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1 UVOD 

Valobrani so v prvi vrsti tehnični objekti, namenjeni varovanju obale pred vplivi morja. 
Običajno so izvedeni tako, da poleg funkcije zaščite obale na svoji notranji strani 
omogočajo pristajanje plovil ter priveze. Valobrani so sestavni deli vsakega 
obmorskega okolja, tudi slovenske obale. Prav tako niso zaznani kot tujki oziroma za 
opazovalca moteče strukture v krajini, ampak jih ljudje dojemajo kot del prostora. 
Valobrani, obdani s skalometom, pravzaprav predstavljajo del tipične vedute 
slovenske obale (z morja ter bolj oddaljenih delov obale). Edina redna (dodatna) 
dejavnost, ki se skozi vse leto odvija na večini tovrstnih objektov pri nas, je 
sprehajanje. To kaže na interes za valobrane predvsem s strani lokalnih obiskovalcev, 
pri čemer pa jim niso omogočene ali ponujene nobene dodatne dejavnosti. 
 
Priobalne površine so zanimive za uporabo predvsem zaradi neposrednega stika z 
morjem. Obala igra v povezavi z doživljanjem morja ključno vlogo, saj je ravno 
neposredni stik tisti, ki v prostor prinaša dinamičnost (tako s fizično razgibanostjo 
obale kot tudi z lastno dinamiko morja). Posameznikova percepcija morja na stiku s 
kopnim je torej zelo intenzivna. Zanimanje za obalo se kaže tudi v različnih interesih 
(potrebah) po širitvi oziroma pridobivanju novih priobalnih površin1. 
 
Valobrani bi lahko iz navedenih razlogov s svojo lego bistveno bolj aktivno izkoriščali 
interakcijo med morjem in kopnim. Morske in obmorske dejavnosti bi se lahko 
umestilo na obstoječe površine valobranov. Funkcija teh objektov sicer primarno 
določa njihovo specifično obliko in dimenzije (površine valobranov so načeloma 
relativno ozke in dolge), vendar bi bilo kljub temu možno zdajšnje neizkoriščene 
prostore bolje angažirati. 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Kljub temu, da ljudje valobrane dojemajo kot sestavne dele obalnega prostora, jih v 
večini primerov ne uporabljajo. Rednejše oziroma pogostejše dodatne dejavnosti se 
odvijajo samo na nekaterih objektih, velikokrat pa so časovno omejene (občasne, 
kratkotrajne, sezonskega značaja). Valobrani tako niso aktivno vključeni v dejavnosti 
na bližnji obali. Temu v večini primerov ne botruje tehnični značaj objektov (in njihova 
morebitna neprivlačnost), ampak drugi vidiki. Ponekod je problem dostopnost 
(arhitektonske ovire, pregrade, gneča avtomobilov na parkirišču), drugod slaba 
vzdrževanost (dotrajani materiali, tlak in ostala oprema), pomanjkanje urbane opreme 
in zasaditve. Valobrani zato večinoma nimajo neke dodatne funkcije oziroma se na 
njih ne odvijajo dodatne dejavnosti, ki bi lahko pritegnile več obiskovalcev. 

                                                 
1 V minulem obdobju se v medijih pogosto pojavljajo razne ideje o otokih, polotokih, nasutjih ipd., 
vendar so v večini primerov neutemeljene in ne sežejo dlje od želja. Kljub precejšnjemu številu idej 
(v smislu širjenja priobalnih površin), so le-te v marsikaterem pogledu neustrezne, s krajinskega 
vidika pa prostorsko neskladne in za slovensko obalo pretirane.  
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1.2 HIPOTEZA 

Valobrane bi bilo mogoče izkoristiti kot uporabne prostore ob morju. S primerno 
krajinsko ureditvijo in novimi programi bi bilo možno na tovrstne objekte pritegniti 
aktivnosti in obiskovalce v večjem delu leta. Valobrani bi tako zaživeli, delovali in se 
uporabljali kot fizične in funkcionalne razširitve priobalnih površin. Poleg tega bi bili 
urejeni valobrani vizualno privlačnejši, z ustreznimi posegi bi bilo možno ustvariti bolj 
enotno podobo valobranov vzdolž slovenske obale, hkrati pa ohranjati individualnost 
in specifičnost posameznega objekta. Urejeni in preoblikovani valobrani bi tako 
predstavljali prepoznavno sestavino vedut slovenskega obmorskega prostora. 

1.3 CILJI 

Naloga skuša predstaviti potenciale tovrstnih objektov ter jih izkoristiti v iskanju rešitve 
zgoraj nakazanih problemov. Končni cilji so sledeči: 

 pregled in analiza stanja valobranov na slovenski obali,  
 izbor dodatnih programov za posamezne lokacije, 
 osnovne smernice za krajinsko oblikovanje valobranov, 
 predlogi rešitev za izbrane primere. 

1.4 METODE DELA 

V procesu izdelave diplomske naloge so bile na podlagi analiz in vrednotenja 
obstoječega stanja podane smernice in predlogi za preureditev valobranov na 
slovenski obali. Pri tem so bile uporabljene naslednje metode dela: 

 pregled literature, gradiva, grafičnega gradiva, 
 terenski ogled: pregled stanja valobranov pri nas (inventarizacija), 
 terenski ogled: širše primerljivo območje jadranske obale (Italija, Istra), 
 opredelitev kriterijev, vrednotenje obstoječih objektov (analiza), 
 oblikovanje osnovnih smernic, ki so podane kot (tipski) prerezi in sheme za 

valobrane, kjer so predvideni samo manjši posegi, 
 oblikovanje podrobnejših predlogov rešitev za izbrane primere: dva 

valobrana, na katerih so predvideni večji posegi, ter predlog ureditve 
novega valobrana. 

 
Tako zastavljena diplomska naloga obsega dva dela. V prvem so predstavljene 
osnovne značilnosti valobranov ter območja obdelave (slovenska obala in morje). 
Opravljen je pregled stanja na terenu, inventarizacija ter podrobnejša analiza vseh 
valobranov pri nas (različni objekti na 12-ih lokacijah). Na podlagi analitičnih 
ugotovitev so v drugem delu naloge podane smernice za oblikovanje ter podrobnejše 
rešitve za izbrane primere. 
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2 VALOBRANI – SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

2.1 OPREDELITEV POJMOV 

Termin valobran zajema različne (grajene, nasute, plavajoče) strukture na in v vodi, 
njihov osnovni namen pa je zmanjševanje vplivov vode, predvsem morja. Valobrani so 
vedno vidni nad morsko gladino in – z izjemo plavajočih – pritrjeni na morsko dno. V 
splošnem so valobrani linearni objekti z vodo na obeh straneh (Adie, 1977). 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1991) besedo valobran razlaga kot "zid z 
nasipom, ki varuje pristanišče pred valovi" (manj uporabljane sopomenke: valolom, 
lukobran, bran). 
 
Slovenski izraz za tovrstne objekte je v praksi samo en, angleščina uporablja več 
sopomenk oziroma razlikovalnih izrazov2. V osnovi loči med breakwater (osnovno 
pojmovanje valobrana, opisano zgoraj) in seawall (predvsem utrjevanje obrežja 
oziroma obale, nima vode z obeh strani). Pogosto se uporabljajo tudi naslednji izrazi: 
pier in jetty (kot pomol) ter wharf, berth, quay, dock, mole, ki predstavljajo utrjeno 
nabrežje s privezi (ima dve osnovni funkciji: ščiti obalo pred valovi in delovanjem 
morja oziroma preprečuje vdor morja na bližnje predele kopnega, poleg tega pa služi 
tudi za pristajanje in privez plovil).  

2.2 UMESTITEV VALOBRANA 

Umestitev valobrana na primerno lokacijo in pa njegova velikost (predvsem dolžina) 
sta dva izmed pomembnejših vidikov pri načrtovanju valobranov. Ob neupoštevanju 
naravnih razmer in napačni postavitvi in dimenzioniranju objekta lahko pride do 
neželenih posledic: povečevanja onesnaževanja vode, premajhne učinkovitosti, 
nepravilne konstrukcije (glede na moč in smer valov), erodiranja in odlaganja 
materiala na morskem dnu (kot posledica tokov). V primeru, da valobran ščiti 
pristanišče (marino, mandrač), pa lahko pride ob neprevidni umestitvi tudi do težav pri 
vplutju (Adie, 1977). 
 
Osnovna funkcija valobrana je torej ustvarjanje območja mirne vode med samim 
objektom in obalo za njim (Bray in Tatham, 1992). Poglavitni kriteriji za obliko oziroma 
tip valobrana so prvenstveno naravne razmere (mikro)lokacije: valovi, tokovi in 
značilnosti morskega dna. 
 
Pri izbiri tipa valobrana je torej pred načrtovanjem potrebno upoštevati različna dejstva 
in značilnosti lokacije, med drugim: globino vode, stanje morskega dna, amplitudo 
plimovanja, višino valov in posledično tudi gradbene materiale, konstrukcijske metode, 

                                                 
2 Navedeni angleški izrazi se pojavljajo na več mestih v strokovni literaturi, ki je bila uporabljena pri 
izdelavi diplomske naloge. Prav tako so vsi izrazi razloženi v spletni verziji angleškega slovarja 
(Oxford Dictionaries, 2010). 



4 
Filipič M. Potenciali za krajinsko oblikovanje valobranov ob slovenski obali. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010 

 

ali bo valobran fiksen (v večini primerov) ali plavajoč, višino in obliko valobrana, videz 
in nenazadnje tudi stroške (Adie, 1977). Glede na naštete kriterije in samo analizo 
mikrolokacije se za nadaljnje načrtovanje in izvedbo izbere najprimernejši tip 
valobrana oz. njegovo najbolj smiselno variacijo, prilagoditev danim razmeram. 

