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1. UVOD 

V seminarski nalogi predstavljamo problematiko reke Badaševice, ki po sanaciji struge 

onemogoča ustrezno uporabo uporabnikom in obiskovalcem parka. Glavna tema naloge je 

revitalizacija degradiranega območja reke, zato v nalogi izhajamo iz predstavitve lokacije in 

orisa trenutne situacije, teoretični del pa vsebuje tudi prikaz potreb, ki jih zaznavamo na 

konkretni lokaciji. V praktičnem delu se osredotočimo na predstavitev idejnih rešitev.  

2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Opis Badaševice in problematike 

 

Slika 1: prikaz reke Badaševica 

Reka Badaševica, ki jo domačini imenujejo tudi Karlonga ali Korna lunga, je  vodotok 

hudourniškega značaja. Izvira v dolini pod Svetim Antonom in se izliva v koprski zaliv pri koncu 

Semedelske promenade (povzeto po viru 1).  Badaševica je dolga okrog 11 km. Je delno slana 

in delno sladka reka, zaradi česar ustvarja edinstven habitat za redke rastline in mnoge vrste 

živali.  

   

       Slika 2: pogled na reko Badaševico                                  Slika 3: proti poplavna ureditev reke 

https://visitkoper.si/znamenitosti/reka-badasevica-in-olmski-potok/


Rus, Klara (2022): Badaševica. Izpitna naloga. Koper: UP PEF.  

2 
 

Zaradi hudourniškega značaja reka ob močnem dežju hitro naraste in poplavlja ter s tem 

ogroža kmetijske površine v svoji okolici. Del njene struge pri izlivu je bil umetno reguliran. Z 

odstranitvijo obrečnega rastlinja in materiala se je struga reke razširila in poglobila, hkrati pa 

so proti poplavni ukrepi popolnoma uničili biotsko raznovrstnost in značaj reke.  

Negativne posledice sanacija struge:   

• upočasnitev in znižanje vodne gladine je zmanjšalo samočistilno sposobnost reke; na 

dnu struge prihaja do nabiranja in razkrajanja bioloških odpadkov ter širjenja 

neprijetnega vonja v okolici struge, zlasti poleti, ko so temperature visoke in je rečna 

struga nižja; 

• zmanjšanje habitata za živali, saj te nimajo več ustreznih pogojev za življenje (nivo 

kisika v vodi je znižan, zmanjšanje prostora za bivanje ipd.) 

• zmanjšanje biotske pestrosti rastlin in mikroorganizmov, ki bi prečistili reko in 

proizvajali kisik; 

• povečanje nekontroliranega donosa in iznosa usedlin; 

• hiter pretok vode razbremeni konkretno lokacijo, sočasno pa negativno vpliva na druga 

območja; 

• zmanjšanje obrambnih sposobnosti okolja; 

• pretrganje povezave med kopenskim in vodnim okoljem (povzeto po viru 2). 

   

                  Slika 4: Badaševica črne barve                                   Slika 5: onesnaženje z algami 

Posledice umetnega poseganja v rečno strugo niso edina težava območja Badaševice. 

Glavni vir onesnaženja reke je prevelika poselitev mesta in pomanjkanje ustreznih 

infrastruktur, ki bi zajele komunalne vode in jih prečistile. Iztekanje odpadnik voda v 

Badaševico povečuje mikrobiološko onesnaženost. Včasih so se v rečno strugo iztekale tudi 

vode z velikimi količinami težkih kovin, ki jih še danes najdemo v vodi, porečju in organizmih.  
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V kanalu Badaševice v dolžini 5 km od pregrade v Šalari do izliva v morje je praktično 

stoječa morska voda z minimalnim pritokom sladke vode reke Badaševice. Priliv sveže rečne 

vode je v daljših sušnih obdobjih veliko premajhen za pretočnost vode v kanalu, ki zato ostaja 

praktično mrtev kanal s stoječo morsko vodo. V septembru 2021 je bila vsebnost kisika tako 

nizka, da je voda počrnela, kar kaže na biološko gnitje alg in rastlinja v kanalu Badaševice, 

odražalo pa se je tudi v neznosnem smradu v zraku nad kanalom," je pojasnil dr. Žigon 

(povzeto po viru 3).  

 

               Slika 6: posledice kanalizacije reke                    Slika 7: pozitivne spremembe renaturalizacije 

2.2. Rastlinstvo  

V Sredozemlju imamo sušno podnebje, dolga vroča poletja, blage zime in malo dežja. 

