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1. UVOD 
 
V tej seminarski nalogi sem raziskovala ekološke sposobnosti reke Badaševice. Badaševica je 

reka, ki teče skozi mesto Koper ter njegove obmestne vasi. V Kopru je reka Badaševica znana 

predvsem po smradu, do katerega pa je prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z reko in njeno 

okolico.  

 

Raziskovala sem različna področja, ki vplivajo na življenje reke, od industrijskih panog do 

kmetijstva. Badaševica ima problem z onesnaževanjem, ki prihaja iz industrijskih in kmetijskih 

predelov, prav tako pa tudi neposredno iz komunalnih odplak.  

 

Re-naturalizacija je eden od načinov povrnitve življenja reki, da ji pomagamo obnoviti njen naravni 

potek delovanja.  

 

Re-naturalizacija je druga širša tema, ki sem jo obravnavala v tej nalogi. Predstavila sem njen 

namen in tudi primer re-naturalizacije reke Thames, ki je imela pestro zgodovino. Načela re-

naturalizacije pa sem nato implementirala v problematiko Badaševice. 

 

V seminarski nalogi predstavljam dejavnike, ki vplivajo na stanje reke. V drugem delu seminarske 

pa sem poiskala idejno rešitev za predel Badaševice, ki mi je bil dodeljen. Ukvarjala sem se z 

urbanim ter tudi z ekološkim aspektom dodeljenega področja.  

 

Med prebivalci Kopra sem naredila tudi anonimno anketo in pridobila mnenje na probleme in jih 

spodbudila k podajanju rešitev glede ureditve reke in njene okolice.  

 

Ureditev Badaševice in njene okolice e v Kopru velik zalogaj, ki pa bo potreboval še veliko idej in 

rešitev, da se bo stanje izboljšalo.  
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2. VODA, KOT VIR ŽIVLJENJA IN ODNOS ČLOVEKA DO VODE SKOZI 
ZGODOVINO 

 

Voda je vir življenja, za človeka, živali in rastline. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in 

obstoj življenja samega, zato je zelo pomembno kako z vodo in vodnimi viri  ravnamo.  

 

Različni vodni viri so del okolja in prostora, v katerem bivamo, gradimo, delamo. Urejanje, 

umeščanje objektov in drugih površin je še posebej zahtevno v okolju, kjer imamo potoke, reke, 

hudourniške izvire in druge vodne vire. Pri planiranju prostorske ureditve je treba upoštevati 

naravne zakonitosti takega okolja. Človek z marsikaterimi nepremišljenimi posegi v naravo ruši 

naravno ravnovesje.  

 

V preteklosti smo se ljudje zanašali na reke in vodo za preživetje. Reke so bile vir hrane in tudi 

transportacije. Z vodo smo imeli edinstveno razmerje. Tudi prve večje civilizacije se razvijejo ob 

večjih rekah - Nil, Evfrat in Tigris. Voda je bila za nas znak preživetja, spoštovanje vodnih virov pa 

se je  prekinilo z industrijsko revolucijo in iznajdbo strojev in novih načinov proizvodnje. 

 

Industrijska revolucija je razvila nov slog človekovega bivanja, razmerje z rekami se je spremenilo, 

zavrglo. Med industrijsko revolucijo je prišlo do močnega onesnaževanja rek, posledica tega pa 

niso bile le številne hude bolezni, ki so se v tistem času širile po Evropi temveč tudi pomanjkanje 

čiste pitne vode, ki je stanje v Evropi še poslabšalo. Do druge svetovne vojne so bile reke objekt 

množičnega onesnaževanja. Po letu 1950 pa je prišlo do čiščenja velikih evropskih rek, predvsem 

tudi zaradi posledic vojne in osveščanja ljudi o pomembnostih rek v mestih.  

 

Slovenija je ena izmed najbolj vodnatih držav. Pravico do pitne vode imamo zapisano v ustavi. 

Številčnost vodnih virov prinaša naši državi dragoceno bogastvo. Ravnanje z vodnimi viri, 

spoštovanje narave, ustrezno umeščanje objektov in skrb za okolje so med glavnimi nalogami, da 

Slovenija ostane čista in zelena dežela tudi za prihodnje generacije.  