2.3 TIPI VALOBRANOV 

Različni avtorji različno opredeljujejo strukture za zaščito obale pred vplivi morja in 
znotraj tega tudi različne tipe valobranov. Med seboj se ločijo po načinu izvedbe, 
uporabljenih materialih, legi glede na obalo, ipd. 
Reeve in sod. (2004) opredeljujejo različne tipe obalnih struktur, namenjenih zaščiti 
obale pred erozijo: umetne rtiče, na obalno linijo pravokotne vertikalne valolome 
majhnih dimenzij3, od obale odmaknjene nasipe, utrditev obalne linije z zidovi (ang. 
seawall), plavajoče valobrane in valobrane, ki so povezani z obalo. 
 

 
Slika 1: Vertikalne lesene konstrukcije (Groynes, 2007) 

 
Slednji se ločijo glede na gradbeni material in izvedbo (Simm in sod., 1996, cit. po 
Reeve in sod., 2004) in jih delimo na: 

 skalna nasutja, 
 nasipe iz betonskih prefabrikatov,  
 vertikalne betonske ali zidane valobrane,  
 jeklene pilote ter 
 kovinske in lesene kletke (napolnjene s kamnitim materialom).  

 
Avtorji posebej opredelijo tudi valobrane ob pristaniščih (lukah, marinah in manjših 
pristanih). V principu se ti po obliki ne razlikujejo bistveno od zgoraj naštetih, le 
njihova konstrukcija je bolj masivna. S funkcionalnega vidika morajo načeloma 
omogočati dostop tako za ljudi kot tudi za plovila. Akvatorij marine ali pristanišča mora 
                                                 
3 ang. groyne-s, iz različnih materialov: leseni, kamnito nasutje; služijo predvsem usmerjanju in 
zmanjševanju vpliva tokov, ki potekajo vzdolž obale 
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dopuščati dovolj prostora in dovolj velike globine za manevriranje plovil, čemur je 
prilagojena tudi lega in velikost valobrana vključno z njegovim podvodnim delom. 
Burcharth (1996, cit. po Reeve in sod.) loči naslednje tri osnovne tipe valobranov: 
nasutje, kesonski tip in sestavljeni tip. 
 
Jedro nasutega valobrana je običajno iz drobnozrnatega materiala (npr. odpadni 
material iz kamnoloma), obdajajo ga plasti večjega kamenja (delujejo kot filter), na 
zunanji, morju izpostavljeni strani, pa je nasutje prekrito z zaščitnimi velikimi skalami 
ali betonskimi prefabrikati (core-loc in accropode sta pogosto najučinkovitejša).  
 

 
Slika 2: Nasuti valobran – shematski prerez (European Coast, 2003) 
 

 
Slika 3: Nasuti valobran, Izola 
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Slika 4: Betonski prefabrikati, Accropode, levo: element, desno: primer uporabe (Accropode, 2010) 
 

 
Slika 5: Betonski prefabrikati, Core-loc, levo: elementi, desno: primer uporabe (Core-loc, 2010) 
 
Ko same skale ne zadoščajo kriterijem za statično stabilnost nasipa, se lahko na 
zunanji strani valobrana izvede še eno, nižje nasutje (dno pod njim mora biti primerno 
utrjeno), ki sega do srednje višine morske gladine in je dinamično stabilno. V 
ekstremnih razmerah se tako nasutje premika in obnaša podobno kot obalne peščene 
sipine ter tako ublaži delovanje valov. 
 
Večje globine morja bi zahtevale bistveno večje količine nasipnega materiala za 
valobran, s tem pa bi tudi v širino zasedale veliko več prostora (predvsem v 
podvodnem delu). V takih okoliščinah so bolj uporabni vertikalni valobrani, 
predvsem kesonski tip (betonski kesoni, napolnjeni s peskom). Vpliv na okolje je tako 
manjši, tak valobran pa je tudi hitreje izdelan in nameščen na izbrano lokacijo. 
Negativne lastnosti kesonskih vertikalnih valobranov so predvsem uporaba 
armiranega betona v morskem okolju (neželeno) in pa dovzetnost same strukture za 
poškodbe (zdrsi in sunki zaradi potencialno velikih udarnih sil valov ipd.).  
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Slika 6: Vertikalni valobran, kesonski tip – shematski prerez (European Coast, 2003) 
 

 
Slika 7: Vertikalni valobran, kesonski tip (European Coast, 2003) 
 
Izboljšana različica vertikalnih so sestavljeni valobrani. Baza valobrana je nasuta in 
širša od zgornjega vertikalnega dela. Na ta način je zagotovljeno razporejanje teže 
konstrukcije na večji površini (kar omogoča gradnjo valobrana tudi na slabše 
stabilnem morskem dnu), konstrukcija sama je bolj masivna in stabilnejša. Poleg tega 
se nasuta baza pod vertikalnim valobranom lažje prilagaja spremembam globine in 
nepravilnostim morskega dna.  
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Slika 8: Sestavljeni valobran – shematski prerez (European Coast, 2003) 
 

 
Slika 9: Sestavljeni valobran (European Coast, 2003) 
 

 
Slika 10: Primerjava med nasutim in sestavljenim valobranom (Reeve in sod., 2004: 347) 
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Adie (1977) kot najbolj pogoste oblike zaščite obale (oziroma predvsem pristanišč in 
marin) pred vplivi morja navaja sledeče: 

 nasip (ang. rubble mound): nasutje skal, večjih kamnov ali betonskih 
prefabrikatov (različnih oblik), ki tvori enotno zaščitno potezo. Običajno ima 
trikoten/trapezast presek in izrazito grobo teksturo. Tak tip valobrana se 
uporablja skoraj izključno na območjih z majhno amplitudo plimovanja. 

 piloti razporejeni v eni ali dveh vrstah na preračunani medsebojni 
oddaljenosti, podprti na zavetrni strani.  

 
Slika 11: Leseni piloti (Wooden piles, 2007) 

 
 lesene ali kovinske kletke napolnjene s kamenjem, skalami, betonskimi 

bloki. Nadalje se uporabljajo kot podvodne gradbene enote. 

 
Slika 12: Kletke iz kovinske mreže, napolnjene s kamenjem (Gabion …, 2010) 
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 vertikalni valobrani: uporabljajo se v globljih vodah, kjer izvedba nasipa ni 
primerna. Izvedeni so v različnih oblikah in materialih: od jeklenih pilotov do 
armiranobetonskih kesonov. Kot osnovni element so lahko uporabljeni tudi 
votli piloti širokih premerov, postavljeni tesno skupaj, ojačani s kovinskimi 
tramovi. 

 sestavljeni valobrani se največkrat uporabljajo v zelo globokih vodah. 
Baza valobrana je trapezaste oblike (širša in s tem stabilnejša), proti površju 
pa se nadaljuje v vertikalni tip.  

 plavajoči valobrani se najbolj uporabljajo na območjih z zelo globoko vodo, 
na vhodih v pristanišča, na jezerih in rekah, kjer mora hidravlični režim ostati 
nespremenjen, lahko pa tudi npr. kot začasna rešitev med gradnjo 
pristanišča in drugih (pri)obalnih struktur. Kljub svojim prednostim 
(prilagodljivost, mobilnost, boljše prestrezanje valov, ne prekinjajo 
naravnega toka) lahko služijo le kot dober nadomestek fiksnim strukturam, 
ne morejo jih pa popolnoma zamenjati. 

 
Slika 13: Plavajoči valobran (Floating breakwater, 2009) 

 
Na slovenski obali so valobrani fiksni, večinoma predstavljajo kombinacijo 
vertikalnega tipa s skalnim nasutjem na zunanji, izpostavljeni strani. Kompaktni 
vertikalni del je na notranji, zaščiteni strani običajno oblikovan kot pohodna površina, 
namenjen pa je tudi pristajanju in privezu plovil. Starejši valobrani in tisti ob manjših 
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mandračih4 so običajno iz lokalnega kamna, novejši imajo betonsko osnovo in 
tlakovane pohodne površine. Kategorije za razvrstitev valobranov bi bilo za slovensko 
obalo potrebno opredeliti nekoliko drugače oziroma jih bolj specifično definirati. 
Valobrane na obravnavanem območju sem razvrstila v naslednje štiri kategorije (lahko 
se pojavljajo tudi v različnih kombinacijah oziroma po več tipov hkrati na določenih 
lokacijah): 

 skalomet (oziroma skalno nasutje ali skalna zložba), 
 betonski vertikalni valobran (kesoni, piloti), 
 kamniti vertikalni valobran in 
 večje nasutje nelinearnega značaja (ni tipični valobran, bolj podoben otoku 

oziroma polotoku). 
 

 

A B 

C D 

Slika 14: Tipi valobranov pri nas: A – skalomet, B – betonski vertikalni valobran, C – kamniti 
vertikalni valobran, D – večje nasutje 
 

 
Slika 15: Kamniti valobran (s skalometom), Sv. Katarina 

                                                 
4 Beseda mandrač izhaja iz italijanskega izraza mandracchio, ki označuje pristanišče lokalnega 
značaja, namenjeno manjšim plovilom. Izraz je v slovenskem primorju splošno uveljavljen in se 
zato uporablja tudi v diplomski nalogi, kljub temu, da ni knjižni. 
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3 PREDSTAVITEV OBMOČJA OBDELAVE 

Območje obdelave, ki ga zajema diplomska naloga, obsega celotno slovensko obalo, 
od meje z Italijo na severu, do meje s Hrvaško na jugu. Gledano v širšem merilu, v 
kontekstu celotne obalne linije, so valobrani izrazito točkovnega značaja. Slovenska 
obala tako ni obdelana v celoti, obravnavani so le odseki, kjer se nahaja kateri izmed 
valobranov. Slednji so podrobneje predstavljeni v naslednjem poglavju. V 
nadaljevanju so opisane samo splošne značilnosti slovenske obale in morja. 

3.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE OBALE 

Slovensko obalo zaznamuje izrazita razčlenjenost z zalivi in polotoki. Zračna linija od 
ustja Dragonje na meji s Hrvaško do zaliva Sv. Jerneja na meji z Italijo meri 17 km, 
obalna črta pa je skoraj trikrat daljša (46,6 km). 
 