Primorske rastline morajo biti prilagojene tudi na močno burjo in slana tla. 

V Žusterni najdemo pomembno vrsto morske trave, imenovano Pozejdonka, ki raste le na 

območju sredozemskega morja. Rastlina je zelo učinkovita pri shranjevanju ogljikovega 

dioksida in pridelavi velikih količin kisika, zmanjšuje valovanje ter erozijo (povzeto po viru 5). 

Rastišča morske trave ustvarjajo odličen habitat za morska bitja, ki se lahko skrijejo med 

njenimi listi. Nanje se naselijo tudi koristne bakterije in drugi mikroorganizmi. Travniki 

omenjene rastline se pojavljajo na tleh iz mulja in peska, ravno taka, pa so bila pred 

kanalizacijo dejanska tla rečne struge. Morska trava bi bila za izbrano lokacijo primerna, saj 

lahko raste vodoravno ali navpično, njene korenine pa se prepletejo in ustvarijo sekundarno 

morsko dno. Danes velja Pozejdonka za ogroženo vrsto, zato je še tako bolj pomembno, da jo 

ohranimo (povzeto po viru 6). Druge morske rastline iz Istre, ki so prav tako pomembne pri 

renaturalizaciji, so kolenčasta cimodoceja (morska trava, ki uspeva v plitvem morju, dobro 

okolje za ogrožene leščurje) in navadna morska trava. V Istri so pogoste rastline navadna žuka 

ali brnistra (visok dišeč grm, romantičen) ter navadni trstikovec.  
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                    Slika 8: morska trava                                                           Slika 9: morsko dno 

   

                  Slika 10: navadna žuka                                                   Slika 11: navadni trstikovec 

2.3. Predstavitev lokacije 

   

           Slika 12:pogled iz podhoda proti izlivu                         Slika 13: podhod in mandrač pod mostom 
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                Slika 14: pogled na most                                                Slika 15: pot ob pristanišču 

   

        Slika 16: pogled na pasji park in reko                                                Slika 17: pasji park 

   

  Slika 18: peščena pot ob parku, pogled na parkirišče                      Slika 19: pogled iz pasjega parka 

Izbrana lokacija se nahaja v Semedeli, med ustjem Badaševice in hitro cesto ter 

priključnim izvozom za Semedelo. Ob koncu promenade najdemo manjše plitko pristanišče 

oz. mandrač Badaševica, ki predstavlja zavetje za manjše barke. Najnižje globine v mandraču 

in spodnjem toku Badaševice komaj presegajo 1,5 m. Nad lokacijo se razteza most hitre ceste, 

ki stoji na betonskih stebrih. Pod mostom so ostanki odrezanih pilotov starih stebrov, ki ob nizki 

vodi sežejo nad gladino morja (povzeto po viru 7). 

 

 

http://beta.webis.si/hidrografija/splosno-o-pristaniscih-in-sidriscih-slovenske-obale/o-pristaniscih-in-sidriscih/obmocje-koprskega-zaliva/#1535100130502-1e41d9ba-3c79
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Do lokacije dostopamo z bližnjega parkirišča. V neposredni bližini mandrača je naselje 

stanovanjskih hiš, katerih prebivalci se najbrž počutijo ujete v betonski infrastrukturi. Ravno 

zato je pomembno, da se lokacija uredi in okoliškim prebivalcem omogoči uporabo dodatnih 

površin za preživljanje prostega časa v naravi.  

Kadar je morje preveč razburkano na reki potekajo treningi kajakašev in kanuistov. 

Celotno obrečno območje je vse bolj priljubljen kraj za sprehajalce, kolesarje in druge 

obiskovalce. Na eni strani reke je urejen pasji park z ograjo, drevesi in pitnikom, na drugi je 

podhod. Na obeh straneh reke so umeščene klopi za počitek, javna razsvetljava, koši za 

odpadke, posajenih je nekaj rastlin. 

Sprehajalna pot pri mandraču je bila del projekta mladinskega festivala CMoKFEST 2019, 

ki ga je organiziral Center mladih Koper (CMK), v sodelovanju s Študentsko organizacijo 

Univerze na Primorskem (ŠOUP) ter s podporo Mestne občine Koper (MOK). Sodelujoči so se 

na temo Koper, kot bi ga imeli radi mladi umetniško izrazili z barvito poslikavo sten 

semedelskega podhoda. Z grafiti so na razne načine sporočili potrebo po prostorih za 

izobraževanje, sproščanje, glasbo in igro. Močna je bila tudi zahteva po čistejšem okolju in 

večjem številu dreves v mestu Koper (povzeto po viru 8). 