  



Oblak, Nika, 2022: Re-naturalizacija Badaševice ob Semedelskem zalivu. Seminarska naloga. Koper: UP PEF 
 

 

5 
 

3. RE-NATURALIZACIJA  
 

S čim se ukvarja pojem re-naturalizacije? Bistvo re-naturalizacije je ponovno oživljanje narave. V 

zadnjih sto letih smo z okoljsko krizo neznatno povečali onesnaženost voda in celotnih 

ekosistemov. Namesto dolgotrajnih rešitev iščemo hitre in površne rešitve, ki zadostijo le za toliko 

časa, da se z njimi ukvarjala naslednja generacija.  

 

Re-naturalizacija želi s svojimi metodami obuditi naravo in ji priskrbeti potrebne vire - material, 

rastlinstvo, mikroorganizme, živali da se oživi sama po naravni poti.  Re-naturalizacijo pa najlažje 

predstavim s primerom re-naturalizacije reke Thames. 

 
Re-naturalizacija reke Thames 
 

Eden zanimivejših in najučinkovitejših primerov re-naturalizacije rek je reka Thames, ki teče skozi 

mesto London. Med leti 1830 in  1860 je v Londonu razhajala kolera, bakterija, ki se prenaša skozi 

pitno vodo.  

 

Mesto je vso kanalizacijsko odplako izlivalo v reko, tam so pristali tudi umrli. Iz leta v leto je bila 

reka odlagališče smeti in trupel. Smrad te reke, je bil tako neznosen, da so na območjih reke s 

prebivalci reko fizično zaprli z železnimi pokrovi in ene strani struge na drugo.  

 

Šele med leti 1950 in 1960 se je stanje začelo izboljševati, ko so v mestu uredili čistilne naprave. 

Po drugi svetovni vojni, pa se je začelo čiščenje dna. Reka Thames je bila za več kot 50 let 

razglašena kot za biološko mrtvo reko, kar pomeni, da v njej ni bilo mogoče življenje. Z čiščenjem 

dna in filtriranjem kanalizacijske odplake so uspeli reko oživeti. V reki danes prebiva 115 različnih 

vrst rib, morski konjički in tudi tjulni.  

 

Reka Thames je dober primer re-naturalizacije popolnoma biološko mrtve reke in zgled mnogim 

drugim rekam v Evropi, ki so bile prizadete zaradi človeškega onesnaževanja. 

 

Tako kot v primeru reke Thames, kjer se je izvedlo veliko fizičnih ukrepov, da se je reka ponovno 

obudila, se danes reko ščiti tudi z pravili in ukrepi, ki preprečujejo nadaljno onesnaževanje reke.  
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Thames je ena najčistejših rek, ki teče skozi mesto na celem svetu. Niso pomembni le dejanski 

fizični premiki, temveč tudi ozaveščanje o pomembnosti rek v mestih. Zagotoviti pravila, ki 

omejujejo poseg industrije. Objektom, ki izlivajo odpadno vodo, kemikalije in težke kovine v rečno 

strugo pa je pomembno zagotoviti čistilne naprave, ki omogočajo prečistiti ta odpaden material. 

Predstaviti skupno rešitev, kjer ljudje živijo v sožitju z reko in je ne zapirajo v betonske struge.  

 

 

  
Slika 1: Ilustracija reke Themse v 18. stoletju          Slika 2: Reka Themsa danes (Financial times, 2021) 
 (Wikipedija, 2022)   
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4.  O BADAŠEVICI 
 

Badaševica je reka hudourniške narave, kar pomeni, da ob hudih deževnih obdobjih močno 

naraste in tudi poplavlja. Reka se razteza znotraj občine Koper. Izvira pod Sv. Antonom ter teče 

mimo bližnjih krajev, kjer ima tudi pritoke: Pjažentin, Žleb, Suhi žleb s Cerejem, Mrzlekom, 

Morigalo, Bavškim potokom in Vaganelskim jezerom. V reko Badaševico pa se izliva tudi Olmski 

potok. Reka se na koncu razlije v morje pri Semedelskem zalivu. Reka je bila skozi leta velik 

problem za kmetijstvo, zaradi poplavljanja površin. Z namenom zaustavljanja hudourniških 

razlivov vode se je reko reguliralo s pomočjo betonske struge. V zadnjem predelu pa se je reko 

Badaševico tudi umetno premestilo. Včasih se je reka izlivala v Škocjanski zatok, a se je v letu 

1968 zaradi izgradnje industrijske cone načrtovala popolna izsušitev Škocjanskega zatoka. Reko 

Badaševico so zato speljali v Semedelski zaliv, na reki pa so izkopali veliko preventivnih odtočnih 

kanalov v primeru, če reka naraste.  

