visok delež glede na pretežno kraško območje, kjer površinskih 

vodotokov ni. 5,3 % pa po naročilu dokupi vodo iz javnega vodovoda, predvsem v primeru ko 

njihov lastni vir (bodisi lokalni vir ali vodnjak) presahne.  

Uporabo občasnih virov vode smo podrobneje pogledali še z vidika posameznih občin. 

Kapnico vsaj občasno uporablja največ gospodinjstev v občini Komen (64,2 %), najmanj pa v 
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občini Hrpelje-Kozina (37,2 %). Vodo iz bližnjega izvira zajema največ anketiranih v občini 

Komen (25,4 %), kar je posledica razvite rečne mreže na severnem robu Krasa. Anketiranci iz 

občine Hrpelje-Kozina pijejo, po njihovem mnenju, najslabšo vodo, če sklepamo po tem, da 

kar 56,5 % pije ustekleničeno vodo. V občini Komen je ta delež le 17,9 %, iz česar lahko 

sklepamo, da je kakovost vode zelo dobra. Samo pitno vodo iz pipe pa uporablja največ 

gospodinjstev v občini Divača (29,5 %).  

 

Slika 30: Struktura gospodinjstev glede na zagotavljanje potreb po vodi iz drugih virov 

Gospodinjstva smo povprašali, koliko vode iz drugih virov (ne pitno vodo) porabijo, 

opredeliti pa so se morali za eno izmed naslednjih trditev: »nič«, »tretjino ali manj« ali »več 

kot tretjino«. Največ anketiranih gospodinjstev za zadovoljitev svojih potreb porabi tretjino 

ali manj vode iz drugih vodnih virov (to je kapnice, vode iz izvirov, prečiščene odpadne vode 

itd.), saj se je za ta odgovor odločilo 45,1 %. Kar 42,7 % gospodinjstev uporablja pretežno le 

pitno vodo iz pipe in tako ne zagotovi nič ali skoraj nič potreb po vodi iz drugih virov. Več 

kot tretjino potreb po vodi iz drugih virov pa zagotovi le 12,2 % anketiranih gospodinjstev.  
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Slika 31: Struktura gospodinjstev glede na mnenje o zmožnosti zmanjšanja porabljene 

vode 

Da bi lahko zmanjšali porabo vode v gospodinjstvu, meni 41,6 % vseh anketiranih. Torej jih 

ostalih 58,4 % meni, da je njihova poraba v gospodinjstvu sprejemljiva in da te ne morejo 

zmanjšati.  

Pri anketirancih, ki so mnenja, da lahko zmanjšajo porabo pitne vode v gospodinjstvu, smo 

želeli izvedeti tudi, kje vidijo samo možnost zmanjšanja. Odgovori so bili prepuščeni 

anketirancem, enake oziroma podobne odgovore pa smo združili po skupinah. 

 

Slika 32: Razvrstitev načinov zmanjšanja porabe pitne vode glede na ocenjeno zmožnost 
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Največ anketiranih je odgovorilo, da vidi možnost za zmanjšanje porabe pitne vode v 

racionalni porabi vode v celotnem gospodinjstvu (20,8 %). Prav tako jih zelo veliko meni 

(19,2 %), da bi privarčevali veliko pitne vode, če bi zbirali kapnico oziroma deževnico. 

Možnosti zmanjšanja porabe pitne vode vidijo anketiranci tudi v zalivanju z drugimi viri 

vode, ne s pitno vodo (10,8 %) ter obnovi vodnjakov in lokalnih virov (10,8 %). Med manj 

zastopanimi odgovori so še prihranki v sanitarnem sistemu (8,3 %), varčevanje pri tuširanju in 

kopanju (6,7 %), manj točenja vode v prazno (5,8 %), varčevanje pri pranju, pomivanju in 

kuhanju (4,2 %), reciklaža odpadnih vod (2,5 %) in drugi.  

5.3.4 Odnos in ravnanje s pitno vodo  

Z vprašanjem o odnosu do vode in njene rabe smo želeli ugotoviti predvsem, čemu 

anketiranci posvečajo največ pozornosti oziroma katere varčevalne ukrepe dejansko izvajajo, 

da bi privarčevali pitno vodo. Ponudili smo odgovore, ki so najpogostejši v literaturi, ko gre 

za varčevanje z vodo v gospodinjstvu. Na vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, 

zato je skupni delež odgovorov večji od 100 %.  

 

Slika 33: Struktura anketirancev glede na odnos do porabe vode 

Skoraj dve tretjini (72 %) anketiranih se raje tušira kot kopa v kadi, 60,7 % ima med 

ščetkanjem zob vedno zaprto pipo, 44,7 % pa zaliva vrt zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je 
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izhlapevanje vode najmanjše. 40,6 % anketiranih vodo, v kateri so oprali sadje ali zelenjavo, 

uporabi za zalivanje, slaba tretjina anketiranih (31,7 %) vedno izbere varčni program pranja 

pomivalnega in pralnega stroja, medtem ko 28,9 % anketiranih uporablja izmenični način 

izpiranja straniščne školjke. Četrtina vseh anketiranih (25,3 %) za pranje avtomobilov in 

zalivanje vrtov ne uporablja pitne vode. Za odgovor drugo pa se je odločilo 6,22 % 

anketiranih.  

 

Slika 34: Struktura gospodinjstev glede na spremembo navad v primeru višjih stroškov 

za vodo 

Glede na že zelo visoke stroške za vodo na Krasu nas je zanimalo, kako bi prebivalci sprejeli 

morebitno podražitev vode in če bi v tem primeru zmanjšali porabo vode v gospodinjstvih. 

Malo manj kot polovica vseh anketirancev (45,6 %) bi spremenila svoje navade in zmanjšala 

porabo vode v primeru povečanja stroškov za vodo. 34,2 % anketiranih je na vprašanje 

odgovorilo ne vem, medtem ko dobra petina anketiranih (20,2 %) kljub povečanemu strošku 

za vodo ne bi spremenila svojih navad pri porabi vode. Iz rezultata lahko sklepamo, da je 

strošek za vodo pomemben dejavnik pri sami porabi vode, saj bi malo manj kot polovica 

gospodinjstev zmanjšala porabo vode, če bi njeni stroški narasli. Na drugi strani pa več kot 

polovica vprašanih meni, da z manjšo porabo vode ne bi občutno privarčevali in višja cena ne 

bi vplivala na njihovo ravnanje.  

5.3.5 Oskrba z deževnico 

Oskrba z deževnico je ena izmed boljših investicij za zmanjšanje porabe pitne vode v 

gospodinjstvu. Z vprašanjem o oskrbi z deževnico smo želeli ugotoviti, koliko prebivalcev na 

Krasu že uporablja takšen način oskrbe z vodo in kakšna je zainteresiranost ostalih, ki 

takšnega načina oskrbe še ne uporabljajo. 
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Slika 35: Struktura gospodinjstev glede na oskrbo z deževnico 

Rezultati ankete kažejo, da se 42,7 % anketiranih gospodinjstev vsaj delno že oskrbuje z 

deževnico, medtem ko jih dobra petina (24,4 %) načrtuje izgradnjo zbiralnika. Dobra petina 

anketiranih (22,2 %) ne razmišlja o oskrbi z deževnico, ker za to nima možnosti. Tu gre 

predvsem za prebivalce stanujoče v stanovanjskih blokih in večstanovanjskih hišah. Ostalih 

10,7 % anketiranih gospodinjstev pa o oskrbi z deževnico ne razmišlja, saj meni, da taka 

oskrba ni smotrna.  

5.3.6 Urejenost odvajanja meteornih voda ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Naslednji sklop anketnih vprašanj se je navezoval na urejenost odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda v gospodinjstvih ter na urejenost odvajanja meteornih voda.  
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Slika 36: Struktura gospodinjstev glede na urejenost odvajanja odpadnih voda  

Pri več kot polovici anketiranih (63 %) se odpadne vode iz gospodinjstev zbirajo v greznici, 

od tega 46,3 % v pretočni greznici in 16,7 % v nepretočni greznici. Slaba tretjina anketiranih 

gospodinjstev (31,3 %) ima za odvajanje odpadnih voda priključek na kanalizacijski sistem s 

čiščenjem na čistilni napravi, medtem ko ima ostalih 5,7 % anketiranih za odvajanje odpadnih 

voda urejeno kanalizacijo brez čiščenja na čistilni napravi, kar pomeni, da ta del odpadnih 

voda trenutno odteka neposredno v naravo, tako kot pri pretočnih greznicah. Čiščenje 

odpadnih voda na čistilni napravi je zagotovljeno le šestim središčnim mestnim naseljem v 

občinah, medtem ko ima, razen redkih posameznikov, večina ostalih gospodinjstev greznični 

način zbiranja odpadnih voda.  

Med 63 % anketiranimi gospodinjstvi, pri katerih se odpadne vode zbirajo v pretočni ali 

nepretočni greznici, smo želeli izvedeti, če morda razmišljajo o gradnji lastne čistilne naprave. 

Znano je namreč, da bodo morala gospodinjstva v manjših naseljih (manj kot 50 prebivalcev), 

kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena, za čiščenje odpadnih voda poskrbeti sama in to 

najkasneje do konca leta 2017. 
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Slika 37: Struktura gospodinjstev glede na načrtovanje izgradnje male čistilne naprave 

Kar 46 % anketirancev ne načrtuje gradnje lastne čistilne naprave. Po pogovoru z nekaterimi 

je najpogostejši razlog za to velika investicija, medtem ko so številni dejali tudi, da bodo o 

tem razmišljali, ko bo čiščenje odpadnih voda postalo obvezno. Dobra tretjina (35 %) 

anketirancev je neodločenih oziroma ne ve, če bi zgradili lastno čistilno napravo. Le 19 % 

anketiranih pa načrtuje izgradnjo male čistilne naprave.  