   

      Slika 20: grafit o onesnaženosti voda                              Slika 21: poslikava s drevesom želja 

   

            Slika 22: drevo življenja                                  Slika 23: poslikava zmaja in plesa v mozaiku 

 

 



Rus, Klara (2022): Badaševica. Izpitna naloga. Koper: UP PEF.  

7 
 

2.4. Povzetek 

Po raziskavi je jasno, da je Badaševica zanemarjena, biološko prazna in umetno uničena. 

Nujno je, da se zavedamo zgoraj naštetih problemov in ustvarimo pozitivne spremembe za 

okolje in soljudi. Renaturalizacija je metoda, ki se je izkazala za odlično prakso že pri obnovitvi 

Škocjanskega zatoka. Sprva je bilo odlagališče smeti, ki naj bi se zasipalo in uporabilo za 

razširitev mesta. Ljudje so se zavzeli za neurejeno mokrišče, ga preuredili in spremenili v 

naravni rezervat državnega pomena.  

Z ekoremediacijskimi metodami je dokazano možno revitalizirati vodotoke, mokrišča in 

stoječe vode. Sonaravno urejeni vodotoki in mokrišča imajo pomemben učinek pri blažitvi 

poplav in umirjanju vodotoka po nevihtah, pa čeprav jih ljudje umetno urejajo je naravna 

odločitev boljša. Ravno to je tisto, kar na lokaciji pristanišča manjka. 

Dodeljena lokacija je na prvi pogled majhna, a v resnici zajema kar velik prostor skrit med 

hitrimi cestami. Zaradi neposredne bližine cest ni ravno opazna in ne privablja ljudi. Med 

raziskavo sem ugotovila, da je dostop do pasjega parka mogoč le iz strani Semedele in 

promenade. Če želimo do njega po drugi strani, moramo prehoditi glavna cestna križišča, kar 

ni najboljše. Okolica izliva Badaševice je lepo urejena, potrebuje pa še dodatno nadgradnjo, ki 

bi izboljšala naravni habitat.   

3. PRAKTIČNI DEL 

Pri razvoju idejnega koncepta smo izhajali iz izdelave moodboarda, slikovnega kolaža idej, 

Ugotavljamo, da je na lokaciji precej hrupno, zasidrane barčice pa onemogočajo stik z vodo. 

Zaradi onesnaženosti vode in bližine urejene plaže ta kraj ne bi bil primeren za kopanje, lahko 

pa je dom rastlin in živali.  

Glede na to, da je celotna lokacija obkrožena s preobremenjenimi cestami, je to lahko 

navdih za prenovo okolice in iskanje odgovora na vprašanje mladi: Kakšen Koper bi imeli radi?  

Naslednji korak je bil brainstorming in skiciranje idej. V nadaljevanju podrobneje 

predstavljamo  idejni koncept za izbrano lokacijo s primeri.  

3.1. Spremembe rečne struge 

Pri pregledu okolice opažamo, da so robovi struge ojačani z betonom, za tla pa podatka 

nimamo. V rečni strugi ni nobenih kotičkov, kamor bi se lahko zaraslo rastlinje, hkrati pa reka 

nima toka. Le stoji in rahlo valovi. Če želimo vanjo vrniti življenje, je prvi korak, da se znebimo 

umetne betonske podlage v tleh, vprašljiv pa je tudi vpliv barčic v rečnem pristanišču. Rečno 

dno potrebuje čiščenje organskih odpadkov, ki se nalagajo na dnu struge. Za lažje ohranjanje 

flore in favne bi bilo nujno dno struge nasuti z različnimi naravnimi materiali, npr. različno 

velikimi kamni in skalami, med katerimi bi zasadili morske trave (glej sliko 21). 
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Uporabili bi lahko tudi druge slanuše, ki uspevajo v Škocjanskem zatoku. Z večjimi skalami 

postavljenimi okrog betonskih podpornikov pod stebri avtoceste bi ustvarili dva manjša otoka 

(glej sliko 22). Reka bi dobila veliko bolj naravni videz, skrili bi pust beton in ustvarili unikaten 

prostor, ki ga mimoidoči ne bi mogli uničiti. Skale bi bile tudi skrivališče za živali ob robu rečne 

struge, hkrati pa bi pomagale pri razgibanosti rečnega toka. Med močnim dežjem razgibanost 

rečenega brega deročo vodo upočasni in pripomore k večji poplavni varnosti. 