 

Badaševica se zaradi svoje lokacije, podnebja, prsti in človeških dejavnikov sooča z mnogimi 

izzivi, ki jih bom raziskala v naslednjih poglavjih. Dotaknila se bom nekaterih geografskih 

značilnosti, podnebja, vpliva industrije, kmetijstva in vodostaja Badaševice. Vsi ti dejavniki vplivajo 

na pomanjkanje flore in favne v tej reki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Slika 3: Geološke lastnosti reke in podnebje  
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4.1. Geološke in podnebne lastnosti reke 
 

Reka izvira na 230 metrih nadmorske višine pod sv. Antonom in meri 10,83 km. Največji pretok 

reke je 119m3/s, vendar pa je v sušnem obdobju pretok enak biološkemu minimumu. Na stanje 

reke vpliva tudi geološka sestava tal. Badaševica v celoti teče po flišnih sedimentnih tleh. Te 

kamnine so lapor, peščenjak ter skrilava glina. Nanosi kamnin varirajo in ustvarjajo različne pogoje 

za uspevanje vegetacije. V zgornjem delu Badaševice je bolj prisoten peščenjak, ki je srednje 

prepusten material in se kruši le če je močno izpostavljen vremenskim vplivom, takrat se kruši ta 

material pa se useda v porečno dno. Večji problem pri krušenju je lapor, saj je to nepropusten 

material, ki je podvržen hitremu preperevanju.  Na rečnem dnu pa se nahaja že prej omenjena 

glina in ilovica, ki pripomoreta k nasipavanju in odplaki materialov. Na predelih Badaševice, kjer 

pa gline in ilovice ni, se ta odplaknjen material poseda in zapira pretočnost reke. Akumulacija 

materiala pa ne predstavljata problema le v rečni strugi temveč tudi v okolici, saj reka odnaša tudi 

rodovitno prst. Prst okoli Badaševice se razlikuje po rodovitnosti. Razliko pa opazimo tako, da 

ugotovimo na kateri sedimentni podlagi prst leži. Na flišnih kamninah najdemo evterično rjavo prst, 

regosol, karbonatno redzina in še nekaj drugih, ki se pojavljajo v manjšem obsegu. Evterična rjava 

prst je edina primerna za kmetijstvo, na drugih tipih prsti pa ne uspevajo rastline, ki so zahtevnejše 

za obdelavo, na nekaterih pa uspeva le nizko rastje ali gozdnate površine.  

 

»Pritoki Badaševice, predvsem Bavški potok, Cerej, Pradisjol, Pjažentin in Olmo prinašajo večje 

količine drobirja in suspendiranega materiala. Odlagajo ga ob spodnjem toku, deloma pa ga naprej 

prenaša Badaševica.« (Plut, Lovrenčak, 1979, str. 119).   

 

Koper je obmorsko mesto na jugo-zahodu Slovenije, zato spada v submediteranski tip podnebja. 

Zanj je značilno, da je največja količina padavin v prehodu med pomladjo in poletjem ter v jeseni. 

Temperature v tem tipu podnebja nihajo v zimskem času od povprečno najnižjih 4 stopinje celzija 

v zimskem času, v poletnem času pa je povprečna temperatura za najtoplejši mesec okoli 22 

stopinj celzija.  
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Padavine so v pomladnih in jesenskih mesecih večje, kar je povod za dvig vodostaja in razlivanja 

reke Badaševice na kritičnih območjih. V zgornjih predelih reke, kjer je Badaševica bolj 

hudourniško zaznamovana v sušnih mesecih, ta tudi presahne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Slika 4: Družbeni, kmetijski in industrijski vpliv na reko 

 

4.2. Kmetijski in industrijski vpliv 
 

Reka Badaševica teče skozi mesto, zato nanjo vplivajo tudi človeški dejavniki. Je priobalna reka, 

kjer je v občini Koper najgostejša poselitev.  