Na obali, katere kamninska sestava je pretežno flišnata (le na nekaterih predelih 
nekdanjega izolskega otoka apnenčasta), se izmenjujeta dve tipični obliki. Ob izlivih 
večjih rek, Rižane in Dragonje, ter drugih manjših vodotokov (Badaševice, Drnice in 
Fazana) v morje so nastale obsežne naplavinske ravnice.  
 

 
Slika 16: Poplavna ravnica ob polotoku Seča 
 
Slednje se izmenjujejo z izrazitejšim prehodom kopnega v morje – s strmimi, do 80 m 
visokimi flišnimi klifi, ki so nastali kot posledica morskih vplivov na mehko kamenino 
(Marušič, 1998). Klifi so razviti predvsem na severnih in zahodnih straneh polotokov in 
manjših rtičev (Debeli rtič, Strunjan, Fiesa, Piran, polotok Seča). 
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Slika 17: Flišni klif – pogled od Valdoltre proti Debelemu rtiču 
 
Krajino slovenske obale poleg morja, ki ima posebno doživljajsko vrednost, izrazitih 
flišnatih klifov in vmesnih poplavnih ravnic zaznamujejo tudi stara strnjena gručasta 
mestna jedra na polotokih (oziroma nekdanjih otokih) z vertikalnim poudarkom 
cerkvenega zvonika. Kot zanimiv element zaznavanja obale nastopajo tudi soline s 
svojimi pravilnimi geometrijskimi polji in opuščenimi solinarskimi hišami. V nekoliko 
širšem kontekstu bližnjega zaledja je s krajinskega vidika prav tako pomembna 
drobna lastniška struktura kmetijskih zemljišč, obsežni vinogradi ter nekateri tipični 
predstavniki (sub)mediteranske vegetacije, predvsem cipresa (Cupressus 
sempervirens), oljka (Olea europaea) in pinija (Pinus pinea). 
 
Slovenska obala ima zaradi vpliva morja in rahlega vpliva zmernega celinskega 
podnebja submediteransko klimo, kar se v primerjavi z ostalim Jadranom odraža 
predvsem v nekoliko nižjih temperaturah zraka ter večji količini padavin v 
spomladanskih in jesenskih mesecih. Poletja so vroča in sušna, zime mile. Toplotna 
akumulacija morja pripomore k manjšim temperaturnim nihanjem tudi na kopnem. 
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3.2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA MORJA 

3.2.1 Globine in morsko dno 

Tržaški zaliv, čigar del je tudi slovensko morje, spada med plitve zalive. Več kot 
polovica slovenskega morja ne presega 15 m globine, 40% pa je plitvejšega od 10 m 
(Klanjšček, 2005). Plitvost morja vpliva na njegovo relativno hitro segrevanje in 
ohlajanje ter ekološko občutljivost. Najgloblja točka slovenskega morja (-37,25 m) se 
nahaja približno 300 m severozahodno od rta Madona (Piranska punta). 
 

 
Slika 18: Batimetrična karta slovenskega morja (Klanjšček, 2005: 14) 
 
Reliefne značilnosti obale z izmenjujočimi klifi in aluvialnimi ravnicami se nadaljujejo 
tudi pod morsko gladino. Na območjih rečnih nanosov je dno zelo položno, ob klifih pa 
bistveno bolj strmo. Apnenec in prevladujoči fliš se od obalne linije nadaljujeta do 
globine približno 10 metrov. Na tej globini se nato pojavi prelom s strmim skokom, ki 
se nadaljuje do sedimentnega dna. Flišni pasovi se od obale v morje izrazito zajedajo 
v prevladujoče muljasto in drobnopeščeno dno. 
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Slika 19: Sedimentološka karta dna slovenskega morja (Klanjšček, 2005: 15) 

3.2.2 Temperatura, slanost 

Jadransko morje je toplo morje, praviloma so povprečne mesečne temperature morja 
višje od povprečnih mesečnih temperatur zraka (te razlike so največje pozimi). 
Povprečna letna temperatura morja v Portorožu je 15,8 °C. Najnižja temperatura 
morja je v februarju 8 °C in najvišja v avgustu 24 °C (Rejec Brancelj, 2003). Zaradi 
plitvosti slovenskega morja se le-to relativno hitro segreva in ohlaja. 
Povprečna površinska slanost slovenskega morja je v primerjavi s preostalim 
Jadranom najnižja, na kar vplivajo pritoki rek, med letom pa se spreminja (najvišja je 
pozimi, ko je pretok rek najnižji); globinska slanost je skozi vse leto skoraj 
nespremenjena.  

3.2.3 Dinamika morja 

V povezavi z valobrani in njihovo osnovno funkcijo je dinamika morja pomembna 
predvsem z vidika morskih tokov, plimovanja ter valovanja (v povezavi z vetrovi).  
Glavni morski tok se premika ob hrvaški in nato slovenski obali proti severozahodu, 
pri Trstu se obrne in vrača ob italijanski obali proti jugovzhodu. Zaradi plitvosti morja v 
celotnem Tržaškem zalivu je gibanje morskih mas, predvsem pa lokalnih tokov, 
odvisno še od različnih drugih dejavnikov: razlika v razporeditvi temperatur, slanosti in 
gostote vode, stalni vetrovi, plimovanje, globine morja ter reliefne značilnosti obale in 
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morskega dna (Klanjšček, 2005). Tako so ob rtih zaradi mikrolokalne izoblikovanosti 
tokovi lahko tudi močnejši. 
 

 
Slika 20: Morski tokovi v Tržaškem zalivu (Klanjšček, 2005: 16) 
 
Amplituda plimovanja Jadranskega morja je največja v njegovem skrajnem severnem 
delu, v slovenskem morju znaša povprečno 66 cm (razlika med povprečno najvišjo in 
povprečno najnižjo gladino vode), razlika med ekstremoma pa znaša skoraj 300 cm 
(Upravljanje …, 2009). Na višino plimovanja vplivajo še vetrovi in zračni tlak.  
 
Poleg lastnega nihanja Jadranskega morja imajo najpomembnejši vpliv na valovanje 
vetrovi. Največje površinske valove na tem območju povzročata burja in jugo v 
zimskem času ter maestral v poletnem (Klanjšček, 2005). Burja je močen, sunkovit 
severozahodni veter, ki prinaša suh in mrzel zrak ter odriva površinsko vodo od obale 
(gladina se zniža). Valovi so v tem primeru nepravilnih oblik, kratki in strmi, visoki do 3 
m (Saksida, 2009). Jugo je vlažen in topel jugovzhodni veter, za katerega so značilni 
dolgi valovi pravilnih oblik (Klanjšček, 2005), visoki do 4 m in več. Zmerni južni vetrovi 
narivajo vodo k obali (gladina se tako dvigne). Maestral je tipičen poletni močnejši 
veter, ki piha redno čez dan z morja na kopno. 
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Slika 21: Roža vetrov (Klanjšček, 2005: 23) 
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4 PREGLED ŠIRŠEGA JADRANSKEGA PROSTORA 

Slovenska obala je specifična zaradi svoje razgibanosti na sorazmerno majhnem 
prostoru. Poleg terenskega ogleda in inventarizacije valobranov na slovenski obali 
sem opravila tudi ogled nekoliko širšega obalnega prostora. Odsek obale severnega 
Jadrana, ki je primerljiv s slovensko, zajema obalo italijanskega dela Tržaškega zaliva 
in zahodno obalo Istre. Območje obdelave sega na italijanski strani zahodno do izliva 
reke Timave pri Devinu, na hrvaški strani pa do najjužnejšega dela istrskega polotoka 
oziroma do Pulja. 

4.1 OBALA TRŽAŠKEGA ZALIVA 

Obala od slovensko-italijanske meje do sredine Miljskega zaliva je gosto urbanizirana, 
z izjemo dveh rtov (Tanki rtič in Rt Roner) v skrajnem južnem delu. Relief je gričevnat, 
v nadaljevanju se priobalno območje nekoliko izravna in razširi. Obalo vse do starega 
jedra Trsta zasedajo industrijske dejavnosti (rafinerija, ladjedelnica, luka). Od starega 
tržaškega pristanišča naprej se severozahodna obala Tržaškega zaliva izrazito 
spremeni. Nad zelo ozkim ravninskim pasom tik ob morju se dvigajo strma pobočja. 
Za razliko od tipičnih flišnih klifov na slovenski obali so te previsne stene apnenčaste; 
na tem območju se namreč v morje izteče kraški svet. Vsa naselja se zaradi 
pomanjkanja prostora neposredno na obali torej nahajajo na kraški polici nad morjem. 
Teren se do gladine vode polagoma spusti šele pri izlivu reke Timave, kjer se nahaja 
Devin. Z ustjem reke Timave se začenjajo obširne ravnice skrajnega 
severovzhodnega dela Padske nižine, ki že predstavljajo drugačno tipologijo obale. 
Na ozkem obalnem pasu od Trsta do Devina, kjer potekajo cestne povezave, se 
pojavljajo posamezni stanovanjski objekti in manjši mandrači lokalnega značaja.  
 
Miljski zaliv in tržaško luko z zahodne strani ščitijo trije dolgi betonski valobrani 
(dolžine 1500 m in dva po 500 m), od obale oddaljeni od 700 do 1500 m. Njihova 
funkcija je izključno varovalna. 
 
Večji, "Stari valobran" (it. Antica diga) s skalnatim nasutjem se nahaja nasproti 
starega pristanišča. Večinoma je namenjen potrebam pristanišča, njegov južni del pa 
je bil leta 2007 obnovljen. Zdaj se na delu valobrana, ki sega najbližje staremu jedru 
Trsta, nahajajo lokali in kopalne površine. 
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Slika 22: Stari valobran v Trstu (Brodella, 2010) 
 
Ostali valobrani ob italijanski obali ščitijo predvsem manjše marine (Sv. Rok, Milje, 
Trst, Sesljan), mandrače in lokalna kopališča. V večini primerov so podobni 
valobranom ob slovenski obali: betonska pohodna površina, nekoliko višji zdi, na 
zunanji strani obdani s skalometom. Najmanjši so samo v obliki skalnatega nasipa. 