Med vsemi čistilnimi napravami predstavljajo najmanjši strošek rastlinske čistilne naprave, 

zato nas je zanimalo, koliko so prebivalci Krasa z njimi seznanjeni.  

 

Slika 38: Struktura anketirancev glede na poznavanje rastlinske čistilne naprave  
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Poznavanje rastlinske čistilne naprave je, po pričakovanjih, med anketiranimi majhno. Več 

kot dve tretjini (68,9 %) vprašanih ne pozna rastlinske čistilne naprave in načina njenega 

delovanja, medtem ko je slaba tretjina (31,2 %) anketirancev z njo seznanjena.  

 

Slika 39: Struktura gospodinjstev glede na urejenost odvajanja meteornih voda 

Na vprašanje o urejenosti odvajanja meteornih voda je bilo mogoče izbrati odgovore »v 

kanalizacijsko omrežje«, »v zbiralnik deževnice/kapnice« ali »v ponikovalnico«. Dobra 

tretjina (35,6 %) anketiranih ima odvajanje meteornih oziroma padavinskih voda urejeno v 

kanalizacijsko omrežje, druga tretjina (34,9 %) anketiranih zbira meteorne vode v zbiralniku 

deževnice, medtem ko ima 29,5 % anketiranih meteorne vode speljane v ponikovalnico.  

5.3.7 Problematika vodne oskrbe  

V sklopu problematike vodne oskrbe na Krasu nas je zanimalo, kateri je največji problem, ki 

ga anketiranci vidijo na področju same oskrbe in kaj se jim zdi nujno potrebno urediti v 

domačem okolju za vzpostavitev bolj trajnostne oskrbe z vodo.  

Največ anketirancev (27,1 %) vidi glavni problem pri oskrbi z vodo na Krasu v neurejeni 

komunalni infrastrukturi, kar pomeni, da niso zadovoljni z urejenostjo kanalizacije in 

odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda ter javno oskrbo z vodo. Odstotek vprašanih manj 

(26 %) pa meni, da je problem zastarela vodovodna napeljava. Presenetljivo je na tretjem 
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mestu odgovor »prevelika raba vode glede na zaloge kraških virov«, za katerega se je odločilo 

14,7 % vprašanih. 13,5 % jih meni, da so problematične vodne izgube, 12,2 % pa sama 

kakovost pitne vode. Osem anketiranih (1,8 %) je na vprašanje odgovorilo »drugo«, kjer jih je 

šest navedlo, da problemov pri oskrbi z vodo na Krasu ne vidijo, pojavila pa sta se tudi 

odgovora, da je premalo pozornosti posvečene lokalnim vodnim virom in da je cena vode 

občutno previsoka. 

 

Slika 40: Struktura gospodinjstev glede na glavni problem pri oskrbi z vodo  

Zanimalo nas je tudi, katere probleme izpostavljajo anketirani po posameznih občinah. 

Največjo zaskrbljenost glede zastarele vodovode napeljave in neurejene komunalne 

infrastrukture vidijo v občini Komen, kjer se je za odgovora skupaj odločilo kar 67,1 % 

anketiranih. Razlog za nezadovoljstvo je po našem mnenju upravičen, saj je vodovodna 

infrastruktura večinoma stara, poleg tega je med kraškimi občinami tudi najmanjši delež 

prebivalcev priključenih na javno kanalizacijo in čistilne naprave. V občini Divača je največ 

prebivalcev nezadovoljnih zaradi zastarele vodovodne napeljave, medtem ko je v občini 

Sežana in Hrpelje-Kozina najbolj izpostavljen problem neurejenosti komunalne infrastrukture.  
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Slika 41: Struktura gospodinjstev po občinah glede na problematiko vodne oskrbe  

Dejstvo je, da varčnejša poraba vode na vseh področjih predstavlja začetek trajnostnega 

ravnanja z vodo. Na vprašanje, kaj je še potrebno storiti za trajnostno ravnanje z vodo na 

Krasu, je največ anketiranih gospodinjstev (37,3 %) odgovorilo, da urediti celotno komunalno 

infrastrukturo zbiranja in čiščenja odpadnih voda. Na drugem mestu je s 30 % odgovor 

zbiranje in uporaba deževnice. Vsi ostali odgovori so zastopani v precej manjši meri. Dobra 

desetina (10,9 %) anketiranih vidi ukrep za trajnostno ravnanje z vodo v obnovi lokalnih 

vodnih virov (izvirov). Ponovna uporaba prečiščene odpadne vode se zdi pomembna 8,7 % 

anketiranih, varovanje zaledja izvirov pred onesnaženjem 8 % in izgradnja manjših čistilnih 

naprav 5,1 % (slika 42).  
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Slika 42: Struktura gospodinjstev glede na najpomembnejši ukrep za trajnostno 

ravnanje z vodo 

5.4 Preverjanje hipotez raziskave 

V nalogi smo postavili temeljno tezo, ki pravi, da so možnosti za trajnostno oskrbo z vodo na 

Krasu, a so le-te slabo izkoriščene. Da bi tezo ovrednotili, smo testirali pet na začetku naloge 

zastavljenih hipotez. Pri tem smo uporabili osnovne statistične teste: Pearsonov hi-kvadrat 

test, Cramerjev preskus, izračun absolutnih frekvenc in strukturnih odstotkov, z-preskus za 

preverjanje domnev deležev in enostransko analizo variance (ANOVA). 

5.4.1 Preverjanje hipoteze 1 

Prva hipoteza se glasi: »Mlajše generacije se v povprečju bolj zavedajo, da bi lahko zmanjšale 

porabo pitne vode v gospodinjstvih kot starejše generacije.«  

Hipotezo sestavljata dve spremenljivki, nominalna spremenljivka je poraba pitne vode, 

razmernostna spremenljivka pa starost. Anketirance smo glede starosti prvotno razdelili v pet 

starostnih razredov, ki smo jih kasneje združili v dva razreda in tako dobili nominalno 

spremenljivko. Mlajšo generacijo predstavljajo anketiranci, stari do 49 let, starejšo generacijo 

pa anketiranci, stari 50 let in več. Za preverjanje hipoteze smo uporabili metodo kontingenčne 

tabele in izračun Pearsonovega hi-kvadrat testa neodvisnosti.  
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Na vprašanje o starosti je v anketnem vprašalniku odgovorilo 450 anketirancev, od tega je 

bilo 290 (64,4 %) anketiranih v starosti do 49 let (predstavnikov mlajše generacije) in 160 

(35,6 %) anketiranih v starosti 50 let in več (predstavnikov starejše generacije). Iz preglednice 

s podatki opisne statistike v prilogi 5 lahko razberemo tudi, da 42,8 % starih do 49 let, to je 

predstavnikov mlajše generacije, meni, da bi lahko zmanjšalo porabo pitne vode v 

gospodinjstvu, medtem ko jih je enakega mnenja med predstavniki starejše generacije (50 let 

in več) 39,4 %.  

Hi-kvadrat test ne pokaže značilne povezanosti med spremenljivkama poraba vode in starost, 

saj je stopnja značilnost α = 0,243 večja od sprejemljive vrednosti (α > 0,05). Hipoteze 1, ki 

pravi, da se mlajše generacije v povprečju bolj zavedajo, da bi lahko zmanjšale porabo pitne 

vode v gospodinjstvu v primerjavi s starejšo generacijo, ne moremo potrditi.  

5.4.2 Preverjanje hipoteze 2 

Drugo hipotezo, ki se glasi »Problemi na področju oskrbe z vodo na Krasu se pomembno 

razlikujejo glede na zadovoljstvo anketirancev z oskrbo z vodo«, smo preverili s Pearsonovim 

hi-kvadrat testom neodvisnosti, da bi ugotovili povezanost dveh nominalnih spremenljivk. 

Prva nominalna spremenljivka v hipotezi je zadovoljstvo z oskrbo z vodo, druga pa problem 

pri oskrbi z vodo, ki ga anketiranci najbolj izpostavljajo. Zanimalo nas je, če anketiranci, ki z 

oskrbo s pitno vodo niso zadovoljni, na področju oskrbe izpostavljajo drugi problem kot tisti, 

ki so z oskrbo s pitno vodo zadovoljni.  

Vrednost hi-kvadrata znaša 30,33. Hi-kvadrat test pokaže značilno povezanost med 

nominalnima spremenljivkama zadovoljstvo z oskrbo z vodo in glavni problem oskrbe z vodo 

na Krasu, saj je stopnja značilnosti zanemarljiva, α = 0,000 (α < 0,05) (priloga 6). Hipotezo 2 

zato sprejmemo in trdimo, da se problemi na področju oskrbe z vodo na Krasu, pomembno 

razlikujejo glede na zadovoljstvo anketirancev z oskrbo z vodo. Anketiranci, ki z oskrbo z 

vodo niso zadovoljni, kot glavni problem na področju oskrbe izpostavljajo neurejenost 

komunalne infrastrukture, medtem ko vidijo z oskrbo zadovoljni anketiranci glavni problem v 

zastarelosti vodovodne napeljave, kar nazorno prikazuje tudi spodnja slika 43.  