 

Stanovanjski objekti v porečju reke Badaševice predstavljajo nekaj več kot polovico vseh objektov, 

in sicer 59 %, nestanovanjski pa 41% (Luin, 2012) 

 

Stanovanjski objekti se sicer nahajajo na slemenih in bolj strmih pobočjih, saj so ravno predeli in 

doline namenjene kmetijski rabi. Zaradi goste poselitve v okolici reke je velika potreba po cestnih 

povezavah, ki pa potekajo v bližini reke in poleg ostalih dejavnikov tudi te prispevajo k dodatnemu 

onesnaževanju.  

 

Velik problem predstavljajo tudi komunalne vode. Mesto Koper glavno čistilno napravo izliva na 

lokaciji izliva reke Rižane. Ta čistilna naprava prečiščuje komunalno vodo okoli 70% prebivalcem, 
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ostalih nekaj manj kot 30% poslopji pa imajo komunalo speljano v reko ali v okolje, brez čistilnih 

sistemov. V glavno čistilno napravo pa svoje odpadne vode spušča tudi industrija, podjetja kot so 

Tomos, Kemiplas, Avtoplus Cimos in drugi.  

 

Priključenost na komunalne naprave je v priobalnem delu mesta najvišja, z oddaljenostjo pa se ta 

odstotek zmanjšuje. Badaševica je tako tudi še danes opazno obremenjena z kanalizacijskimi 

odplakami. V prejšnjem letu je podjetje Vinakoper v Badaševico izpustilo odpadne tekočine brez 

prejšnje filtracije, ki so reko obarvali vijolično, odpadne tekočine sicer niso bile toksične, vendar 

za izpust tudi niso dobili dovoljenja.  Industrijska proizvodnja se v zadnjih letih le intenzivno 

preusmerja v sistem uporabe čistilnih naprav s tem primernimi filtracijskimi sistemi, npr.: kovinska 

industrija za filtracijo potrebuje čistilno napravo s sposobnostjo filtriranja težkih kovin iz odpadne 

vode, prav tako kemična in živilska (Luin, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Slika 5: Izliv v reko Badaševico iz podjetja Vina Koper (Regional, 2021) 

 

Kmetijske površine okoli Badaševice zasedajo 66% površine. Na bolj strmih pobočjih zunaj mesta 

se razprostira gozd ter grmičevje s travnato rastjo, ki pa so posledica opuščenih kmetijskih njiv. 

Na jugu in zahodu se nad Badaševico nahajajo stopničasto obdelane terase kjer so nasadi oljk in 

vinogradi. Gozdovi in grmičasta območja imajo dobro vlogo pri vpijanju deževne vode. V spodnjem 

delu Badaševice, kjer pa je bolj ravninski svet, se zemlja uporablja za vzgojo poljščin. 

  

Onesnaženost zaradi kmetijstva je odvisna od uporabe strojev, pesticidov in kemikalij, ki so 

potrebni za pridelavo živil. Najbolj obremenjena področja so tista, ki pridelujejo vinsko trto, to so 

pritoki Olmo, Cerej in Bošamarina. Problem na tem področju predstavljajo kemijska sredstva, ki 
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odtekajo v vodo in so neprimerna za okolje. Ne le da ogrožajo čistost reke, temveč tudi floro in 

favno. 

  

Na Badaševici je veliko zgoraj naštetih dejavnikov onesnaževanja. Eden od večjih težav pa so 

tudi divja odlagališča smeti, ki jih zasledimo po rečni strugi. Poleg fizičnih predmetov, se tu 

nahajajo tudi nevarne tekočine, ki se zlivajo v rečne pritoke in v reko. Lokacije teh odlagališč se 

spreminjajo, vendar ostajajo problem tudi danes, saj zaradi njihove sestave ne vemo kolikšne 

preobremenitve se zaradi njih dogajajo na reki Badaševici. 