4.2 ZAHODNA OBALA ISTRE 

Zahodna obala Istre je po svojih strukturnih in morfoloških značilnostih dokaj podobna 
slovenski, kljub temu, da je še bolj turistično izrabljena. Tudi tukaj se izmenjujejo 
strnjena naselja, območja s turističnimi kapacitetami ter kmetijske površine (večinoma 
vinogradi in oljčniki). Gosto poraščenih površin je ob obali malo, večinoma jih 
predstavljajo nasadi pinij. Obalna črta je izrazito členjena: definirajo jo številni večji in 
manjši zalivi, otočki, polotoki in rti. Podobno kot stara jedra Kopra, Izole in Pirana na 
polotokih izstopajo strnjene mestne strukture Umaga, Novigrada, Poreča in Rovinja. 
Razgibanost zahodnega dela obale pa v vertikalnem pogledu ni tako izrazita. Teren 
se polagoma spušča obale, ki je večinoma kamnita (plošče, kamenje, prodniki). 
Spremembe nadmorske višine v neposredni bližini morja niso tako dramatične kot pri 
klifih na slovenski obali ali apnenčastih stenah med Trstom in Devinom. Izjema v tem 
kontekstu je le Limski kanal, saj z geomorfološkega, krajinskega in vizualnega vidika 
predstavlja posebnost.  
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Slika 23: Limski kanal 
 
Drobno členjeno obalno linijo v bližini Novigrada prekine obsežnejša ravnica izliva 
reke Mirne. 

 
Slika 24: Izliv reke Mirne 
 
Valobrani na zahodni istrski obali ščitijo turistična pristanišča (marine, ki so v vsakem 
nekoliko večjem naselju), lokalne mandrače ter kopališča različnih velikosti. Zaradi 
večje izpostavljenosti vplivom odprtega morja (v primerjavi s slovensko obalo, ki ima 
relativno zaščiteno lego) so ob večjih mestih na polotokih pogosti tudi daljši valobrani, 
ki ščitijo celoten zaliv (npr. Umag). 
 
S tipološkega in vizualnega vidika so valobrani na tem območju enaki kot na slovenski 
obali: večinoma so betonski oziroma kamniti, imajo višje zaščitne zidove (bolj 
izpostavljeni), na zunanji strani pa jih prav tako kot pri nas obdaja skalno nasutje. 
Nekoliko drugačen je le valobran ob novi marini v Novigradu – po vsej njegovi širini se 
razteza (približno 5 m širok) travnat pas (v bodoče možna dodatna zasaditev). 
Valobrane ob plažah večinoma uporabljajo kopalci (sezonsko), ponekod ob marinah 
služijo servisnim površinam. 
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Slika 25: Fažana, valobran v mandraču, desno: pogled z morja, levo: pohodna površina in skalna 
zložba 
 

 
Slika 26: Poreč, kamniti/skalnati valobran, pogled z obale proti otoku Sv. Nikole 
 

 
Slika 27: Novigrad, valobran pri novi marini 
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Slika 28: Novigrad, stari valobran pri plaži, desno: začetni del valobrana s skalometom na obeh 
straneh, levo: območje s privezi 
 
Obravnavano območje obsega samo zahodno obalo Istre. Pulj se že zelo razlikuje od 
severneje ležečih hrvaških obmorskih mest; ima namreč bistveno bolj zavetno lego. 
Nahaja se v globokem zalivu, z zunanje strani je zaščiten s polotokom. Območje okoli 
skrajnega juga Istre, posebno rt Kamenjak, ima še bolj razdrobljeno obalo s številnimi 
otoki in otočki. Vzhodna obala od rta proti Reki je povsem drugačna (in zato tudi 
neustrezna za primerjavo). Tu je teren tik ob morju precej bolj strm, več je gozda. 
Neposeljen je večji del obale kot na zahodni strani, naselja so manjša, strnjena v 
zalivih (z izjemo skrajnega severnega dela, v območju Lovrana in Opatije). Razen na 
posameznih odsekih vzhodna obala Istre nima tako izrazitega turističnega značaja. 
Ob naseljih so običajno lokalni privezi (ne nujno varovani z valobranom), marine so 
manjše, tudi jih ni toliko kot na zahodni obali. Gledano v širšem kontekstu je vzhodna 
istrska obala že naravno bolj zaščitena pred vplivi (odprtega) Jadranskega morja 
(zaščito nudijo otoki – Cres, Krk …). 
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5 INVENTARIZACIJA IN ANALIZE VALOBRANOV NA 
SLOVENSKI OBALI 

Valobrani na slovenski obali so, gledano v širšem merilu, relativno majhni. Njihove 
velikosti segajo od takih, ki so dolgi nekaj deset in široki nekaj metrov ter so povsem 
mikrolokalnega značaja, do večjih, ki se nahajajo predvsem ob marinah in ki niso 
izključno linearnih oblik (npr. otoček v marini Portorož). 
 
Uporabljeni gradbeni materiali so večinoma beton (kesoni, piloti), pohodne površine 
valobranov so tlakovane (kamen, beton). Starejši objekti (predvsem tisti v bližini starih 
mestnih jeder Kopra, Izole in Pirana) so kamniti. V večini primerov so na zunanji strani 
obdani s skalometom, kar predstavlja značilno veduto z morja in drugih delov obale. 
 
Dejavnosti in rabe, ki jih valobrani ščitijo, so marine (3), manjša lokalna pristanišča 
oziroma mandrači ter kopališča. Načeloma so dostopni za javnost in se kot taki tudi 
uporabljajo (z izjemo koprske marine). V večini primerov valobrani skozi vse leto 
funkcionirajo kot sprehajališča (v širšem kontekstu njihove mikrolokacije). Locirani so 
tako ob strnjenih urbanih središčih (stara mestna jedra), kot ob turističnih območjih 
(marine) kot tudi ob manjših kopališčih in mandračih izven strnjenih naselij (v bližini še 
naravno ohranjenih delov obale). 
 
Inventarizacija valobranov na slovenski obali je narejena predvsem kot pregled 
obstoječe situacije. Pregled valobranov upošteva različne parametre, pri vsakem 
primeru je najprej prikazana njegova fizična pojavnost, dimenzije, oblike, uporabljeni 
materiali ter (na podlagi opredelitve v poglavju 2) tudi tip valobrana. Pregled upošteva 
umestitev valobrana v krajino ter poglede oziroma vedute na sami mikrolokaciji (z 
obale na morje, z morja na obalo ter lokalno na sam valobran). Posamezne lokacije 
so pregledane tudi v nekoliko širšem kontekstu (značilnosti okolice samega 
valobrana, dostopi, zanimivosti in posebnosti v bližini). Vsak valobran ščiti določene 
dejavnosti (običajno večje ali manjše pristanišče), posebej pa so definirane še 
dejavnosti, ki se odvijajo na njem in v neposredni bližini, oziroma ali se valobran 
(dodatno) uporablja in kako.  
 
Predstavitvi posameznega valobrana sledi analitični del z vrednotenjem, kjer je vsak 
izmed valobranov obravnavan še na podlagi nekaterih drugih, kompleksnejših 
kriterijev (ki ne temeljijo zgolj na opisu posameznega objekta, ampak spajajo različne 
vidike).  
 
Glede na primarno funkcijo valobrana bi bila dva izmed osnovnih kriterijev njegova 
tehnična in prometna ustreznost (ali ima valobran primerno lego in obliko, ne 
povzroča prevelikih motenj v poteku morskih tokov, dovolj učinkovito opravlja svojo 
funkcijo zaščite pred valovi in vetrovi; ali omogoča varno vplutje v pristanišče, 
manevriranje plovil v akvatoriju, dodatne priveze ipd.). Diplomska naloga teh dveh 
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kriterijev ne razčlenjuje podrobneje, saj se predvideva, da obravnavani objekti ob 
slovenski obali ustrezajo osnovnim pogojem. 
 
Za vse ostale (sekundarne) funkcije in rabe valobranov je zelo pomembna 
dostopnost s kopnega (valobrani pri nas, katerih notranja stran ima značaj pomola s 
privezi, so a priori dostopni z morja) – ali so površine valobrana dostopne zunanjim 
uporabnikom in kako, ali jih je možno in se jih sme uporabljati ter kakšni so dostopi. 
Na kriterij dostopnosti se neposredno navezuje tudi naslednji, in sicer obisk in 
dodatne dejavnosti valobrana: ali ljudje pridejo na valobran, ali se valobran uporablja 
še za kakšne druge dejavnosti in katere (poleg tega, da opravlja osnovno funkcijo – 
varovanje – in da so ob njem možni privezi). Eden izmed ciljev diplomske naloge je 
med drugim tudi ta, da bi se valobrani bolj uporabljali (če se že ne). Dodatna raba 
valobrana napelje na kriterij vpetosti valobrana v okoliški prostor. Slednja je lahko 
fizična (direktna navezava na sosedje površine, prisotnost pregrad ipd.), vizualna ali 
funkcionalna (povezanost z ostalimi funkcijami in dejavnostmi v bližnji okolici). 
Povezava je lahko boljša ali slabša. Naslednji kriterij predstavlja dodatna 
opremljenost valobranov. Opremljenost je v konkretnem primeru obravnavana 
nekoliko širše (v smislu krajinske ureditve, ki pritegne potencialne obiskovalce 
oziroma uporabnike prostora), saj zajema tako prisotnost urbane opreme (klopi, luči, 
smetnjaki ipd.) ter njeno primernost in funkcionalnost kot tudi prisotnost zasaditve (ter 
njeno stanje in primernost). Slednji kriterij je nekoliko specifičen predvsem v okviru 
valobranov, ki se navezujejo na stara mestna jedra. V takih situacijah je valobran 
pogosto sestavni del značilne (lahko celo zaščitene) vedute na obmorsko mesto in bi 
bilo zakrivanje pogledov s previsoko zasaditvijo lahko sporno (podrobneje je ta kriterij 
obravnavan pri posameznih primerih). V sklopu urejenosti in opremljenosti valobranov 
je ocenjena tudi vzdrževanost posameznega objekta. 
 