Izračunali smo še Cramerjev koeficient, ki je mera povezanosti med spremenljivkama in je 

definirana na intervalu [0,1]. Vrednost Cramerjevega koeficienta je 0,260, kar pomeni, da je 

povezanost med spremenljivkama zadovoljstvo z oskrbo s pitno vodo in glavni problem 

oskrbe, šibka. To dokazuje tudi kontingenčni koeficient, katerega vrednost je 0,251.  
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Slika 43: Problemi pri oskrbi z vodo na Krasu, ki jih vidijo zadovoljni in nezadovoljni 

anketiranci 

5.4.3 Preverjanje hipoteze 3 

Hipoteza 3 se glasi: »Manj kot tretjina anketiranih, pri katerih se odpadne vode iz 

gospodinjstev zbirajo v greznici, načrtuje izgradnjo lastne čistilne naprave.« 

Hipotezo smo preverili z izračunom absolutnih frekvenc in strukturnih odstotkov, to je 

deležev, ki pripadajo posameznim vrednostim spremenljivke. V ta namen smo uporabili z-

preizkus, ki omogoča preverjanje domnev o populacijskih parametrih. Zanimalo nas je, koliko 

anketirancev, ki odpadne vode iz gospodinjstva odvaja v greznice, ima namen zgraditi lastno 

čistilno napravo.  

Prva nominalna spremenljivka je oblikovana iz podvzorca, to so anketiranci, ki odvajajo 

odpadne vode iz gospodinjstva v greznico. V ta namen smo prvotno delitev odvajanja 

odpadnih voda na kanalizacijsko omrežje s čiščenjem na čistilni napravi, kanalizacijo omrežje 

brez čiščenja na čistilni napravi, pretočno greznico in nepretočno greznico, razdelili v dve 

skupini, na kanalizacijsko omrežje in na greznice. Druga nominalna spremenljivka je 

načrtovanje lastne čistilne naprave. 



 

71 

Iz preglednice v prilogi 7 je razvidno, da 285 (63,3 %) anketirancev pri odvajanju odpadnih 

voda iz gospodinjstev uporablja greznico, bodisi pretočno ali nepretočno.  

Uporabili smo formulo, za preverjanje domnev deležev: 

  =  
! − !#

$!#(1 − !#)%
 

V formuli predstavlja p = delež ugodnih rezultatov, po = mejna vrednost, ki je v našem 

primeru 0,33 (opredeljena kot tretjina anketirancev oz. 33,3 %) ter n = velikost vzorca, ki je 

285. Iz tabele v prilogi 7 lahko razberemo, da je 19,3 % anketirancev, pri katerih se odpadne 

vode iz gospodinjstev zbirajo v greznici, pripravljeno zgraditi lastno čistilno napravo. Iz tega 

sledi, da je vrednost p = 0,193.  

Postavili smo ničelno in alternativno hipotezo: 

H0: p≥0,33 

H1: p < 0,33 

Po formuli za izračun deležev je testna vrednost z statistike 5,074. Pri velikosti vzorca 285 in 

stopnji značilnosti Sig. = 0,05, lahko zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno, ki 

pravi, da manj kot tretjina anketiranih, pri katerih se odpadne vode zbirajo v greznici, načrtuje 

izgradnjo lastne čistilne naprave.  

5.4.4 Preverjanje hipoteze 4 

Četrta hipoteza se je nanašala na razlike v uporabi drugih virov vode, glede na tip bivalnega 

objekta. Hipoteza se glasi: »Anketiranci, ki bivajo v lastni eno- ali dvodružinski hiši 

uporabljajo v povprečju več drugih virov vode kot ostali anketiranci.« 

Hipotezo 4 smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom. Primerjali smo povprečno uporabo 

drugih virov vode glede na bivanje anketiranih v eno ali dvodružinskih hišah, 

večstanovanjskih hišah, vrstnih hišah, stanovanjskih blokih in počitniških bivališčih.  

Iz preglednice s podatki opisne statistike v prilogi 8 je razvidno, da največ anketiranih živi v 

eno ali dvodružinskih hišah, in sicer 328 (72,9 %), medtem ko so ostali tipi bivalnega objekta 

precej manj zastopani. Na drugem mestu so stanovanjski bloki (54 oziroma 12 %), sledijo jim 

večstanovanjske hiše (32 oziroma 7,1 %), vrstne hiše (25 oziroma 5,6 %) in počitniška 

bivališča (11 oziroma 2,4 %).  
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Hi-kvadrat test pokaže značilno povezanost med spremenljivkama bivanje in uporaba drugih 

virov vode, saj je stopnja značilnosti zanemarljiva (α = 0,000), zato lahko trdimo, da je od tipa 

bivalnega objekta odvisna količina uporabljene vode iz drugih virov (priloga 8).  

 

Slika 44: Potrebe po vodi iz drugih virov med različnimi tipi bivalnega objekta 

Da bi lahko preverili prvotno postavljeno hipotezo, smo z enostransko analizo variance 

(ANOVO) primerjali povprečno uporabo drugih virov vode glede na bivanje anketiranih v 

eno- ali dvodružinskih hišah, večstanovanjskih hišah, vrstnih hišah, stanovanjskih blokih in 

počitniških bivališčih. Spremenljivko poraba vode iz drugih virov smo najprej pretvorili v 

numerično, pri čemer smo vrednost nič pretvorili v 0, vrednost tretjina ali manj v 0,16666 (ki 

je sredina tega razreda), vrednost tretjina ali več pa v 0,6666 (sredina tega razreda).  

Stopnja značilnosti Levenove statistike je manjša od 0,05, kar pomeni, da so razlike med 

variancami vseh bivalnih objektov statistično pomembne. Na podlagi tega ne moremo sprejeti 

predpostavke o homogenosti varianc. Sama analiza variance oziroma F-test pa je pokazal, da 

lahko pri dovolj nizki stopnji tveganja (α = 0,000) zavrnemo hipotezo o enakosti varianc in 

trdimo, da obstaja statistično značilna razlika pri potrebah po vodi iz drugih virov med 

različnimi tipi bivalnega objekta. Na podlagi opisnih statistik oziroma stolpca srednja 

vrednost iz preglednice v prilogi 9, lahko ugotovimo, da uporabljajo anketiranci, ki bivajo v 

eno- ali dvodružinski hiši v povprečju največ vode iz drugih virov, sledijo jim anketiranci iz 

počitniških bivališč. Najmanj potreb po vodi iz drugih virov pa zagotovijo prebivalci 

stanovanjih blokov.  



 

73 

Za ugotovitev, kateri tipi bivalnega prostora se med seboj statistično razlikujejo, pa smo 

opravili še dodatno analizo, imenovano post hoc test. Izbrali smo Tukey`s Honestly 

Significant Difference oziroma HSD-test. S to metodo lahko primerjamo povprečje vsake 

skupine s povprečji vseh ostalih skupin. Kot je razvidno iz preglednice (priloga 10), test 

pokaže značilne razlike pri sprejemljivi stopnji tveganja med eno- in dvodružinsko hišo ter 

stanovanjskim blokom, medtem ko med ostalimi skupinami ne pride do bistvenih razlik glede 

zagotovitve potreb iz drugih virov vode.  

5.4.5 Preverjanje hipoteze 5 

Peta in tudi zadnja hipoteza se je navezovala na razlike med obravnavanimi občinami in se 

glasi: »Med kraškimi občinami obstajajo statistično pomembne razlike v nujnih ukrepih za 

bolj trajnostno ravnanje z vodo.« 

Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom neodvisnosti, ki smo ga uporabili za 

preverjanje povezanosti med dvema nominalnima spremenljivkama. Prva nominalna 

spremenljivka je občina stalnega bivališča anketirancev, druga nominalna spremenljivka pa 

po mnenju anketiranih nujni ukrep za bolj trajnostno ravnanje z vodo na Krasu. 

Vrednost hi-kvadrata znaša 24,39. Hi-kvadrat test (priloga 11) ne pokaže značilne povezanosti 

med nominalnima spremenljivkama občina stalnega bivališča in ukrep za trajnostno ravnanje 

z vodo, saj je stopnja značilnosti α = 0,059 (α > 0,05), zato hipoteze ne moremo potrditi.  

Anketiranci iz občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana vidijo nujni ukrep za bolj trajnostno 

ravnanje z vodo v ureditvi celotne komunalne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda, medtem ko se anketiranci iz občine Komen bolj nagibajo k zbiranju in uporabi 

deževnice (slika 45).  
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Slika 45: Ukrepi za bolj trajnostno ravnanje z vodo po občinah 
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6 PRESOJA MOŽNOSTI ZA TRAJNEJŠO OSKRBO Z VODO NA KRASU 

Na podlagi prebrane literature in rezultatov anketnega vprašalnika smo poiskali ustrezne 

rešitve za izboljšanje stanja oskrbe z vodo na Krasu. Predvsem so to možnosti za bolj 

kakovostno oskrbo z vodo in za zmanjšanje obremenjevanja okolja in vodnih virov.  

6.1 Možnosti za kakovostnejšo oskrbo z vodo 

Še do nedavnega smo vsi živeli v prepričanju, da imamo na razpolago dovolj pitne in druge 

vode. A tako kot številne evropske države je tudi Slovenija v skrbeh, kako oskrbovati 

prebivalstvo z zadostno količino kakovostne pitne vode. Pritiski na okolje, ki so posledica 

populacijske in gospodarske rasti ter drugih socialno-ekonomskih procesov, dvigujejo potrebe 

po pitni vodi. Prav zato se kažejo vse večje potrebe po raziskovanju vodnih zalog. Viri 

sodobne oskrbe z vodo so zaradi obsežnega zaledja navadno močno potencialno obremenjeni, 

ogrožajo pa jih pospešena urbanizacija, industrializacija in izpostavljenost nesrečam izlitja 

nevarnih snovi. Velikokrat tudi ni zagotovljena varnost pred kemičnim onesnaževanjem 

zaradi prometa in odlagališč odpadkov. Območje majhnih in razpršenih naselij, ki so značilna 

za slovensko podeželje, zahteva bistveno bolj razvejano vodovodno omrežje, kar pomeni 

večje možnosti za okvare v sistemu, dotrajani vodovodi pa imajo precejšnje izgube vode. 