 

Onesnaževanje in majhna pretočnost, pa vodita tudi do neprijetnega vonja v reki, katerega opazijo 

tudi prebivalci mestne občine Koper. Do smradu prihaja zaradi razkroja organskih materialov, ki 

se nalagajo na dnu Badaševice zaradi tako slabe pretočnosti reke. Plin ki nastaja je vodikov sulfid, 

ki ima vonj po gnilih jajcih, ta plin je v koncentriranih količinah zelo strupen in jedek (Luin, 2012).  

 

  

4.3. Rastlinstvo in živalstvo 
 

Reka Badaševica je zanimiva, saj se izliva v morje, kjer se mešata slana in sladka voda. V tem 

predelu uspeva drugačno rastlinje, kot na drugih območjih po reki. Po celotni strugi reke uspevajo 

za primorsko regijo značilne Črne jelše in od drevesnih vrst tudi vrbe. Kjer je bila struga reke 

spremenjena so nasadili topole, ta vrsta je nezahtevna in ne potrebuje velike količine vode in 

mineralov za preživetje, poleg tega pa ima širok sistem korenin, ki utrjuje brežino reke. Za strugo, 

ki je umetno zgrajena je najbolj značilno rastje trava. V močvirnatih predelih oz. na razlivnih 

območjih se še zadržuje grmičasto rastlinstvo trstenike, mali jesen, črni gaber in ruj. Predelu 

Badaševice, ki je vgrajena z strugo vidimo le redko raznolikost vegetacije. Večjo raznolikost pa 

opazimo v Škocjanskem zatoku, kamor se je Badaševica nekoč iztekala. Škocjanski zatok je 

območje, kjer se mešata sladka in slana voda, zato prihaja do razcveta živalskih in rastlinskih vrst.  

 

Najbolj zanimiva rastlina je slanuša, ki je prilagojena na ekstremno slana okolja, ima čvrste in 

polne liste, ki filtrirajo sol, te pri nas najdemo v škocjanskem zatoku ter v piranskih solinah. Druge 

vrste ki uspevajo v sladko-slanem okolju so še navadni osočnik, obmorski loček, ozkolistna 

mrežica… med živalmi pa se v sladko slanem okolju znajdejo ribe iz družine glavačev. V 
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Badaševici in njeni bližini pa se selijo nutrije ali bobrovke, ki niso avtohtone živali, a so se na okolje 

prilagodile.  

 

Badaševica v betonskih kanalih ne zagotavlja pogojev, ki bi privabile druge živalske vrste, saj ji 

primanjkuje naravnih virov, ki bi živalim zagotavljale hrano in varnost za gnezditev.  

 

Reka Badaševica ima veliko različnih področji raziskave zaradi njene lokacije, v njej prepoznamo 

mnogo raznolikosti, ki jo naredijo tako edinstveno. Z večjim vlaganjem in varovanjem te reke pa 

se lahko Badaševica re-naturalizira in postane dom za nove rastline in živali. 
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5. ANALIZA LOKACIJE 
 

V okviru seminarske naloge sem izvedla podrobnejšo analizo lokacije ob semedelskem zalivu. 

(Lokacija 1). Lokacija 1 se nahaja pri Semedelskem zalivu, kjer Badaševica zaključi svojo pot in 

se izlije v morje. Ta del reke, je bil narejen umetno, saj se je pred razširitvijo in planom izsušitve 

Badaševica izlivala v Škocjanski zatok. Cela dolžina reke, ki jo obravnavam, teče po betonskem 

kanalu, ki se le nekaj metrov pred izlivom razširi in poglobi s tem izgubi svoje samočistilne 

sposobnosti.  

 

Slika 6: Satelitski posnetek lokacije (Geohub, 2022) 

 

Zaradi vpliva morja ni večjega pretoka. Ta del reke je še posebej izpostavljen onesnaževanju, saj 

je priobalni pas družbeno in turistično zanimiv. Izliv pa ljudje obremenjujemo tudi s spreminjanjem 

njegove naravne poti, s poglabljanjem, ožanjem, betoniranjem in izlivanjem neprečiščenih odplak 

neposredno v zaliv. 
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“Prekomerna obremenitev morskega okolja se kaže v slabšanju kakovosti morske vode, 

zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter produktivnosti morja in vodi v degradacijo morskega 

okolja.« (Poklar, 2013, str. 26).  