     

   Slika 24: renaturalizacija rečne struge                                       Slika 25: prikaz sprememb 

 

3.2. Načrt za obrežje reke 

 

Slika 26: razlaga idejnega koncepta 
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Slika 27: tloris idejne zasnove 

Ob rečnem bregu bi bilo treba urediti pot za pešce po zgledu parka Zvezda v Ljubljani (glej 

sliko). Uporaba poliuretanskega peščenega tlaka bele barve, ki je vodoprepusten in odporen 

na UV žarke bi dolgoročno utrdila pot te ji vrnila naravni videz. Cenejša verzija ureditve poti je 

lahko tudi enakomeren nasip peska med robnike, ki bi preprečili posipanje v vodo. 

   

                  Slika 28: trenutno stanje pešpoti                                       Slika 29: primer park Zvezda 

V vročih poletnih dneh potrebujemo senco in najbolj prijetno je sedeti pod drevesom. Na 

obeh straneh Badaševice bi zato zasadili več dreves, okrasnega grmičevja in dišavnic. Tako 

bi privabili žuželke in ptice iz bližnjega Škocjanskega zatoka. Z zasaditvijo dišavnic (sivka, 

timijan, melisa, meta, origano itd.), ki dobro uspevajo na sončnih in suhih legah, bi omejili 

morebitne neprijetne vonjave z reke in ceste. V senčne predele in točke interesa (ob krajših 

pregradah, pod stebri, v podhod, pod drevesi) bi namestili dodatne klopi za sedenje, travno 

rušo pa nadomestili s trpežnimi travami, ki bi bile primerne za piknike in posedanje pod drevesi.  
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Za blažitev hrupa hitre ceste bi vzdolž celotne dolžine hitre ceste dodelali transparentno 

protihrupno ograjo, ki bi bila delno obarvana ali pa bi vsebovala kombinacije različnih naravnih 

materialov. S tem pridobimo zanimiv barvit urbani ambient, ki privablja obiskovalce, hkrati pa 

popestri pogled s ceste. Krajše barvne pregrade za zasebnost bi namestila tudi ob pešpoti na 

bregu, kjer je trenutno pasji park. Tako lahko umetno ustvarimo intimen, varen in igriv prostor. 

Primer dobre prakse je ideja o solarnih protihrupnih ograjah, ki proizvajajo elektriko. S takšno 

ograjo bi lahko uporabnikom parka nudili brezplačno polnjenje telefonov in prenosnikov, 

pridobljeno elektriko pa uporabili tudi za diskretno nočno osvetlitev. S tem bi izboljšali varnost 

in orientacijo večernih obiskovalcev parka, z različnimi svetlobnimi in barvnimi učinki pa še 

dodatno popestrili obrežje reke.  

   

                        Slika 30: solarna protihrupna ograja                         Slika 31: referenca barvne ograje   

Povezava levega in desnega brega je trenutno omogočena na koncu pešpoti, kjer se 

nahaja manjši dvignjen most. Prehod je zelo slabo opazen in onemogoča dostop starejšim 

ljudem ter invalidom. Za izboljšanje povezave med bregoma bi pomagal nov most med stebri 

pod avtocesto. Obiskovalcem parka bi med sprehodom čez reko omogočili pogled na rastline 

in živali v reki.  

 

Slika 32:podrobnejši opis ideje 
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             Slika 33: različni pogledi                                                 Slika 34: prikaz z avtocesto 

4. ZAKLJUČEK 

Badaševica igra pomembno vlogo v mestu Koper. Z nekaj spremembami bi bila lahko 

odlična lokacija za druženje in stik z naravo, česar mestu primanjkuje. Med raziskovanjem za 

to izpitno nalogo sem spoznala, kako pomembna je reka kot vir življenja, kakšno moč ima 

lahko na prebivalce in kako jo maksimalno izkoristiti v naš prid.  Z renaturaliziranjem reke po 

celotni dolžini, bi bistveno izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev, živali in rastlin v okolici 

Badaševice, s tem izboljšali tudi videz javnega prostora ter nenazadnje pridobili dodatne 

površine za preživljanje prostega časa v naravi.  
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EjfWWLIh955VSmTkwlBLoJlYlglpnNGnbTc5iYVBfkGH5aMCrvyL77n5XLAUWfsuaoXpp