Poleg obstoječega javnega vodovoda je v vodno oskrbo smiselno vključiti številne lokalne 

vodne vire. Ponovna uporaba že zanemarjenih vodnih virov bi pri prebivalcih povečala 

okoljsko zavest in prispevala k racionalnejši porabi. Ponovna vzpostavitev lokalnih 

vodovodov, vključitev izvirov in vodnjakov v oskrbo pa bi veliko prispevala h kakovostnejši 

in zadostni oskrbi z vodo. S tem bi se v pretežnem delu leta razbremenilo tudi javni vodovod 

(Ravbar 2005).  

Na splošno je kakovost vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo na obravnavanem 

območju dobra, kar potrjuje tudi 87,1 % anketiranih gospodinjstev, ki so z oskrbo z vodo 

zadovoljni. Nezadovoljna gospodinjstva pa moti predvsem preveč klorirana voda, motna 

(umazana) voda po obilnejšem deževju in oporečnost nekaterih vodnih virov.  

Na obravnavanem območju štirih kraških občin je oskrba z vodo v preteklosti temeljila na 

zbiranju kapnice in zajemanju vode iz kalov in lokev, kjer je bilo to mogoče, pa tudi 

zajemanju vode iz bližnjih izvirov in vodotokov. Med letoma 2001 in 2003 je bilo na območju 

občin Komen, Sežana in Divača evidentiranih skupno 60 kalov in lokev, od katerih le tri 

domačini še vedno uporabljajo za napajanje živine. Manj kot polovico vseh evidentiranih 

kalov ima danes sekundarno vlogo, to pomeni, da služijo kot zbiralniki vode za zalivanje in za 

gašenje požarov, vedno več pa tudi v izobraževalne namene. Ljudje kalov več ne vzdržujejo, 

zato so ti bodisi zaraščeni, pogosto spremenjeni celo v smetišča. Lokve, ki so predstavljale 

zbiralnik pitne vode, se danes uporabljajo le še za zalivanje kmetijskih površin, v večji meri 

pa so tudi te že opuščene ali niso več redno vzdrževane. Na območju občine Hrpelje-Kozina 
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so se ohranili le redki kali in lokve in še te večinoma poznajo le starejši ljudje (Čelik idr. 

2005; Tončič Štrancar 2005). Dejstvo je, da so bili tradicionalni vodni viri, ki so bili nekoč 

primarni vodni vir za lokalno prebivalstvo, z izgradnjo javnega vodovoda večinoma obsojeni 

na propad. Kale pa se da s primerno obnovitvijo ponovno spremeniti v prvotno stanje. Dober 

primer sta kal Luža v Komnu in kal v Skopem, ki so ju domačini obnovili, tako da so ustvarili 

nepropustno dno s polaganjem folije.  

Na območju Krasa so številni manjši lokalni vodni viri, katere je tudi lažje varovati pred 

onesnaževanjem zaradi manjšega zaledja. Tem vodnim virom je potrebno v prihodnosti 

nameniti več pozornosti, s čimer se strinja tudi 10,8 % anketiranih. Veliko lokalnih vodnih 

virov je v oskrbo že vzelo podjetje Kraški vodovod Sežana, med njimi so to lokalni vir 

Branica v občini Komen, lokalni vir Barka v občini Divača in lokalna vodna vira Štjak in 

Mahniči v občini Sežana, ki skupno oskrbujejo okrog 450 prebivalcev. Še veliko pa je 

lokalnih virov, ki so prepuščeni oskrbi okoliških prebivalcev in uporabnikov ter ne 

zagotavljajo varne in kakovostne pitne vode. Rezultati raziskave so pokazali, da je daleč 

največji odstotek gospodinjstev, ki se oskrbujejo iz lokalnih vodnih virov v občini Hrpelje-

Kozina (priloga 3).  

Z izjemo večjih mest, je na obravnavanem območju veliko majhnih naselij, kar zahteva 

razvejano in predvsem zelo obsežno vodovodno omrežje. S tem je tudi veliko več možnosti za 

okvare v sistemu. Glede na to, da je precejšen del vodovodne napeljave še iz časa pred drugo 

svetovno vojno, gre marsikje za dotrajan vodovod, ki je potreben celovite prenove. Prenova 

cevovodov bi tudi zmanjšala vodne izgube, ki so ocenjene na 30–35 %. Vlaganje v takšno 

razvejano omrežje pa je s strani izvajalca javne službe oskrbe z vodo (vodovodnega podjetja), 

veliko. Tudi stroški, povezani s črpanjem in potiskanjem vode na višje nadmorske višine, so 

zelo veliki in še dodatno dvigujejo ceno vode. Centralni vodovodni sistem bi se zagotovo 

razbremenil z izgradnjo že omenjenega zadrževalnika Padež v občini Divača. S tem bi bila 

tudi skupna višina črpanja vode precej manjša, kot je v obstoječem vodovodnem sistemu 

Klariči, kar bi zmanjšalo stroške pri oskrbi s pitno vodo.  

Površinskih vodnih virov, ki tudi poleti ne presahnejo, z izjemo reke Branice na severnem 

robu Krasa in manjših izvirov in studencev na nekraškem območju, ni. Kljub temu je tudi tem 

površinskim vodotokom potrebno posvetiti več pozornosti. Številni viri so onesnaženi, kar 

kažejo presežene mejne vrednosti nitratov, pesticidov in mikrobiološkega onesnaženja. A tudi 

manjše izvire, ki niso močno onesnaženi, je možno spremeniti v vir pitne vode. To omogočajo 

rastlinske čistilne naprave za kondicioniranje pitne vode, s pomočjo katerih lahko z nizkimi 

stroški tudi nekoliko onesnažen vir spremenimo v dodatni vir varne in predvsem kakovostne 

pitne vode (ERTC 2015).  

Poleg že obstoječega vodovodnega sistema je trenutno v sistem oskrbe z vodo smiselno 

vključiti predvsem lokalne vodne vire in poskrbeti za njihovo neoporečnost, pa tudi 

tradicionalne oblike vodne oskrbe na Krasu, predvsem zbiranje kapnice. Vsekakor pa je v 
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prihodnosti potrebno iskati in načrtovati tudi druge alternative oskrbe s pitno vodo na Krasu, 

kot je npr. gradnja zadrževalnikov (zadrževalnik Padež). Črpališče v Klaričih je zaradi bližine 

morju in ob povečanem črpanju izpostavljeno nevarnosti vdora slane vode v vodonosnik. To 

bi onemogočilo rabo vodnega vira in pomenilo velike težave pri oskrbi z vodo, ne nazadnje pa 

tudi veliko gospodarsko škodo.  

6.2 Možnosti za zmanjšanje porabe vode 

Poraba vode na posameznem območju je odvisna od več dejavnikov, od velikosti naselja 

oziroma števila porabnikov, kakovosti vodovodnega omrežja, podnebnih pogojev, vrste 

porabnikov ter njihovih potreb (gospodinjstva, industrija, turizem, kmetijstvo) in ne nazadnje 

tudi od cene vode. Kakovostno vodovodno omrežje ima za posledico manj vodnih izgub in 

nadzor nas porabo vode, kar tudi vpliva na manjšo porabo vode. Veliko vlogo igrajo podnebni 

pogoji, saj je na območjih z višjimi temperaturami in bolj suhim podnebjem poraba vode 

večja, predvsem zaradi večjih potreb vode za zalivanje. Pridelava v kmetijstvu je vse bolj 

odvisna od namakanja in potrebe so vse bolj izražene tudi v Sloveniji. V industriji se je s 

tehnološkimi izboljšavami poraba vode zmanjšala, velik porabnik so storitvene dejavnosti in 

turizem, zlasti sezonski poletni, ki zahteva velike dodatne količine vode, predvsem na 

območjih, kjer so dejavnosti tudi zgoščene. Odločilen dejavnik bolj ali manj varčne rabe vode 

pa je tudi cena vode, saj velja, da kjer je cena vode nizka, je njena poraba višja. Pri potrošnji 

igra pomembno vlogo tudi način zaračunavanja porabljene vode. Zaračunavanje po 

pavšalnem sistemu vodi do večje potrošnje vode, kot zaračunavanje dejanske porabe vode 

(Rismal in Kompare 1990, po Rotar 2006). Koncept zmerne porabe vode pa v prvi vrsti 

pogojujejo navade in obnašanje uporabnikov vode.  