 

Stanje pri izlivu se sicer počasi izboljšuje, z ureditvijo kanalizacijskega omrežja in pešpoti se je 

zmanjšalo posredno onesnaževanje, a se z zgoščevanjem poselitve in potrebi po večji cestni in 

bivalni infrastrukturi stanje izliva ne izboljšuje. Ta predel je danes še vedno eden izmed najbolj 

zahtevnih in ekološko obremenjenih predelov na Badaševici. 

 

Na tem območju trenutno najbolj uspevajo nitrofilne alge, ki pa uspevajo zaradi anaorganski hranil 

v vodi. To so predvsem nitrati in fosfati, ki nastajajo zaradi kmetijstva in industrijske proizvodnje. 

Zaradi slabega stanja zaliva, v tem predelu Badaševice ne najdemo velike raznolikosti živalskih 

vrst, predvsem so to različne vrste mehkužcev in cevkarjev (Muhič, 2017) 

 

Stanje na izlivu Badaševice se spreminja z letnimi časi, v poletnih mesecih zaradi nizkega 

vodostaja prihaja do še večjih koncentracij onesnaževanja z nitrati in sulfati, ki jih manjša količina 

vode v strugi ne more nevtralizirati. Mešanje sladke in slane vode pa na tem območju vzpostavi 

tudi edinstven ekosistem, ki bi, če ne bi bilo onesnaževanja lahko razcvetel in pripomogel k 

raznolikosti obalnega rastlinstva in živalstva (Poklar, 2013). 
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5.1. Swot analiza 
 

V swot analizi bom predstavila trenutne lastnosti območja, ki ga analiziram. Izpostavila bom 

trenutne prednosti lokacije  in njene slabosti. Nato bom izpostavila tveganja in priložnosti, ki jih ta 

lokacija ima in kako jih lahko izkoristimo. V analizi bom izpostavila glavne in najpomembnejše 

dejavnike stanja, ki jih lahko ob pravem ravnanju izboljšamo. 

 

Prednosti: 
• lepa obmorska lokacija v bližini mestnega središča,  

• nahaja se na poti med promenado, ki poteka od Kopra do Izole 

• stičišče mestnega obrobja s centrom mesta.  

 

Slabosti: 
• stikajo se kmetijske industrijske in družbene površine,  

• umetno zagrajeno,   

• nabiranje odpadnih materialov na dnu, ki preprečujejo pretok,  

• slab vonj,  

• slaba urejenost pasje plaže,  

• pomanjkanje urbane opreme, že obstoječa pa je v zelo slabem stanju, 

• slabo stanje vode, 

• neurejeni izpusti komunalnih voda.  

 

 

Priložnosti: 
• prostor za družabne aktivnosti,  

• urejena pasja plaža, kjer pse lahko varno spustimo,  

• nova urbana oprema, ki vsebuje vse potrebne elemente kot so koši za smeti, razsvetljava, 

pitniki, ograje in igrala,  

• izboljšanje vodnega stanja,  

• urejenost celotnega območja,  

• primer dobre prakse, kje se stikata sladka in slana voda,  

• oživitev ekosistema Badaševice.  
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Tveganja: 
• neurejena infrastruktura in možnost poškodb ljudi in živali,  

• slab zgled okolice - kazi javni prostor,  

• pasja plaža ni varna in je neprimerna za izpust psov,  

• neurejena komunala in prečiščevalni sistemi,  

• divja odlagališča.  

 

 

5.2. Izvedba ankete  
 

V procesu raziskave, sem želela vključiti tudi prebivalce Kopra. Ustvarila sem javnomnenjsko 

anketo o trenutnem stanju Badaševice in njihovih predlogih ureditve. Anonimno anketo sem 

poslala na različne naslove, med drugim sem se obrnila na občino Koper, javno podjetje Marjetica, 

Zavod Škocjanski Zatok, VGP Drava in nekaterim naključnim uporabnikom.   

 

Anketa je vsebovala naslednja vprašanja:  

• Bi si želeli, da se obrežje Badaševice uredi tako, da bi bilo bolj dostopno z naravno strugo 

in več vegetacije? 

• Ali veste, zakaj Badaševica zaudarja? 

• Ali veste kaj je re-naturalizacija? 