Poleg tekstualnega dela so pri vsakem primeru dodane fotografije s terenskega 
ogleda, izseki5 iz digitalnih ortofoto posnetkov slovenske obale ter skice situacije 
oziroma shematski tlorisi in prerezi. 
 

                                                 
5 Zaradi lažje primerljivosti posameznih lokacij in velikosti ter orientacije valobranov so vsi izseki 
enako veliki (400 m × 400 m). Razen zadnjega (marina Portorož) so tudi vsi orientirani tako, da 
imajo sever na vrhu. Izsek območja marine Portorož je zaradi primerjave z izseki ostalih območij 
zasukan za nekaj stopinj (označeno na sliki). 
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V nadaljevanju so valobrani ob slovenski obali predstavljeni po posameznih lokacijah 
od severa proti jugu: 

 Debeli rtič, 
 Valdoltra, 
 Sv. Katarina, 
 marina Koper, 
 mandrač Koper, 
 Molet, 
 mandrač Izola, 
 marina Izola, 
 Strunjan, 
 mandrač Piran, 
 Bernardin,  
 marina Portorož. 

 
Na naslednji strani se nahaja pregledna karta lokacij, velikosti in osnovnih rab 
valobranov na slovenski obali. 
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Slika 29: Pregledna karta lokacij, 
velikosti in osnovnih rab valobranov 
na slovenski obali (podloga: "Digitalni 
…", 2009); večji krogec pomeni večji 
objekt; kot kategorija 'drugo' je v 
Strunjanu opredeljena laguna Stjuža, 
v Bernardinu pa hotelski objekt (več 
pri posameznih primerih) 
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5.1 DEBELI RTIČ 
 

 

A B 

C D 

Slika 30: Mladinsko zdravilišče Debeli rtič, fotografije s terena; A – dostop do plaže, B – pogled na 
del plaže in enega izmed valobranov, C – del bazena za skoke v vodo, D – plitvejši del bazena 
 

 
Slika 31: Posnetek območja mladinskega zdravilišča na Debelem rtiču ("Digitalni …", 2009) 
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Območje letovišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču obsega tudi zunanje 
kopalne površine. Najmanjši valobran na slovenski obali z dvema krakoma (dolžine 27 
m in 35 m) varuje morski del kopališča, služi pa tudi občasnemu pristajanju manjših 
plovil (za potrebe prevoza gostov letovišča). Daljši krak valobrana je z zunanje strani 
obdan s skalami. Obrežje, valobran in pripadajoči pomoli so betonski.  
 
Lokacija je pred pogledi z obale dobro zaščitena z visokimi klifi. Dostopi so urejeni s 
severne strani skozi kompleks letovišča (utrjena betonska pešpot in širša asfaltirana 
cesta za intervencijska in dostavna vozila), ob oseki tudi tik ob morju. 
 
Severozahodno od plaže se v pasu morja 200 m od obale razteza območje naravnega 
spomenika Debeli rtič. Obala, ki poteka od valobrana proti zavarovanemu območju 
proti severu, je prodnata, proti jugu pa muljasta z vidnimi flišnatimi linijami tudi pod 
vodo. Značilno muljasto dno je do približno 100 m od obale zelo položno (globine do 
1,5 m), nato se v nadaljnjih 100 m dokaj hitro poglobi (globin od 15 do 17 m).  
 
Plaža in s tem tudi valobran spadata v območje zunanjega kopališča letovišča, ki ga 
v poletnih mesecih koristijo predvsem otroci oz. družine z otroki. Večji od obeh krakov 
valobrana ščiti manjši morski bazen (zaliv), ki je (v morje) odprt samo proti 
jugovzhodu. V notranjem delu je bazen plitev s položnimi stopnicami za dostopanje v 
vodo. V zunanjem delu, kjer se bazen odpira proti morju, je dno globlje – lokacija 
namenjena skokom v vodo (temu primerno je tudi opremljena: odskočne deske, lestev 
za izhod iz vode).  
 
Območje plaže (in s tem dejavnosti in površin, ki jih ščiti valobran) se navezuje na 
zunanji (sladkovodni) bazen letovišča in pripadajoče površine. Med obema deloma 
(bazenskim in morskim) je razvita odlična tako vizualna kot funkcionalna povezava 
(lahka dostopnost, nobenih fizičnih preprek, nivoji ločeni le z nizkimi stopnicami), kar 
daje celotnemu prostoru preglednost in občutek celovitosti in zaključenosti. 
 
V poletnih mesecih se prostor torej uporablja za kopanje in ostale vodne in 
obvodne aktivnosti, pozimi pa dolgo osončena (jugozahodna orientacija) in od 
urbanih središč odmaknjena lokacija predstavlja prijeten kotiček za sprehode. 
 
Kopališče je lahko dostopno, valobran s svojimi dodatnimi funkcijami in primerno 
opremljenostjo (za skoke v vodo, kopanje, plavanje) predstavlja integrirani sestavni 
del celote. Intenzivno se uporablja predvsem v toplejših mesecih, pozimi pa prijetna 
lokacija pogosto privablja sprehajalce. Prostor funkcionira kot celota in se uporablja v 
skladu s svojim namenom.  
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Slika 32: Mladinsko zdravilišče Debeli rtič, sheme: tloris, prerez 
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5.2 VALDOLTRA 

 

A B 

C D 
Slika 33: Mandrač Valdoltra, fotografije s terena; A – skalna zložba in nasutje, B – betonski 
valobran s svetilnikom, C – mali notranji mandrač, D – pogled proti plaži 
 

 
Slika 34: Posnetek območja mandrača v Valdoltri, severovzhodno od mandrača bolnišnica 
Valdoltra ("Digitalni …", 2009) 
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Na južni strani se park Ortopedske bolnišnice Valdoltra razteza na manjšem rtiču. 
Sledni je na zahodni strani obdan s skalno zložbo oziroma skalometom (55 m), proti 
vzhodu pa se nadaljuje v betonski pomol (27 m), ki služi pristajanju manjših plovil. V 
notranjosti zaliva, ki ga ščiti tako nastali valobran, se nahaja še manjši mandrač z 
lokalnimi privezi (voda je tu zelo plitva), ki je zaščiten z majhnim kamnitim 
valobranom. Območje je zaščiteno predvsem z zahodne strani in bolj izpostavljeno 
južnimi in jugozahodnim vetrovom.  
 
Vzhodno od mandrača se nahaja plaža bolnišnice (položne betonske stopnice, v 
nadaljevanju muljasta obala), zahodno pa se skalnati utrjeni del nadaljuje v muljasto 
plažo, s severne strani zaščiteno s klifom. Morsko dno je tipično muljasto, zelo 
položno, globine se z oddaljenostjo od obale enakomerno večajo. 
 
Park bolnišnice, ki obsega večji del površin med posameznimi bolnišničnimi objekti in 
sega skoraj do obale, je od dela tik pri morju ločen z žičnato ograjo. Območje je 
dostopno s severne strani (pot od glavne ceste proti Ankaranu), prav tako je javnosti 
odprt park (kljub temu, da je fizično ločen). 
 
Prostor (lokalno in širše) se – poleg osnovne funkcije mandrača – uporablja predvsem 
v poletnih mesecih kot kopališče, čez vse leto pa ga koristijo posamezni sprehajalci. 
 
Valobran je normalno dostopen, vendar kljub bližini kopališča prostor ne deluje 
enotno. Vizualno zanimiva strukturna posebnost je skalna zložba na zunanji strani, ki 
se nadaljuje v običajno obliko skalometa. Območje je dobro vzdrževano, vendar 
razen osnovne funkcije (zaščita mandrača) ne daje možnosti za dodatne aktivnosti. 
Valobran razen svetilnika tudi nima nobene dodatne opreme ali druge krajinske 
ureditve in zasaditve. Kot občasno sedišče se uporablja zidek.  
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Slika 35: Mandrač Valdoltra, sheme: tloris, prerezi 
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5.3 SV. KATARINA 

 

A B 

C D 
Slika 36: Mandrač Sv. Katarina, fotografije s terena; A – kamniti valobran, B – nasuti valobran z 
lesenim pomolom, C – dostop na školjčno sipino, D – konec nasutega valobrana 
 

 
Slika 37: Posnetek območja mandrača na Sv. Katarini, severovzhodno se razteza športni park, na 
južni strani je školjčna sipina ("Digitalni …", 2009) 
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Med območjem Luke Koper in kopališčem kampa Adria Ankaran se nahaja manjše 
lokalno pristanišče, ki ga omejujeta dva nizka valobrana. Mandrač je odprt proti 
zahodu. Na severni strani je zaščiten s kamnitim valobranom, (dolžina 95 m, širina 7 
m), delno obdanim s skalometom. Z jugovzhodne smeri mandrač ščiti nizko gramozno 
nasutje (dolžine 200 m), vzporedno s katerim, na notranji strani po vsej dolžini, kjer so 
privezi, teče lesen pomol na kolih (z nasipom povezan z manjšimi lesenimi brvmi). 
Valobran se nato nadaljuje v še nekaj več kot 100 m dolgo skalnato in kamnito 
nasutje, ki je ob plimi povsem poplavljeno. 
 
Obala je na tem območju prav tako muljasta, morje je zelo plitvo (šele 600 m od obale 
doseže globino 5 m). Območje severozahodno od mandrača se v poletnih mesecih (in 
ob rednem čiščenju nanosov morske trave) uporablja kot kopališče. Južno od 
nasutega valobrana se razteza edina školjčna sipina6 v pri nas. Med sipino in 
kopnim se nahaja občasno poplavljeno močvirnato področje. V nadaljevanju zaliva 
Polje se začenja območje Luke Koper (lokacija bodočega 3. pomola).  
 