Možnosti za varčevanje vode v gospodinjstvu je zelo veliko. Med najpogostejšimi so tuširanje 

namesto kopanja, zapiranje vode med umivanjem zob, kuhanje v čim manjših količinah vode, 

tesno zapiranje pipe po uporabi, varčni program pranja pralnega in pomivalnega stroja, 

izmenični način izpiranje straniščne školjke itd. Rezultati analize navad prebivalcev na Krasu 

so pokazali, da se kar 72 % vprašanih raje tušira kot kopa, 60,7 % ima med ščetkanjem zob 

zaprto pipo, 44,7 % pa zaliva vrt zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je izhlapevanje najmanjše. Velik 

porabnik pitne vode je sanitarni sistem in le 29 % vseh anketiranih uporablja izmenični način 

izpiranja straniščne školjke. Pitna voda pa se v veliki meri uporablja tudi za pranje 

avtomobilov in zalivanje vrtov, saj le četrtina vseh anketiranih (25,3 %) na tem področju 

varčuje s pitno vodo. Analize anket kažejo tudi, da cena vode odločilno ne vpliva na samo 

ravnanje s pitno vodo v gospodinjstvu. Kljub povišani ceni vode kar 54,4 % anketirancev ne 

bi oziroma ne ve, če bi spreminjalo svoje navade, da bi s tem namenom zmanjšali porabo 

vode. Anketa je pokazala, da le 12,2 % vprašanih porabi v gospodinjstvu več kot tretjino vode 

iz drugih virov (to je kapnice, zajete vode na izvirih itd.), kar 42,7 % pa uporablja le pitno 

vodo iz pipe.  
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Z vidika trajnostne rabe vode predstavljata že v prejšnjih poglavjih omenjena uporaba 

deževnice in uporaba prečiščene odpadne vode velik potencial. Uporaba deževnice oziroma 

kapnice je na obravnavanem območju že sedaj dokaj visoka, saj jo približno polovica vseh 

anketiranih gospodinjstev uporablja vsaj kot občasni vir vode. Delež gospodinjstev, ki se 

oskrbuje s kapnico, pa je 8 % in tu vidimo še veliko rezerv. Med anketiranimi gospodinjstvi, 

ki se z deževnico še ne oskrbujejo, jih 24,4 % načrtuje izgradnjo zbiralnika, medtem ko jih 

22 % o takšni oskrbi sploh ne razmišlja. Desetina anketiranih pa meni, da oskrba z deževnico 

ni smotrna. Območje Krasa je zelo primerno za zbiranje deževnice, ne nazadnje je bil že v 

preteklosti to tudi najpogostejši način oskrbe z vodo. Poleg tega je za zbiranje deževnice 

izpolnjen tudi glavni pogoj, to je dovolj velika višina padavin, ki je na Krasu okrog 1600 mm 

letno. Večina streh na Krasu je kritih z glinenimi strešniki, ki so tudi najbolj primerni za 

zbiranje deževnice. Z deževnico bi na Krasu privarčevali veliko pitne vode predvsem pri 

zalivanju vrtov in ostalih kmetijskih površin, pranju avtomobilov, v sanitarnem sistemu in 

tudi pri pranju perila (ker je voda mehka, ni potrebna uporaba odstranjevalcev vodnega 

kamna).  

Uporaba prečiščene odpadne vode med gospodinjstvi na Krasu še ne igra pomembne vloge, 

saj ima zanemarljivo nizek delež prebivalcev zgrajeno lastno čistilno napravo. Poleg tega po 

rezultatih ankete med prebivalci tudi ni zanimanja za uporabo te vode, saj le 2,5 % 

anketirancev vidi možnost za zmanjšanje pitne vode v gospodinjstvu v uporabi prečiščene 

odpadne vode. Ta možnost je tudi sicer v Sloveniji zelo slabo poznana in glede na rezultate 

čiščenja odpadnih voda v preteklosti, pri potrošniku vzbuja dvom. Ko bo ta možnost bolj 

poznana in ko bodo imela tudi manjša naselja v prihodnosti lastne ali skupne čistilne naprave, 

bo možnost uporabe prečiščene odpadne vode večja. Uporaba te vode bi bila idealna za 

namakanje kmetijskih površin in zalivanje vinogradov predvsem v poletnih mesecih, ko so 

potrebe po vodi največje.  

6.3 Možnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja in vodnih virov 

Dejavniki obremenjevanja okolja in vodnih virov so številni, predvsem pa delujejo v 

različnem obsegu. Onesnaževanje površinskih in podzemnih voda izvira predvsem iz 

točkovnih virov, kot so izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih voda ter ploskovnega 

spiranja urbaniziranih površin. Med razpršenimi viri sta najpomembnejša intenzivno 

poljedelstvo in vinogradništvo. Intenzivno poljedelstvo je odgovorno za pretežni del 

onesnaženosti podzemnih voda z nitrati, fosfati in pesticidi. Za onesnaževanje voda pa so 

odgovorne tudi živinorejske farme zaradi neustreznega ravnanja z gnojem, gnojevko oziroma 

gnojnico ter za onesnaževanje okolja z amonijevimi spojinami. Pri razpršenih virih je 

potrebno omeniti še promet, industrijo in razpršeno poseljenost zaradi neurejenega ravnanja z 

odpadnimi vodami (Čehić 2007). Slovenija razpolaga z zadostnimi količinami vode, kljub 

temu pa se v prihodnosti lahko sreča s težavami zaradi prilagajanja vedno strožjim zahtevam 

za doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda, ki izhajajo iz Okvirne vodne 
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direktive. Ohranjanje in varovanje okolja in vodnih virov pred onesnaževanjem pa so naša 

prva skrb in odgovornost.  

Da je največji problem celotne oskrbe z vodo na Krasu neurejenost komunalne infrastrukture, 

se strinja 27,1 % anketiranih. Na obravnavanem območju Krasa je trenutno postavljenih pet 

komunalnih čistilnih naprav in ena mala komunalna čistilna naprava (to so CČN Sežana, 

KČN Komen, KČN Divača, KČN Senožeče, KČN Hrpelje-Kozina in MKČN Štanjel). 

Pomembno je izpostaviti čistilni napravi v Sežani in Divači, ki delujeta na meji svojih 

zmogljivosti, saj je njuna dejanska obremenitev po podatkih za leto 2013 večja od 

predvidenih kapacitet. Problem čistilne naprave v Senožečah pa je dotrajanost, zato je ta 

potrebna celovite prenove. Ker so te naprave vezane samo na središčna naselja v občinah, 

smo se v nadaljevanju posvetili načinom reševanja problematike odpadnih voda v manjših 

naseljih, ki ne bodo imela možnosti priključka na javno kanalizacijo in s tem čiščenja 

odpadnih voda.  

Raziskava je pokazala, da je trenutno stanje čiščenja odpadnih voda v občinah na Krasu 

nekoliko slabše v primerjavi s stanjem v celotni državi. Po podatkih za leto 2013 je delež 

prebivalcev v Sloveniji, katerih odpadne vode se prečiščujejo na čistilni napravi, 55 %, kar 

pomeni, da se pri 45 % odpadne vode zbirajo v greznicah. Na Krasu ima več kot 60 % vseh 

gospodinjstev odvajanje odpadnih voda urejeno v greznice, od tega le 16,7 % v nepretočne 

greznice. Zanimanje za postavitev lastne čistilne naprave je med prebivalci majhno, saj le 

19 % gospodinjstev namerava v prihodnosti zgraditi svojo čistilno napravo. Razlog je seveda 

smiselno iskati v visoki investiciji postavitve čistilne naprave, čeprav nas kasnejša 

preračunavanja stroškov pripeljejo do dejstva, da se nam investicija v nekaj letih povrne. 

Nepretočne greznice, ki so edine okoljsko sprejemljive, namreč zahtevajo redno praznjenje in 

čiščenje grezničnih gošč s strani pooblaščenega izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, 

ne nazadnje pa tudi plačevanje takse za obremenjevanje voda, katere smo v primeru čiščenja 

odpadnih voda delno oproščeni. Najcenejša rešitev za gospodinjstva je vsekakor postavitev 

rastlinske čistilne naprave, ki jo pozna le slaba tretjina anketirancev (31,2 %). Tudi dejstvo, da 

je na obravnavanem območju trenutno v delovanju le ena rastlinska čistilna naprava in da le 

8 % anketiranih gospodinjstev meni, da je ena izmed rešitev trajnostnega ravnanja z vodo 

zgraditev manjših, bioloških ali RČN, ni ravno spodbudno.  

Velik problem celotnega območja je že omenjena razpršenost majhnih naselij, ki zahteva 

zgraditev dolgih kanalizacijskih omrežij. Predvsem za majhne občine so taka omrežja skupaj s 

čistilnimi napravami, finančno nedosegljiva. Zato je tu velika prednost manjših 

kanalizacijskih sistemov z manjšimi čistilnimi napravami. Naselij, ki štejejo več kot 50 

prebivalcev, je v obravnavanem območju 84 in ta bi morala biti do konca leta 2017 

opremljena z malimi čistilnimi napravami oziroma ustreznimi tehnologijami čiščenja, kar pa 

je skoraj nemogoče pričakovati. Naselij, ki štejejo manj kot 50 prebivalcev, pa je 74. Ta 

naselja na kanalizacijsko omrežje ne bodo priključena in bodo morala za čiščenje odpadnih 
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voda poskrbeti sama. Da bi imela vsaka hiša svojo malo čistilno napravo (MČN), je skoraj 

nemogoče zaradi strnjenosti številnih vasi. Veliko bolj ugodna rešitev bi bilo, po našem 

mnenju, povezovanje bližnjih naselij na skupno MČN ali vsaj povezanost znotraj posameznih 

naselij na skupne MČN. Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) je mogoče izbrati 

med biološko, lagunsko ali rastlinsko MČN. Za območja, ki so precej strnjena, je edina možna 

izbira biološka čistilna naprava, kjer čiščenje odplak poteka podobno kot v naravi, to je z 

mikroorganizmi. Rastlinska in lagunska MČN zavzameta veliko več prostora kot biološka 

ČN, kar sicer za številna podeželska naselja v obravnavanem območju ne predstavlja večjega 

problema. Pogoj za njuno postavitev je le nekoliko nagnjen teren, da se voda lahko pretaka 

gravitacijsko. Obe čistilni napravi imata kombinirano čiščenje (fizikalno, kemijsko in 

biološko), voda pa je ob izstopu iz naprave tudi do 99 % bolj čista kot na vhodu. Sama 

učinkovitost čiščenja pa je praviloma tudi pozimi, ko je rastlinja manj, vedno višja od 85 %, 

kar pomeni, da je voda dovolj čista za varen izpust v občutljivo kraško okolje, seveda tudi za 

zalivanje zelenic, sadovnjakov in vinogradov.  