• Vodostaj Badaševice je zelo nizek, zato je tudi pretok vode majhen, s tem se odvečni 

material nabira na dnu in gnije. Kako bi se vi lotili problema smradu in Badaševici omogočili 

boljše čistilne sposobnosti? 

• Kaj bi si želeli oz. če imate predlog, kako bi vi uredili okolico pri izlivu Badaševice? (pri 

pasji plaži, na koncu promenade) 

• Kakšne težave opazite na tej lokaciji, kaj vas moti? 

• Če bi bil prostor urejen za skupno rabo, bi se tu zadrževali? 
 

Analiza ankete je pokazala, da Koprčani z obstoječim stanjem niso zadovoljni, da jih v veliki večini 

moti smrad in neurejenost.  Hkrati so izpostavili tudi predloge za izboljšave ne le okolice temveč 

tudi struge.  
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Anketa med anketiranci je pokazala naslednje predloge Koprčanov:  

• redno čiščenje, povečanje struge, prepoved onesnaževanja z industrijskimi odplakami, … 

• vsako letno \"čiščenje\" struge ta problem še povečuje, ker prihaja nizvodno do nabiranja 

še večje količine biološkega materiala. ker s čiščenjem v vodi in ob njej ni vegetacije, ki v 

vodo vnaša kisik, je problem dvojni. ker bi zaradi kmetijskih zemljišč strugo težko re-

naturalizirali bi v tem primeru bile bolj primerne eko-remediacije. 

• z umestitvijo nekakšnega čistilnega in pretočnega sistema,  

• predvsem bi morali najprej konkretno prečesati Olmo, prisoje in ostala naselja, s katerih 

se zliva voda v Badaševico,  

• najprej je potrebno raziskati vse možne vire odtokov, ki se zlivajo vanjo in nato sanirati 

situacijo,  

• odkopati mulj in boljše upravljanje vanganelskega jezera. v sušnih mesecih bi morali 

spuščati vodo oz. več vode. 
 

Nekaj izmed vprašanj se je nanašalo tudi na ureditev okolice predlogi so bili naslednji: 

• boljši dostop v morje za pse na pasji plaži. 

• več zelenja, prostorska ureditev, 
 

Težave, ki so jih izpostavili: 

• precej \"zapuščeno\" delujejo območja ob in pod mostovi. sami privezi so sicer kar v redu, 

da so na tistem mestu. tudi parkirišče je blizu in dovolj veliko. 

• smrad. pasja plaža spodaj pod mostom ni zagrajena in psi lahko pobegnejo. 

• pasji iztrebkii. potrebno bi bilo kaznovati nemarne lastnike psov, ki ne skrbijo za čistočo. 

• smrad, premalo urbane opreme, neestetska struga in okolica. 

• majka zelenja 
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6. IDEJNA REŠITEV 
 

Najprej sem se želela posvetiti izboljšanju vodnega stanja Badaševice, saj je pri izlivu voda najbolj 

onesnažena. Iskala sem rešitve, ki bi vodo pred izlivom v morje lahko očistile. Problem pa se ne 

nahaja le v zaključki reke, če bi bil celoten potek reke očiščen in živeč bi tudi v zaključku prišlo do 

izboljšave, brez večjih posegov. Voda za življenje in razkroj potrebuje kisik, ki ga v Badaševici ni. 

Raziskovala sem samočistilne možnosti in našla primere re-naturalizacije s pomočjo bio-otokov, 

na katerih so posajene rastline ki prečiščujejo vodo in vanjo dodajajo potreben kisik. materiala. 

 

 
          Slika 7: Idejna rešitev 

 

 

Badaševica je plitka reka, zato izgradnja otokov ne bi bila potrebna, saj bi lahko rastline posadili 

v rečno dno, s tem bi rastlinje utrdilo erodibilna tla Badaševice, kar bi pripomoglo tudi k manjšemu 

odnašanju. To rastlinje pa bi v reko dodalo potreben material za razgradnjo bioloških odpadkov 

na dnu, prav tako bi vodo prečistili in ohranjali živo. Če odmislimo, da se prevelike količine 

industrijskih in komunalnih odplak še vedno izliva v reko.  
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V zadnjem umetno poglobljenem predelu bi odstranila čolne, ki le še pripomorejo k 

onesnaževanju. Odstranila bi betonski jašek in razširila strugo. Strugo bi utrdila z večjimi kamni, 

med katerimi pa se bi nato posadila čistilne rastline, ki bi s svojimi koreninami utrdile strugo. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Slika 8:  Privez čolnov (Andrijana Vesovska, 2022) 