V zaledju mandrača se razteza športni park (s pripadajočimi servisnimi objekti), ki 
obsega večje travnato nogometno igrišče, 2 veliki peščeni večnamenski površini (tudi 
koncertni prizorišči), prostor za piknike, 6 utrjenih igrišč za odbojko na mivki (tudi 
evropska prvenstva) in druge športe na mivki (tenis, rokomet, badminton, nogomet, 
bossaball); poleg omenjenih se tukaj večji del leta odvijajo tudi vodni športi: jadranje, 
potapljanje, smučanje na vodi, veslanje. Kot že rečeno se lokacija skozi vse leto 
uporablja predvsem za raznovrstne športne dejavnosti (z izjemo najhladnejših 
tednov/mesecev), precejšnje število obiskovalcev pa čez leto pritegne tudi školjčišče. 
 
Mandrač pri Sv. Katarini s svojima dvema valobranoma spada v območje tukajšnjega 
športnega parka, vendar se ne uporablja v povezavi z njim. Kamniti in nasuti valobran 
sta sicer skladna s svojo okolico, vizualno vpeta v prostor, vendar bi lahko bila bolj 
angažirana. Prav tako ostaja neizkoriščena bližina školjščišča, do katerega je dostop 
v zelo slabem stanju (slabo je tudi informiranje oziroma signalizacija, da se na tej 
lokaciji nahaja nekaj zanimivega). Nasuti valobran bi na nekaterih mestih potreboval 
utrditev in sanacijo. Na območju primanjkujejo predvsem (ustreznejše) informacijske 
table, tukaj tudi ni nobene opreme ali krajinske ureditve. 

                                                 
6 Školjčna sipina je nastala času poglabljanja dna ob gradnji 2. pomola v Luki Koper (po letu 1990). 
Izkopani mulj so odlagali na območju zdajšnje sipine – dež je spiral drobne delce blata/zemlje, tako 
so ostale le apnenčaste lupine morskih mehkužcev. 
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Slika 38: Mandrač Sv. Katarina, sheme: tloris, prerez, detajl kamnitega valobrana 
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5.4 MARINA KOPER 

 

A B 

C D 
Slika 39: Marina Koper, fotografije s terena; A – zaključek valobrana s svetilnikom, B – betonski 
valobran, C – prepust, D – pogled na valobran z mestne plaže 
 

 
Slika 40: Posnetek območja marine v Kopru, zahodno od marine mestno kopališče, južno staro 
mestno jedro ("Digitalni …", 2009) 
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Marina Koper je na ugodni lokaciji, lahko dostopna predvsem z morja. Lokacijo 
odlikuje bližina starega mestnega jedra in (nastajajočega) potniškega terminala (proti 
vzhodu, tj. Luki Koper). Plovila v marini so zaščitena z ozkim betonskim valobranom (v 
obliki L, 175 m) na pilotih. Na zunanji strani je zadnjih 20 m obdan s skalometom. Proti 
vzhodu je valobran podaljšan v manjši (25 m) pomol z bencinsko črpalko (za plovila). 
Valobran delno ščiti tudi območje mestne plaže zahodno od marine. Tu je morje 
nekoliko plitvejše kot v vzhodnem delu (potniški terminal). 
 
Kopenski del marine (s spremljevalnimi dejavnostmi: restavracija, fitnes, jadralni klub) 
je ograjen, vendar kljub temu načeloma odprt javnosti (s tem tudi valobran). Celotno 
območje se tako skoraj izključno koristi za potrebe marine (servisni prostori ipd.), 
delno ga uporabljajo jadralci. Valobran sam se (z izjemo privezovanja) ne uporablja. 
Marina je s svojimi servisnimi objekti utesnjena na majhnem prostoru, ki daje 
potencialnemu zunanjemu obiskovalcu občutek, da je tukaj nezaželen. 
 
Valobran marine je praktično nedostopen, posledično ga tudi ne uporabljajo zunanji 
obiskovalci. Kljub svoji ugodni legi zaradi svoje introvertiranosti območje ni vpeto v 
širši prostor. Vzdrževanost objekta je primerna, prav tako opremljenost, ki služi svoji 
osnovni funkciji – privezi, priključki za vodo in elektriko, svetilke. 
 

 
Slika 41: Marina Koper, sheme: tloris, prerez 
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5.5 MANDRAČ KOPER – MESTNO PRISTANIŠČE 

 

A B C 

D E 

F G 

Slika 42: Mandrač Koper, fotografije s terena; A – pogled s kamnitega valobrana na stari mandrač, 
B – utrjena obala s privezi, C – kamnite stopnice za dostop do vode, D – prostori za shranjevanje 
ribiškega materiala, E – pogled na koprski mandrač iz Semedele, F – pogled na stari valobran z 
morja, G – konec starega valobrana s svetilnikom, pogled z morja 
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Slika 43: Posnetek območja mandrača v Kopru, na zahodni strani staro mestno jedro ("Digitalni 
…", 2009) 
 
Območje starega mestnega pristanišča obdajata dva valobrana, znotraj pa sta še 
dva pomola (carinski in stari valobran). Najstarejši mandrač je namenjen komunalnim 
privezom.  
 
Na severni strani zaliv ščiti stari kamniti valobran (dolžina 130 m, širina 15-20 m), ki je 
na zunanji strani dvignjen (zid) in obdan s skalometom. Od mestne plaže do 
valobrana poteka utrjeno kamnito obrežje z dostopom v vodo in začasnimi privezi. V 
sklopu obnove sprehajališča sta valobran in severno obrežje dobila tudi novo 
razsvetljavo. Zahodno stran zaliva ščiti najnovejši betonski valobran s kamnitim 
tlakom (dolžina 165 m, širina 6 m), zgrajen v sklopu urejanja koprske promenade 
(2007), predvsem za potrebe dodatnih komunalnih privezov. Novi valobran poteka v 
loku vzporedno s starim pomolom in je na koncu zaokrožen (svetilnik). Najstarejši 
kamniti valobran (zdajšnji notranji pomol, dolžina 110 m, širina 3-6 m), ki ščiti stari 
mandrač, je bil obnovljen skupaj s celotnim območjem sprehajališča (preplastitev – 
nov tlak). Severni valobran ima tipični ribiški značaj: tu je največ (in največjih) ribiških 
bark, ob zidu so tudi urejeni prostori za shranjevanje mrež in ostalega ribiškega 
materiala. Ribiške aktivnosti (skozi vse leto) pritegnejo tudi precej sprehajalcev 
oziroma obiskovalcev. 
 
Celotno območje (tako vizualno kot funkcionalno) deluje homogeno, koherentno – z 
na novo urejenim sprehajališčem/promenado so pomoli in valobrani med seboj 
smiselno povezani po kopnem. Zaključena celota, ki sega vse od plaže do novega 
valobrana in naprej po Semedelski cesti (pešpot), je tesno povezana s starim 
mestnim jedrom in kot taka tudi deluje. Ves prostor se intenzivno uporablja skozi 
vse leto (predvsem sprehajalci, rolarji, kolesarji, tekači, ostali športniki …), vzdolž 
celotne linije sprehajališča so nanizani različni mikroprostori: ploščad s kipom in 
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sedišči, manjši park z otroškim igriščem, zunanji prireditveni prostori, 50-metrska 
lesena klop, manjši trgi, ploščadi in zasaditve. 
 
Kot že rečeno, je območje koprskega mandrača dobro dostopno, prav tako deluje 
povezano in vpeto v okoliški prostor in dejavnosti. Ves prostor, vključno z valobrani in 
pomoli, je dobro obiskan skozi vse leto. Nekoliko slabše vzdrževan je samo stari 
kamniti valobran (na določenih mestih dotrajan kamniti tlak). Neprimerna je tudi 
razmestitev luči javne razsvetljave (postavljene preveč gosto). 
  

 
Slika 44: Mandrač Koper, shema: tloris 
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Slika 45: Mandrač Koper, sheme: prerezi 
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5.6 MOLET 

 

A B 

C D 
Slika 46: Molet, fotografije s terena; A – pogled proti Kopru, B – pogled v smeri Izole, C – vhod v 
mandrač, D – pogled z morja 
 

 
Slika 47: Posnetek območja Moleta, na južni strani Žusterna ("Digitalni …", 2009) 
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Ob obalni cesti Koper–Izola, med Žustrerno in Rexom (lokalna oznaka za območje z 
ostanki potopljene italijanske ladje iz 30-ih let 20. stoletja), se nahaja zelo majhen 
mandrač Molet (ital. moletto = pomol), ki ga ščitita dva betonska in kamnita valobrana 
oz. pomola (45 in 20 m). Mandrač je izrazito lokalne narave, tu so privezani manjši 
čolni, v poletnih mesecih pa se prostor uporablja tudi kot plaža (kopanje, sončenje 
…). Obalno pešpot (nekoč traso enotirne železnice Parenzane) skozi vse leto 
uporabljajo številni sprehajalci, rolarji, tekači in kolesarji. Molet je torej dostopen peš, 
s kolesom ipd. Manjše parkirišče se sicer nahaja čez cesto, ki pa je trenutno v poletnih 
mesecih še zelo prometna (z izgradnjo predorov pod Markovcem se bo bistveno 
razbremenila in umirila). 
 
Na vzhodni strani od mandrača so v razdalji nekaj sto metrov številne čeri (nevarno 
za plovbo). Med Žusterno in Rexom pa se v dolžini približno enega kilometra in širini 
do 50 m od obale raztezajo podvodni travniki pozejdonke7.  
 
Molet je direktno dostopen samo z obalne pešpoti, prehod čez prometno cesto ni 
urejen. Kljub neposredni bližini glavne prometnice, ima mali mandrač zaradi relativno 
omejene dostopnosti povsem lokalni značaj – uporabljajo ga predvsem prebivalci 
Žusterne in bližnjih hiš. Vzdrževanost obeh valobranov je slaba (obrabljene stopnice, 
večje razpoke in poškodbe pohodne površine, slabo urejeni dostopi v vodo). Prav tako 
ni tukaj nobene dodatne opreme ali zasaditve. 
 