Dejstvo je, da je kraško območje zelo ranljivo na vse vrste onesnaženja. Možnosti in 

nevarnosti za to pa so vedno večje zaradi večje poseljenosti, rasti proizvodnih dejavnosti, 

storitev, prometa itd. Nujno je, da temu razvoju vsaj sledi, če ga ne že dohiti, tudi razvoj 

čistilnih naprav, kanalizacije in drugih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kraškega 

podzemlja. Zaledje kraškega vodonosnika je zelo obsežno, kar pomeni, da se ta razvoj 

ukrepov navezuje tudi na širša območja, kot so Košanska dolina, Vipavska dolina in druge.  
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7 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK  

Namen magistrske naloge je bil na podlagi teorije in opravljenega anketnega vprašalnika, 

ugotoviti, kakšno je obstoječe stanje vodne oskrbe v kraških občinah, kateri so problemi, ki 

zadevajo področje oskrbe s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda, ter ugotoviti, kakšno je 

mnenje prebivalcev Krasa o oskrbi v njihovem kraju. Podani so bili tudi konkretni predlogi za 

izboljšanje stanja oskrbe z vodo, za zmanjšanje porabe vode ter tudi za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda.  

Rezultat ankete kaže, da so Kraševci okoljsko ozaveščeni, je pa še veliko možnosti na 

področju ozaveščanja in izobraževanja prebivalstva o trajnostni oskrbi z vodo, kar kaže že 

sam podatek, da se veliko prebivalcev ne zaveda ogroženosti obstoječih vodnih virov in 

potratno ravna z vodo. Ker sodi prav območje Krasa med ekološko najbolj ranljiva območja v 

Sloveniji, bi bilo potrebno postaviti učinkovitejši sistem izobraževanja na temo vode in njene 

ogroženosti. Ozaveščeno prebivalstvo je ne nazadnje tudi temelj trajnostne družbe. Menimo 

tudi, da so prebivalci Krasa slabo obveščeni o pomenu in načinih čiščenja odpadnih voda, 

predvsem čiščenja z rastlinskimi čistilnimi napravami, s katerimi je seznanjena le slaba 

tretjina vseh anketirancev.  

Ugotovili smo, da je mnenje prebivalcev Krasa o vodni oskrbi v njihovem domačem okolju 

zadovoljivo. Največje težave pri sami oskrbi pa vidijo prebivalci v neurejeni komunalni 

infrastrukturi in zastarelosti vodovodne napeljave, kar smo na začetku tudi predvidevali. Bolj 

zaskrbljujoč je podatek, da kar 58,4 % prebivalcev meni, da je njihova poraba vode v 

gospodinjstvu sprejemljiva. Prebivalci Krasa so sicer pripravljeni nekoliko spremeniti svoje 

navade, da bi s tem zmanjšali porabo vode, predvsem vidijo to možnost v racionalnejši porabi 

v celotnem gospodinjstvu, v zbiranju kapnice, zalivanju z nepitno vodo ter v obnovi 

vodnjakov in lokalnih vodnih virov.  

Tako za Slovenijo kot tudi za območje Krasa velja, da se poraba vode na prebivalca v zadnjih 

letih zmanjšuje. Najverjetnejši razlogi za to so racionalnejša raba vode zaradi stroškov in 

gospodinjski stroji z manjšo porabo vode. V manjši meri zagotovo vpliva večja okoljska 

ozaveščenost in raba tudi drugih virov vode. Zaradi podnebnih sprememb bo v prihodnosti 

porazdelitev padavin vedno bolj neenakomerna, pričakovana pa so tudi vroča in sušna poletja, 

zaradi katerih se potrebe po vodi lahko hitro povečajo. Za oskrbo s kakovostno vodo je 

bistvenega pomena zavarovanje vodnih virov, hkrati pa mora biti za njeno varovanje urejeno 

tudi odvajanje in čiščenje odpadne vode. Posledično se zaradi manjše porabe vode, zmanjšuje 

tudi količina odpadnih voda, kar je zelo pozitivno. Še najpomembnejše pa je to, da se vsako 

leto prečisti več odpadne vode. Na območju obravnavanih občin je še veliko rezerv v 

izboljšanju opremljenosti s komunalno infrastrukturo, saj imajo čiščenje odpadnih voda 

zagotovljena le večja središčna mesta. Delež priključenosti na čistilne naprave je pod 

slovenskim povprečjem in znaša slabih 39 %. To pomeni, da se več kot 60 % odpadnih voda 
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iz gospodinjstev zbira v greznicah, med katerimi prevladujejo za okolje nesprejemljive 

pretočne greznice.  

Z raziskavo smo preverili tudi pet na začetku naloge zastavljenih hipotez. Na podlagi 

rezultatov smo potrdili tri in zavrnili dve hipotezi. Pri prvi hipotezi je bilo ugotovljeno, da se 

mlajše generacije v primerjavi s starejšimi ne zavedajo v večji meri možnosti za zmanjšanje 

porabe pitne vode v gospodinjstvu. Drugo hipotezo smo sprejeli, saj je bilo ugotovljeno, da se 

problemi na področju oskrbe z vodo na Krasu pomembno razlikujejo glede na zadovoljstvo 

anketirancev z oskrbo z vodo. Na podlagi rezultatov smo potrdili tudi tretjo hipotezo, saj se je 

izkazalo, da manj kot tretjina anketiranih, pri katerih se odpadne vode iz gospodinjstev zbirajo 

v greznici, načrtuje izgradnjo lastne čistilne naprave. Pri četrti hipotezi smo prišli do 

ugotovitev, da največ potreb po vodi iz drugih virov zagotovijo anketiranci, ki bivajo v lastni 

eno ali dvodružinski hiši, kar je bi tudi razlog za njeno sprejetje. Zadnjo (peto) hipotezo smo 

zavrnili zaradi ugotovitve, da med kraškimi občinami ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v nujnih ukrepih za bolj trajnostno ravnanje z vodo na Krasu.  

Na najboljši poti vzpostavitve trajnostne oskrbe z vodo z vidika komunalne opremljenosti je 

po našem mnenju občina Divača. Ima dve delujoči čistilni napravi, ki čistijo gospodinjske 

odpadne vode 55,8 % prebivalcem v občini. Daleč najmanjši delež priključenosti na čistilne 

naprave pa je v občini Komen, in sicer 19,2 %. Z vidika same oskrbe z vodo oziroma manjše 

porabe pitne vode je po rezultatih ankete najbolj trajnostno usmerjena občina Komen. Skoraj 

dve tretjine prebivalcev tu kot vsaj občasni vir vode uporablja kapnico, s katero lahko 

nadomestimo polovico vseh potreb po vodi. Prav tako je v občini Komen največji delež 

prebivalcev, ki pije vodo iz manjših lokalnih vodnih virov. Na območju Krasa je smiselno v 

sistem oskrbe z vodo, poleg tradicionalnih oblik oskrbe, vključiti tudi večje število lokalnih 

vodnih virov ter poskrbeti za njihovo neoporečnost in tako razbremeniti črpališče v Klaričih.  
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Priloga 1 

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV V NASELJIH PO OBČINAH (V LETU 2014) 

Občina Divača 

Naselje 
Število 

prebivalcev 
 Naselje 

Število 
prebivalcev 

Barka 93  Laže 86 

Betanja 13  Matavun 58 

Brežec pri Divači 22  Misliče 36 

Dane pri Divači 63  Naklo 56 

Divača 1494  Otošče 20 

Dolenja vas 160  Podgrad pri Vremah 22 

Dolnje Ležeče 237  Potoče 50 

Dolnje Vreme 106  Senadole 69 

Famlje 141  Senožeče 596 

Gabrče 49  Škocjan 7 

Goriče pri Famljah 28  Škoflje 110 

Gornje Ležeče 43  Vareje 33 

Gornje Vreme 93  Vatovlje 17 

Gradišče pri Divači 18  Vremski Britof 52 

Kačiče-Pared 113  Zavrhek 53 

Kozjane 17    
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Občina Hrpelje-Kozina 

Naselje 
Število 

prebivalcev 
 Naselje 

Število 
prebivalcev 

Artviže 45  Obrov 196 

Bač pri Materiji 112  Ocizla 137 

Beka 11  Odolina 0 

Brezovica 74  Orehek pri Materiji 14 

Brezovo Brdo 27  Ostrovica 16 

Golac 67  Petrinje 37 

Gradišče pri Materiji 140  Poljane pri Podgradu 7 

Gradišica 30  Povžane 105 

Hotična 62  Prešnica 168 

Hrpelje 832  Ritomeče 43 

Javorje 135  Rodik 319 

Klanec pri Kozini 124  Rožice 57 

Kovčice 55  Skadanščina 33 

Kozina 577  Slivje 107 

Krvavi Potok 87  Slope 79 

Markovščina 116  Tatre 46 

Materija 54  Tublje pri Hrpeljah 129 

Mihele 29  Velike Loče 36 

Mrše 28  Vrhpolje 71 

Nasirec 63    
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Občina Komen 

Naselje 
Število 

prebivalcev 
 Naselje 

Število 
prebivalcev 

Brestovica pri Komnu 172  Lukovec 38 

Brje pri Komnu 108  Mali Dol 39 

Coljava 63  Nadrožica 7 

Čehovini 54  Preserje pri Komnu 56 

Čipnje 14  Rubije 36 

Divči 42  Sveto 199 

Dolanci 26  Šibelji 12 

Gabrovica pri Komnu 110  Škofi 7 

Gorjansko 271  Škrbina 157 

Hruševica 146  Štanjel 358 

Ivanji Grad 93  Tomačevica 168 

Klanec pri Komnu 40  Trebižani 15 

Kobdilj 176  Tupelče 64 

Kobjeglava 183  Vale 9 

Koboli 16  Večkoti 12 

Kodreti 45  Volčji Grad 83 

Komen 635  Zagrajec 24 

Lisjaki 41    
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Občina Sežana 