 

 

Okoli struge bi nasadila črne jelše in vrbe, saj so značilne za primorsko okolje. Črne jelše pa imajo 

še posebno lastnost širokih odprtih koreninskih sistemov, ki bi pripomogli k utrditvi struge, kar 

pomeni, da bi preprečile erozijo in odnašanje materiala, poleg tega pa ta koreninski sistem 

omogoči donos kisika v vodna tla. Ker je Badaševica v izlivu tudi slanovodna, moramo za 

prečiščevanje uporabiti halofitne rastline. To so rastline, ki so se razvile tako, da imajo membrane, 

ki slano vodo prečiščujejo. Halofiti, ki jih bi nasadila so polžasta rupija, navadni osočnik, ozkolistna 

mrežica, modrikasti pelin in obmorski oman. Te rastline bi pripomogle k naravni biodiverziteti reke 

in pripomogle k začetku obnavljanja ekosistema reke Badaševice.  

 

Pasja plaža je v izredno slabem stanju. Plaža ni varna za ljudi in tudi ne za živali. Na plaži ni 

zagotovljene varnosti, tudi pod mostom je plaža odprta in nima nobene ograje, tako lahko živali 

zbežijo. Pasja plaža tudi nima dobro urejenega dostopa do morja, primanjkuje zelenja in urbane 

opreme: klopi, košev za iztrebke, košev za smeti in razsvetljave. 
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Da bi izboljšala kvaliteto prostora, bi najprej poskrbela za varnost okoli plaže bi postavila ograjo. 

Poskrbela bi za zelenje, pustila bi že obstoječa drevesa in dodala manjše grmičevje in zelenico. 

Dodala bi nekaj igralnih elementov za pse, tunel in ovire za slalom. V prostor bi dodala še klop in 

koše za pasje iztrebke. Na plaži bi iz betonskih plošč postavila tudi lažji prehod do morja, saj je 

trenutno stanje neprijazno. Plošče bi imele majhen naklon s površinami proti zdrsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Slika 9: Pasja plaža - trenutno stanje 

 

 

Most bi zamenjala, ker bi potreboval večji razpon iz ene na drugo stran, zaradi razširitve struge. 

Uporabila bi železno ogrodje, ki bi podpiralo strukturo mostu. Raziskovala sem materiale iz katerih 

bi most obstal. Najbolj razširjen gradbeni material je beton, vendar je tudi eden izmed najbolj okolju 

neprijaznih materialov. Produkcija betona je največji povzročitelj toplogrednih plinov v gradbeni 

industriji. Beton se le v redkih primerih reciklira, največkrat pa se ga zdrobi in uporabi za 

proizvodnjo novega betona.  
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Beton iz katerega stoji trenutni most sem želela uporabiti kot element novega, zato sem 

raziskovala kako bi to bilo mogoče. Naletela sem na raziskovalno ekipo Sructural Xploration Lab 

(SXL), ki se ukvarjajo re-uporabo betonskih blokov. Naredili so most iz recikliranih betonskih plošč 

in ta koncept mi je zanimiv, saj bi podoben pristop lahko uporabili tudi pri izdelavi tega mostu, brez 

da bi uporabljali nove potrošne materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Slika 10: Primer recikliranja betonskih blokov (epfl.ch, 2021) 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Ta seminarska naloga je bila zame velik izziv, saj mi je področje ekologije malo znano. Želela sem 

izpostaviti  ključne težave in za njih poiskati nekaj možnih rešitev. V mestu Koper se bo pred 

izvedbo rešitev na reki potrebno usmeriti še v iskanje rešitev za komunalne odplake ter kmetijsko 

in industrijsko onesnaževanje, ki očitno prispevajo k slabem stanju reke.  

 

Delo, raziskovanje in ugotovitve iz seminarske naloge so mi podale veliko novih spoznanj in 

rešitev, za katere verjamem, da mi bodo v prihodnosti prišle prav. 
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