 
Slika 48: Molet, sheme: tloris, prerezi 

                                                 
7 Posidonia oceanica; omenjena lokacija je edino območje v Tržaškem zalivu in hkrati 
najsevernejše rastišče te morske cvetnice. Nahajališče je opredeljeno kot naravna vrednota, 
ekološko pomembno območje, ščiti pa ga tudi Natura 2000. 
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5.7 MANDRAČ IZOLA – MESTNO PRISTANIŠČE 

 

A B C 

D E 

F G 

Slika 49: Mandrač Izola, fotografije s terena; A – prostori za shranjevanje ribiške opreme, B – 
skulptura, C – pogled z valobrana proti staremu mestnemu jedru, v ozadju zvonik cerkve Sv. 
Mavra, D – gramozni pas med zidom in skalometom, E – formaviva na skalah nasipa, F – pogled z 
morja na nasutje in kamniti valobran, G – širši pogled z morja (značilna izolska veduta) 
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Slika 50: Posnetek območja mandrača v Izoli, na vzhodni strani staro mestno jedro, na jugu severni 
valobran marine ("Digitalni …", 2009) 
 
Severni valobran skupaj z valobranom na severni strani marine tvori vhod v območje 
pristanišča – na ta način je ustvarjen precej zaprt zaliv, katerega severni del zaseda 
stari mandrač krožne oblike in pomoli z (večinoma komunalnimi) privezi. Celotno 
pristanišče je dobro zaščiteno predvsem pred burjo, nekoliko manj pred zahodnimi in 
jugozahodnimi vetrovi. 
 
Notranji krožni mandrač ščitita dva kratka pomola, med njima je ozek vhod. Širše 
območje je s severne strani zaščiteno s kamnitim valobranom (215 m), ki je na zunanji 
strani obdan s skalometom. Slednji se nadaljuje v skalnat nasip (150 m, vzporeden s 
severnim krakom valobrana marine). Kot je značilno za pomole ob starih mestnih 
jedrih, je tudi ta valobran tipično ribiški: ribiške barke, ob zidu prostori za shranjevanje 
ribiške opreme – podobno kot koprski, s tem da je izolski skoraj za polovico ožji (s tem 
ima manj prostora za potencialne sprehajalce). Valobran je ob obnovi (leta 2005) dobil 
tudi novo razsvetljavo. Skalomet je bil v slogu formavive uporabljen za kiparsko 
delavnico – tako so dela sicer na ogled stalno, vendar ambient ni primeren, da bi 
pritegnil ljudi, ki bi se tu zadržali. V širšem kontekstu se mandrač z valobranom 
navezuje na staro jedro in pripadajoče dejavnosti (hotel, trgovine, lokali, občina, ipd.). 
Cona za pešce, ki je razpotegnjena ob obali vse od začetka Izole do plaže pri 
Svetilniku (Rt Petelin), je ravno pri mandraču funkcionalno "prekinjena" s 
prezasedenim parkiriščem (predvsem v poletnih mesecih pretirana gneča – moteče za 
pešce). 
 
Dostopnost do samega valobrana je torej omejena, posledično se na njem tudi ne 
odvijajo dodatne dejavnosti. Valobran je sicer fizično povezan z obalno ureditvijo, 
vendar ne funkcionira v kontekstu z njo. Razen razsvetljave na valobranu ni ostale 
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urbane opreme, kot sedišče se občasno uporablja le kamniti zid. Tlak je na določenih 
mestih že dotrajan, v splošnem vzdrževanje objekta ni redno.  

 
Slika 51: Mandrač Izola, sheme: tloris, prerez 
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5.8 MARINA IZOLA 

 

A B 

C D 

E F 
Slika 52: Marina Izola, fotografije s terena; A – izolska marina (in mandrač) z Belvederja, B – 
grmovna zasaditev na valobranu, pogled z razgledne ploščadi na severni (C) in zahodni (D) krak 
valobrana, E – pogled z morja (zahodni krak), F – visoko skalno nasutje 
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Slika 53: Posnetek območja marine Izola ("Digitalni …", 2009) 
 
Izolska marina je zaradi svoje zaprtosti zaščitena pred vsemi vetrovi in drugimi 
neugodnimi vremenskimi razmerami. Betonski valobran obdaja območje komercialnih 
privezov v obliki črke L z zahodne in severne strani (dolžina 200 + 315 m, širina 17 
m). Pohodna površina je tlakovana (betonski tlakovci), pas ob notranjem robu je 
lesen. Pohodni del valobrana je od zunanjega skalometa ločen z zidom in nizko 
grmovno zasaditvijo (Pittosporum tobira, Teucrium fruticans, Viburnum tinus). 
Valobran se zaključi z zaokroženim delom s svetilnikom. 
 
V širšem kontekstu se valobran navezuje na kopenske objekte marine (servis, 
trgovine, lokali), proti vzhodu poteka povezava skozi marino do starega jedra. V 
neposredni bližini se nahajata tudi jadralni in veslaški klub. Proti zahodu se razteza 
utrjena betonska plaža, ki se nadaljuje v pešpot do Simonovega zaliva. Na vsem 
območju kopališča je dno prodnato, kamnito ali skalnato, voda je plitvejša, globine se 
polagoma večajo. Ob valobranu so globine večje (do 6 m, znotraj marine 2-4 m). Blizu 
Simonovega zaliva se pod vodo nahajajo ruševine starega pomola (antično 
pristanišče, tudi arheološki ostanki na kopnem, npr. rimska vila). 
 
Marina in s tem tudi valobran sta (kljub komercialni naravi pristanišča) dostopna skozi 
vse leto tudi zunanjim obiskovalcem. Poleg primarnih uporabnikov marine valobran 
uporabljajo tudi sprehajalci (posamezni se povzpnejo na "razgledno ploščad", ki se 
nahaja v vogalu valobrana nad objektom s sanitarijami). Ker gre za območje s 
predvsem turističnim značajem, je tudi valobran odlično vzdrževan (čiščenje, redna 
popravila, obrezovanje grmovnic ipd.), vendar kljub temu ne izkorišča vseh 
potencialov. 
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Slika 54: Marina Izola, sheme: tloris, prerez 
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5.9 STRUNJAN 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

Slika 55: Strunjan, fotografije s terena; A – pinijevi drevoredi, B – pogled proti Piranu, C – lesena 
sedišča na kamnitem zidku, D – utrjena obala s pomoli, E – mostiček do solin, F – pogled iz smeri 
solin, G – stari kamniti pomol, H – nova ureditev kopališča 
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Slika 56: Posnetek območja Stjuže in kopališča v Strunjanu ("Digitalni …", 2009) 
 
Na videz naravni "polotok", ki ločuje zaliv Stjužo od morja, je bil nasut pred približno 
200 leti. Tako nastala laguna Stjuža (iz it. chiusa = zaprta), ki je danes z morjem 
povezana samo preko kanala na skrajnem jugu polotoka, je v preteklosti služila 
ekstenzivnemu gojenju rib (it. vallicoltura). 
 
Nasuti valobran oziroma polotok (300 m, širina 35-60 m), ki se nadaljuje z manjšim 
nasipom (150 m) je na zunanji strani utrjen. Betonska plaža se proti notranjosti 
nadaljuje s travnimi površinami, grmovno zasaditvijo in trojnim pinijevim drevoredom 
(Pinus pinea). Na notranji strani je obala položna in muljasta. Polotok je s solinami 
povezan na jugu preko manjšega mostu. Urejeno kopališče dopolnjuje gostinska 
ponudba (restavracija, nekaj manjših lokalov). Na skrajnem jugu se nahaja nekaj 
lokalnih privezov (manjša plovila). S polotoka se odpirajo lepi pogledi tako na 
Piransko cerkev s klifom kot tudi na soline in Strunjansko dolino.  
 
Območje Stjuže je del Krajinskega parka Strunjan (naravni rezervat; Natura 2000: 
potencialno posebno ohranitveno območje; naravna vrednota; ekološko pomembno 
območje), morski del je ribolovni rezervat, osrednji del zaliva zaseda večje gojišče 
marikultur (školjke). 
 
Obala je tipično muljasta, na območju plaže prodnata (nasutje), v nadaljevanju proti 
severu vedno bolj kamnita in skalnata (med muljem), tu se strmo nad morjem dviguje 
flišnat klif. 
 
V bližini kopališča se nahaja tudi hotelski/zdraviliški kompleks (Terme Krka) s 
športnimi površinami in Vila Tartini (državni protokolarni objekt) z obsežnim parkom. 
Nasuti valobran s plažo je dostopen z dveh strani: z glavne ceste s severne strani ter 
peš preko solin na južni strani. Območje, ki je bilo v celoti prenovljeno v letih 
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2009/2010, se uporablja skozi vse leto (poleti intenzivnejše: kopališče). Poleg lokalnih 
obiskovalcev se tukaj sprehaja tudi precej gostov zdraviliškega kompleksa.  
 

 
Slika 57: Strunjan, sheme: tloris, prerezi 
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5.10  MANDRAČ PIRAN – MESTNO PRISTANIŠČE IN LUNGOMARE 

 

A B 

C D 

E F 

Slika 58: Mandrač Piran, fotografije s terena; A – severni valobran, B – rdeči svetilnik na severnem 
valobranu, C – zaključek severnega valobrana s skalometom, D – pogled na južni valobran z 
zelenim svetilnikom, E – južni valobran/carinski pomol/bencinska črpalka, F – pogled na oba 
valobrana od daleč 
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Slika 59: Posnetek območja mandrača v Piranu ("Digitalni …", 2009) 
 
Mestno pristanišče v Piranu je razdeljeno na dva dela: na zunanjega (večje globine 
vode – tudi večja plovila) in na manjši notranji mandrač, namenjen manjšim plovilom 
domačinov. Slednji se je v preteklosti zajedal še globlje v mestno grajeno tkivo 
(območje današnjega Tartinijevega trga), vendar je bil konec 19. stoletja zasut 
(smrad, nečistoča – zdravstveni in higienski razlogi). Pristanišče je odprto proti 
jugozahodu, ščitita pa ga dva valobrana, z zahodne (160 m) in južne (80 m) strani. 
Skalno nasutje varuje tudi ves piranski polotok (od mandrača vse okoli rta Madona).  
 