Naselje 
Število 

prebivalcev 
 Naselje 

Število 
prebivalcev 

Avber 112  Orlek 179 

Bogo 12  Plešivica 73 

Brestovica pri Povirju 49  Pliskovica 224 

Brje pri Koprivi 35  Podbreže 31 

Dane pri Sežani 408  Poljane pri Štjaku 8 

Dobravlje 73  Ponikve 133 

Dol pri Vogljah 110  Povir 335 

Dolenje 26  Prelože pri Lokvi 76 

Dutovlje 703  Pristava 2 

Filipčje Brdo 33  Raša 0 

Godnje 87  Ravnje 50 

Gorenje pri Divači 137  Razguri 35 

Gradišče pri Štjaku 3  Sela 48 

Gradnje 14  Selo 14 

Grahovo Brdo 42  Senadolice 11 

Griže 46  Sežana 5620 

Hribi 2  Skopo 240 

Jakovce 22  Stomaž 41 

Kazlje 186  Šepulje 102 

Kopriva 165  Šmarje pri Sežani 288 

Kosovelje 46  Štjak 68 

Krajna vas 106  Štorje 344 

Kregolišče 16  Tabor 10 

Kreplje 142  Tomaj 332 

Križ 641  Tublje pri Komnu 35 

Krtinovica 8  Utovlje 44 

Lipica 60  Veliki Dol 122 

Lokev 793  Veliko Polje 67 

Mahniči 14  Voglje 63 

Majcni 59  Vrabče 52 

Merče 113  Vrhovlje 100 

Nova vas 2  Žirje 91 
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VODOVARSTVENI PASOVI VODNEGA VIRA KLARIČI 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 
 
Sem študentka Upravljanja trajnostnega razvoja na Fakulteti za management Koper. V okviru 
magistrskega dela z naslovom »Presoja možnosti trajnostne oskrbe prebivalstva z vodo na 
Krasu« pripravljam raziskavo na to temo. Z anketnim vprašalnikom, ki je pred vami, bi 
pridobila dragocene podatke za svojo raziskavo v magistrskem delu. Zato vas vljudno prosim, 
če si vzamete nekaj minut časa in iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja. Sodelovanje v 
anketi je povsem anonimno. Za reševanje se vam že vnaprej zahvaljujem.  
 
I. OSKRBA Z VODO 

1. Kateri vodni vir oskrbuje vaše gospodinjstvo s pitno vodo? 

o javni vodovodni sistem 
o lokalni vodni vir pod upravljanjem Kraškega vodovoda Sežana 
o lokalni vodni vir 
o kapnica 
o drugo 

2. Ali ste zadovoljni z oskrbo? 

o da 
o ne 

Če ste odgovorili z »ne«, navedite prosim, kaj je težava? 
________________________________________________________________________ 

3. Ali uporabljate vodo tudi v druge namene?  

(Možnih je več odgovorov!) 

o za oskrbo živali 
o za zalivanje 
o za izvajanje gospodarske dejavnosti 
o drugo 

4. Ali imate poleg pitne vode iz pipe, še kakšen vodni vir, ki ga vsaj občasno 
uporabljate? 

(Možnih je več odgovorov!) 

o kapnica 
o zajemanje vode na bližnjem izviru 
o »ustekleničena« voda za pitje 
o po naročilu dokupimo vodo iz javnega vodovoda 
o uporabljam le pitno vodo iz javnega vodovoda 

5. Koliko potreb po vodi zagotovite iz drugih virov (ne s pitno vodo)? 

o nič 
o tretjino ali manj 
o več kot tretjino 



Priloga 3 

 

6. Ali menite, da bi lahko zmanjšali porabo pitne vode? 

o da 
o ne 

Če ste odgovorili z »da«, prosim, navedite, kje vidite možnost zmanjšanja? 
________________________________________________________________________ 

7. Ali ste razmišljali o oskrbi z deževnico? 

o ne, ker nimam možnosti 
o ne, se mi ne zdi smotrno 
o da, načrtujem izgradnjo zbiralnika 
o (delno) se že oskrbujem z deževnico 

8. Kakšen je vaš odnos in raba pitne vode?  

Izmed spodaj podanih odgovorov izberite tiste, ki najbolj veljajo za vas (največ trije 
odgovori).  

o za pranje avtomobilov in zalivanje vrtov ne uporabljam pitne vode iz pipe 
o vodo, v kateri sem opral sadje ali zelenjavo, uporabim za zalivanje 
o raje se tuširam kot kopam v kadi 
o vedno izberem varčni program pranja pralnega in pomivalnega stroja 
o uporabljam izmenični način izpiranja straniščne školjke 
o med ščetkanjem zob imam vedno zaprto pipo 
o vrt zalivam zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je izhlapevanje vode manjše 
o drugo 

9. Ali bi spremenili svoje navade, če bi se strošek za vodo še povečal? 

o da 
o ne 
o ne vem 

10. Kako imate urejeno odvajanje odpadnih voda iz vašega gospodinjstva? 

o v kanalizacijsko omrežje s čiščenjem na čistilni napravi 
o v kanalizacijsko omrežje brez čiščenja na čistilni napravi 
o odpadne vode se zbirajo v pretočni greznici 
o odpadne vode se zbirajo v nepretočni greznici 

11. V primeru, da nimate možnosti priključitve in čiščenja odpadnih voda iz vašega 
gospodinjstva na komunalni čistilni napravi, ali morda načrtujete izgradnjo lastne 
čistilne naprave?  

(Odgovorite le, v kolikor se vaše odpadne vode zbirajo v greznici.) 

o da 
o ne 
o ne vem 

12. Ali poznate rastlinsko čistilno napravo in njeno delovanje? 

o da 
o ne 
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13. Kako imate sedaj urejeno odvajanje meteornih voda? 

o v kanalizacijsko omrežje 
o v zbiralnik deževnice/kapnice 
o v ponikalnico 

14. Kaj je po vašem mnenju glavna problematika oskrbe z vodo na Krasu? 

(Možen le en odgovor!) 

o prevelike vodne izgube 
o zastarelost vodovodne napeljave 
o nezagotavljanje zadostne količine neoporečne pitne vode v poletnih mesecih 
o prevelika poraba vode glede na zaloge kraških virov 
o kakovost pitne vode 
o neurejenost komunalne infrastrukture 
o drugo: _____________________________________________________________ 

15. Kaj poleg varčnejše porabe vode, je po vašem mnenju potrebno storiti za bolj 
trajnostno ravnanje z vodo? 

(Možen le en odgovor!) 

o zbiranje in uporaba deževnice 
o ponovna uporaba prečiščene odpadne vode ali manj onesnažene vode (npr. za spiranje 

WC) 
o varovanje zaledja izvirov pred onesnaženjem 
o obnova lokalnih vodnih virov (izvirov) 
o izgradnja manjših (npr. rastlinskih) čistilnih naprav 
o ureditev celotne komunalne infrastrukture zbiranja in čiščenja odpadnih voda 

 
II. SOCIO-DEMOGRAFKI PODATKI O ANKETIRANCU 

16. Spol: 

o moški 
o ženska 

17. Starost: 

o do 19 let 
o 20–34 let 
o 35–49 let 
o 50–64 let 
o 65 in več 

18. Dokončana izobrazba: 

o nedokončana osnovna šola  
o osnovna šola 
o srednja šola 
o višja ali visoka šola 
o magisterij 
o doktorat 
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19. Občina stalnega bivališča: 

o Divača 
o Hrpelje-Kozina 
o Komen 
o Sežana 

20. Bivanje: 

o lastna eno ali dvodružinska hiša 
o večstanovanjska hiša 
o stanovanjski blok 
o vrstna hiša 
o počitniško bivališče 

 
Najlepša hvala za sodelovanje in lep dan še naprej! 
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VIRI OSKRBE GOSPODINJSTEV S PITNO VODO PO KRAŠKIH OBČINAH 

 

Kateri vodni vir oskrbuje vaše 
gospodinjstvo s pitno vodo? 

Občina stalnega bivališča 
Skupaj 

Divača 
Hrpelje-
Kozina 

Komen Sežana 

 

Javni vodovodni sistem 58 46 32 144 280

74,4 % 59,0 % 47,8 % 63,4 % 62,2 %

Lokalni vodni vir pod upravljanjem 
KVS 

11 6 25 49 91

14,1 % 7,7 % 37,3 % 21,6 % 20,2 %

Lokalni vodni vir 2 23 3 7 35

2,6 % 29,5 % 4,5 % 3,1 % 7,8 %

Kapnica 6 3 5 22 36

7,7 % 3,8 % 7,5 % 9,7 % 8,0 %

Drugo 1 0 2 5 8

1,3 % 0,0 % 3,0 % 2,2 % 1,8 %

Skupaj 78 78 67 227 450

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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PREGLEDNICE HI-KVADRAT TESTA POVEZANOSTI MED 
SPREMENLJIVKAMA PORABA VODE IN STAROST 

Podatki opisne statistike 

Ali menite, da bi lahko 
zmanjšali porabo vode? 

Starost 
Skupaj 

do 49 let 50 let in več 

Štev. Delež (v %) Štev. Delež (v %) Štev. Delež (v %) 

Da 124 42,8 63 39,4 187 41,6

Ne 166 57,2 97 60,6 263 58,4

Skupaj 290 100,0 160 100,0 450 100,0

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost 
Proste 

stopinje 

Stopnja 
značilnosti 

(dvostranska) 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(dvostranska) 

Stopnja 
značilnosti 

(enostranska) 

Pearsonov hi kvadrat 0,486a 1 0,486 

Popravek vrednosti 0,357 1 0,550 

Verjetnostni izračun 0,487 1 0,485 

Fisherjev natančni test   0,549 0,276

Linearna združitev 0,485 1 0,486 

Število veljavnih enot 450  

 

Simetrične meritve 

 Vrednost Stopnja značilnosti 

Phi 0,033 0,486

Cramerjev V 0,033 0,486

Kontingenčni koeficient 0,033 0,486

Število veljavnih enot 450 
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PREGLEDNICE HI-KVADRAT TESTA POVEZANOSTI MED 
SPREMENLJIVKAMA ZADOVOLJSTVO Z OSKRBO S PITNO VODO IN 

PROBLEMI NA PODROČJU OSKRBE Z VODO NA KRASU 

Podatki opisne statistike 

Ali ste 
zadovoljni z 
oskrbo? 