PlOiBbyPZHCBq~XOgRQu7lvZuWjfEUSFtb9-

wBeKYoqaYtwr9EpwO1j7ZxFLYoHXGSo8VfK4d4BWinWogx0TPWITrtmYP0cmXinhnrA

5jvM0eEfpk~cbkVU2TymFmo-

CA3Q8b04DgZD5VKznvpFUUkRsjpggyog7J8a6xVZkSY42dEQz~S1oZZk7nHPQ__&Ke

y-Pair-Id=APKAJPQAR5BZZSVPNPWA (dostopno dne: 9.2.2022) 

10. Neznan avtor. Hoosic River Flood Chute Naturalization. Sasaki, 2022. Dostopno na: 

https://www.sasaki.com/projects/hoosic-river-flood-chute-naturalization/ (dostopno dne: 

9.2.2022) 

11. Neznan avtor. Use natural flood protection. Vermont. Dostopno na: 

https://floodready.vermont.gov/flood_protection (dostopno dne: 7.2.2022) 
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6. VIRI SLIK 

Vse slike so bile dostopne med 4.2. in 11.2. 2022. 

6.1. Spletne slike 

• Slika 2: pogled na reko Badaševico - 

https://thumbs.geago.si/data/RecordFieldThumbnail.ashx?ProfileID=Luizem@Luz&rid=53

99@lay_images&size=1280,0&FieldID=Data&offsetField=ThumbnailOffset&centerOffset

=0 

• Slika 3: proti poplavna ureditev reke - 

https://static.primorske.si/foto/highres/GnWeb/f163badase02t.jpg 

• Slika 4: Badaševica črne barve - 

https://www.delo.si/media/images/20210916/1028237.2e16d0ba.fill-800x450.jpg 

• Slika 5: onesnaženje z algami - 

https://static.primorske.si/foto/highres/Istra/F109BADASEVICA02T.jpg 

• Slika 6: posledice kanalizacije reke - https://www.sasaki.com/wp-

content/uploads/2019/10/04_Hoosic-River_website-1800x1409.jpg 

• Slika 7: pozitivne spremembe renaturalizacije - https://www.sasaki.com/wp-

content/uploads/2019/10/05_Hoosic-River_website-1800x1391.jpg 

• Slika 8: morska trava - 

https://image.dnevnik.hr/media/images/1600xX/Oct2021/62172476-morska-trava-

posidonia.jpg 

• Slika 9: morsko dno - https://static.primorske.si/foto/highres/GnWeb/f163badase02t.jpg 

• Slika 10: navadna žuka - 

https://static.primorske.si/foto/highres/Istra/F109BADASEVICA02T.jpg 

• Slika 11: navadni trstikovec - https://www.sasaki.com/wp-

content/uploads/2019/10/04_Hoosic-River_website-1800x1409.jpg 

• Slika 20: grafit o onesnaženosti voda - https://www.cmk.si/assets/images/2019-4.webp 

• Slika 21: poslikava s drevesom želja - https://www.cmk.si/assets/images/2019-2.webp 

• Slika 22: drevo življenja - https://www.cmk.si/assets/images/2019-1.webp 

• Slika 23: poslikava zmaja in plesa v mozaiku - https://www.cmk.si/assets/images/2020-

2.webp 

• Slika 29 : primer park Zvezda  - 

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyIxMzAwIl0/191212-

park-zvezda-nrovan-5.jpg 

• Slika 30 : solarna protihrupna ograja - https://www.globalconstructionreview.com/wp-

content/uploads/2021/08/846.solar2_.png 
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• Slika 31 : referenca barvne ograje - 

https://i.pinimg.com/564x/ed/89/f8/ed89f8c4ceba8c1ee3b7ed5ed1300a54.jpg 

6.2. Osebni arhiv 

• Slika 1: prikaz reke Badaševica 

• Slika 12: pogled iz podhoda proti izlivu 

• Slika 13: podhod in mandrač pod mostom 

• Slika 14: pogled na most 

• Slika 15: pot ob pristanišču 

• Slika 16: pogled na pasji park in reko 

• Slika 17: pasji park 

• Slika 18: peščena pot ob parku, pogled na parkirišče 

• Slika 19: pogled iz pasjega parka 

• Slika 24: : renaturalizacija rečne struge 

• Slika 25: prikaz sprememb 

• Slika 26 : razlaga idejnega koncepta 

• Slika 27 : tloris idejne zasnove 

• Slika 28 : trenutno stanje pešpoti 

• Slika 32 : podrobnejši opis ideje 

• Slika 33 : različni pogledi 

• Slika 34 : prikaz z avtocesto 

 

 