Kaj je po vašem mnenju glavna problematika oskrbe z vodo na Krasu? 

Skupaj P
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ve
li
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 iz
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be
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D
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go
 

Da N 57 109 19 64 45 91 7 392

% 93,4 93,2 90,5 97,0 81,8 74,6 87,5 87,1

Ne N 4 8 2 2 10 31 1 58

% 6,6 6,8 9,5 3,0 18,2 25,4 12,5 % 12,9

Skupaj N 61 117 21 66 55 122 8 450

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost Proste stopinje 
Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 30,327a 6 0,000

Verjetnostni izračun 30,335 6 0,000

Linearna združitev  19,588 1 0,000

Število veljavnih enot 450

 

Simetrične meritve 

 Vrednost Stopnja značilnosti 

Phi 0,260 0,000

Cramerjev V 0,260 0,000

Kontingenčni koeficient  0,251 0,000

Število veljavnih enot 450
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KONTINGENČNE TABELE POVEZANOSTI MED SPREMENLJIVKAMA 
ODPADNE VODE IN NAČRTOVANJE LASTNE ČISTILNE NAPRAVE 

Podatki opisne statistike 

Odpadne vode 

Ali morda načrtujete izgradnjo lastne čistilne naprave? 
/ Da Ne Ne vem Skupaj 

N % N % N % N % N % 

Kanalizacija 165 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 165 100,0

Greznica 0 0,0 55 19,3 128 44,9 102 35,8 285 100,0

Skupaj 165 36,7 55 12,2 128 28,4 102 22,7 450 100,0

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost 
Stopinje 
prostosti 

Stopnja značilnosti 
(dvostranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 450,000a 3 0,000

Verjetnostni izračun 591,442 3 0,000

Linearna združitev 414,844 1 0,000

Število veljavnih enot 450
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PREGLEDNICE HI-KVADRAT PREIZKUSA PRI PREVERJANJU ZNAČILNIH 
RAZLIK PRI UPORABI VODE IZ DRUGIH VIROV MED TIPI BIVALNEGA 

OBJEKTA 

Podatki opisne statistike 

Bivanje 

Koliko potreb po vodi zagotovite iz drugih 
virov? 

Skupaj Nič 
Tretjino ali 

manj 
Več kot 
tretjino 

 N % N % N % N % 

Lastna eno ali dvodružinska hiša 109 33,2 170 51,8 49 14,9 328 100,0

Večstanovanjska hiša 18 56,2 12 37,5 2 6,2 32 100,0

Stanovanjski blok 45 83,3 9 16,7 0 0,0 54 100,0

Vrstna hiša 15 60,0 8 32,0 2 8,0 25 100,0

Počitniško bivališče 5 45,5 4 36,4 2 18,2 11 100,0

Skupaj 192 42,7 203 45,1 55 12,% 450 100,0

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost Stopinje prostosti 
Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 55,654a 8 0,000 

Verjetnostni izračun  61,084 8 0,000 

Linearna združitev 26,718 1 0,000 

Število veljavnih enot 450   

 

Simetrične meritve 

 Vrednost Stopnja značilnosti 

Phi 0,352 0,000 

Cramerjev V 0,249 0,000 

Kontingenčni koeficient 0,332 0,000 

Število veljavnih enot 450  
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PREGLEDNICE ANALIZE VARIANCE PRI PREVERJANJU ZNAČILNIH RAZLIK 
PRI UPORABI VODE IZ DRUGIH VIROV MED RAZLIČNIMI TIPI BIVALNEGA 

PROSTORA 

Podatki opisne statistike 

 N S
re

dn
ja

 
vr

ed
no

st
 

S
ta

nd
ar

dn
i 

od
kl

on
 

S
ta

nd
ar

dn
a 

na
pa

ka
 

95 % interval 
zaupanja 

M
in

im
um

 

M
ak

si
m

um
 

Spodnja 
meja 

Zgornj
a meja 

Lastna eno ali 
dvodružinska 
hiša 

279 0,4713 0,24439 0,01463 0,4425 0,5001 0,17 0,67 

Večstanovanjska 
hiša 

30 0,3666 0,24914 0,04549 0,2736 0,4596 0,17 0,67 

Stanovanjski 
blok 

54 0,2499 0,18809 0,02560 0,1986 0,3013 0,17 0,67 

Vrstna hiša 23 0,3405 0,24349 0,05077 0,2352 0,4458 0,17 0,67 

Počitniško 
bivališče 

9 0,3888 0,26352 0,08784 0,1863 0,5914 0,17 0,67 

Skupaj 395 0,4236 0,25022 0,01259 0,3988 0,4483 0,17 0,67 

 

Test homogenosti varianc 

Levenova statistika df1 df2 Stopnja značilnosti 
24,489 4 390 0,000 

 

Analiza variance (ANOVA) 

 
Vsota 

kvadratov 
df 

Srednja 
vrednost 

F 
Stopnja 

značilnosti 

Med skupinami 2,530 4 0,632 11,140 0,000

Znotraj skupin 22,139 390 0,057

Skupaj 24,668 394
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PREGLEDNICA TUKEY`S HSD TESTA PRI PREVERJANJU ZNAČILNIH RAZLIK 
PRI UPORABI VODE IZ DRUGIH VIROV MED RAZLIČNIMI TIPI BIVALNEGA 

PROSTORA 

(I) Bivanje (J) Bivanje 
Povprečna 

razlika  
(I-J) 

Standardna 
napaka 

Stopnja 
značilnosti 

95 % interval 
zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Eno ali 
dvodružinska 
hiša 

Večstanovanjska 
hiša 

0,10466 0,04578 0,152 -0,0208 0,2301

Stanovanjski blok 0,22133* 0,03542 0,000 0,1243 0,3184

Vrstna hiša 0,13075 0,05169 0,086 -0,0109 0,2724

Počitniško 
bivališče 

0,08244 0,08069 0,845 -0,1387 0,3036

Večstanovanjs 

ka hiša 

Lastna eno ali 
dvodružinska hiša 

-0,10466 0,04578 0,152 -0,2301 0,0208

Stanovanjski blok 0,11667 0,05425 0,201 -0,0320 0,2654

Vrstna hiša 0,02609 0,06603 0,995 -0,1549 0,2071

Počitniško 
bivališče 

-0,02222 0,09055 0,999 -0,2704 0,2259

Stanovanjski 
blok 

Eno ali 
dvodružinska hiša 

-0,22133* 0,03542 0,000 -0,3184 -0,1243

Večstanovanjska 
hiša 

-0,11667 0,05425 0,201 -0,2654 0,0320

Vrstna hiša -0,09058 0,05932 0,546 -0,2532 0,0720

Počitniško 
bivališče 

-0,13889 0,08578 0,486 -0,3740 0,0962

Vrstna hiša Eno ali 
dvodružinska hiša 

–0,13075 0,05169 0,086 -0,2724 0,0109

Večstanovanjska 
hiša 

-0,02609 0,06603 0,995 -0,2071 0,1549

Stanovanjski blok 0,09058 0,05932 0,546 -0,0720 0,2532

Počitniško 
bivališče 

-0,04831 0,09368 0,986 -0,3050 0,2084

Počitniško 
bivališče 

Eno ali 
dvodružinska hiša 

-0,08244 0,08069 0,845 -0,3036 0,1387

Večstanovanjska 
hiša 

0,02222 0,09055 0,999 -0,2259 0,2704

Stanovanjski blok 0,13889 0,08578 0,486 -0,0962 0,3740

Vrstna hiša 0,04831 0,09368 0,986 -0,2084 0,3050
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Tukey HSD 

Bivanje N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 
Stanovanjski blok 54 0,2499
Vrstna hiša 23 0,3405 0,3405
Večstanovanjska hiša 30 0,3666 0,3666
Počitniško bivališče 9 0,3888 0,3888
Eno ali dvodružinska hiša 279 0,4713
Sig. 0,262 0,323
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PREGLEDNICE HI-KVADRAT TESTA POVEZANOSTI MED 
SPREMENLJIVKAMA OBČINA BIVANJA IN UKREP ZA TRAJNOSTNO 

RAVNANJE Z VODO NA KRASU 

Podatki opisne statistike 

Kaj poleg varčnejše 
porabe je po vašem 
mnenju potrebno 

nujno storiti za bolj 
trajnostno ravnanje 

z vodo? Z
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Divača N 25 9 5 6 6 27 78 

% 18,5 23,1 13,9 12,2 26,1 16,1 17,3 

Hrpelje-Kozina N 20 6 3 18 2 29 78 

% 14,8 15,4 8,3 36,7 8,7 17,3 17,3 

Komen N 27 6 5 4 4 21 67 

% 20,0 15,4 13,9 8,2 17,4 12,5 14,9 

Sežana N 63 18 23 21 11 91 227 

% 46,7 46,2 63,9 42,9 47,8 54,2 50,4 

Skupaj N 135 39 36 49 23 168 450 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost Proste stopinje 
Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 24,389a 15 0,059

Verjetnostni izračun 22,355 15 0,099

Linearna združitev 0,400 1 0,527

Število veljavnih enot 450  

 