Morje je na tem mestu ob obali (predvsem v notranjem mandraču) zelo plitvo, vendar 
se hitro poglobi (globina 10 m že približno 70 m od obale). Dobrih 300 m 
severozahodno od rta Madona se nahaja tudi najgloblja točka slovenskega morja (-
37,25 m). V 200-metrskem pasu okoli rta Madona se razteza podvodni naravni 
spomenik. 
 
Valobrana, ki varujeta mandrač, sta kamnita, na koncu pa imata značilna svetilnika. 
Oba sta tudi obdana s skalometom. Na notranji strani zahodnega valobrana so 
začasni privezi, namenjeni nekoliko večjim plovilom potniškega prometa. Ta valobran 
je tudi opremljen s klopmi in koši za smeti. Na južnem valobranu (carinski pomol) se 
nahaja bencinska črpalka za manjša plovila. Ozek vhod v notranji mandrač ščitita dva 
manjša kamnita pomola. 
 
Skalomet, ki obdaja praktično ves polotok, pred vplivi valov ščiti tako sprehajališče 
kot hiše, ki so bile prej tik ob obali. Med skalami so na nekaj mestih urejeni dostopi v 
vodo (stopnice z držali), v začetnem delu pa je plaža z betonskimi pomoli, ki je od 
sprehajališča ločena z betonskim zidkom. Mandrač v Piranu je funkcionalno 
neposredno povezan s starim mestnim jedrom in kot tak tudi živi in deluje. 
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Pristanišče z valobranoma in lungomare se tako uporabljajo skozi vse leto (poleg 
ribičev in ostalih uporabnikov plovil predvsem sprehajalci, poleti tudi kopalci).  
 
Valobrana sta dela zaključene celote piranskega mandrača, vpeta v prostor in se kot 
taka tudi uporabljata. S svojima specifičnima svetilnikoma predstavljata tudi sestavni 
del tipične piranske vedute z morja. Urbana oprema (kamnite klopi, luči …) je 
primerna okolju (staro mestno jedro), vzdrževanost je nekoliko slabša (dotrajan tlak 
in zunanji kamniti zidovi). 

 
Slika 60: Mandrač Piran, sheme: tloris, prerezi 
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5.11  BERNARDIN 

 

A B 

C D 
Slika 61: Bernardin, fotografije s terena; A – pogled z notranje strani mandrača, B – zunanja 
(morska stran), na levi vidne visoke pinije, C – kip na dvignjeni betonski ploščadi, desno eden 
izmed svetilnikov, D – položne betonske stopnice in pinije, v ozadju drugi svetilnik 
 

 
Slika 62: Posnetek območja Bernardina: hotelski kompleks, plaža, mandrač ("Digitalni …", 2009) 
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Mandrač na Bernardinu je namenjen gostom hotelskega kompleksa. Z južne strani 
je zaliv zavarovan s širokim betonskim valobranom, katerega večji del zaseda krak 
hotela in kompleks notranjih bazenov. Južna in zahodna stranica valobrana sta 
namenjeni pristajanju manjših plovil, po vzhodni strani pa je obdan s skalometom. Na 
južni strani hotelskega objekta se nahaja terasa (namenjena kopalcem notranjih 
bazenov), obrobljena z visokimi pinijami. 
 
Valobran je sicer (po kopnem) dostopen z notranje strani zaliva in po sprehajalni poti 
ob morju iz smeri Pirana, vendar se praktično ne uporablja (nobenih sprehajalcev, 
kot je značilno za ostale valobrane in pomole). V toplejših mesecih zunanje ploščadi 
ob hotelu uporabljajo le kopalci/uporabniki pokritih bazenov. Poleg manjšega 
paviljonskega objekta na južni strani hotelske stavbe na nekoliko dvignjeni betonski 
ploščadi stoji kip Lepe Vide. 
 
Lokacija je sicer normalno dostopna, vendar nekoliko oddaljena od osnovne linije 
sprehajalne poti, zato tukaj ni (veliko) zunanjih obiskovalcev ali sprehajalcev. Prav 
zaradi fizične ločenosti tukaj ni možno govoriti o vpetosti v prostor, območje je 
urejeno v kontekstu hotela in bazenov. 

 
Slika 63: Bernardin, sheme: tloris, prerezi 
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5.12  MARINA PORTOROŽ 

 

A B 

C D 

E F 

Slika 64: Marina Portorož, fotografije s terena; A – pogled na oba valobrana iz kampa na polotoku 
Seča, B – severni valobran, kopališče, pinijev drevored, C – dostopna pot na južnem 
valobranu/otočku, D – dostopi v vodo na južnem valobranu, E – skalomet južnega valobrana, v 
ozadju terasa gostinskega lokala, F – pinijev drevored z vmesno grmovno zasaditvijo (otoček – 
obroba) 
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Slika 65: Posnetek območja marine Portorož – severni in južni valobran ("Digitalni …", 2009) 
 
Na območju med Lucijo in rtom Seča so se v preteklosti raztezale soline. Začetki ideje 
o marini segajo že v leto 1964. Prva faza gradnje nove marine je potekala v obdobju 
1977–1982, druga faza pa v letih 1983–1986. V sklopu druge faze gradbenih del je bil 
kot zaščita pred vplivi valovanja nasut tudi manjši "otok". Marina je tako zaščitena z 
zahodne strani z dvema valobranoma, med katerima je vhod v akvatorij pristanišča. 
 
Severni valobran predstavlja običajna linijska poteza (dolžina 160 m, širina 20 m). 
Notranja stran je namenjena privezom. Od betonske plaže na zunanji strani jo loči 
travnat pas s pinijevim drevoredom. 
 
Južni valobran je izveden v obliki otočka (dolžina 220 m, širina 80 m), na zahodni in 
južni strani je obdan s skalometom ob katerem teče gramozna pot. Na severni in 
vzhodni strani so betonske površine, notranja stran (vzhodna) je namenjena privezom. 
Osrednji del otoka predstavlja velika travna površina, ki je ob robu zasajena. Proti 
marini (severni in vzhodni rob) jo obroblja pinijev drevored z vmesno grmovno 
zasaditvijo (Pittosporum tobira), na zahodni in južni strani pa pinije, posamezne 
tamariske (Tamarix sp.) in druge manjše grmovnice. 
 
Poleg vseh dejavnosti, povezanih z marino, je severni valobran urejen v betonsko 
plažo z dostopi v morje. Južni valobran/otoček je bil prvenstveno namenjen golf 
igrišču, zdaj je tam le manjši lokal (ki obratuje samo v poletnih mesecih). V širšem 
kontekstu je marina z valobranoma vpeta med kamp na jugu in območje s športnimi 
igrišči na severu. Na severni strani se v kanaliziranem oz. reguliranem delu izliva 
potoka Fazan nahajajo komunalni privezi. Morsko dno na zunanji strani valobranov je 
muljasto in relativno majhnih globin (približno 400 m od zunanje linije valobranov 
morje doseže šele 5 m globine; razen v predelu vhoda v akvatorij marine, kjer je dno 
nekoliko poglobljeno). 
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Marina (in s tem tudi valobrana) je sicer odprta za javnost, ampak v praksi precej bolj 
izolirana od širšega prostora in nepovezana z okoliškimi dejavnostmi. Oba valobrana 
sta dostopna le skozi območje marine: severni ob kanalu na severnem robu marine, 
otoček pa preko mostu na skrajni jugozahodni točki akvatorija. 
 
Valobrana se torej praktično ne uporabljata predvsem zaradi nedostopnosti, 
neurejenosti in nevzdrževanosti. Prav tako so neuporabne kopalne površine in 
dostopi v vodo (razpadajoča držala, obrabljene stopnice). Lokal, ki se sicer nahaja na 
otočku, ne angažira svojega širšega prostora. 

 
Slika 66: Marina Portorož, sheme: tloris, prerezi 
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5.13  REZULTATI ANALIZ 

Ključni kriteriji, po katerih so bili v tem poglavju opisani in vrednoteni valobrani ob 
slovenski obali, so torej sledeči: dostopnost, obisk in dodatne dejavnosti, vpetost v 
prostor, vzdrževanost in dodatna opremljenost. Rezultati analiz so povzeti v spodnji 
preglednici. 
 
Preglednica 1: Povzetek pregleda valobranov na slovenski obali 
Lokacija 
in tip 

Dostopnost 
Obisk in dodatne 
dejavnosti 

Kontekst – vpetost v 
prostor 

Vzdrževanost 
Dodatna 
opremljenost 

Debeli rtič 

 

 

območje lahko 
dostopno 
(ob obali; s 
severne strani 
skozi kompleks 
letovišča), 
odprto za javnost 

dobra obiskanost, 
intenzivne dejavnosti 
predvsem poleti: 
kopališče, vodne in 
obvodne dejavnosti, 
pozimi: sprehajališče 

dobra povezanost s 
širšim območjem; 
fizična navezava na 
zunanji bazen in 
pripadajoče površine; 
odlična funkcionalna in 
vizualna povezava 
obeh delov (bazen–
morje) 

slabša 
(razpoke v 
betonu, 
luščenje 
zgornje plasti) 

valobran opremljen v 
skladu z dodatno 
rabo (odskočne 
deske, stopnice z 
držalom za 
vstop/izstop iz vode); 
sam valobran ni 
zasajen, v 
neposredni bližini 
borov gozdič 

Valdoltra 

 

 

 

območje je lahko 
dostopno, odprto 
za javnost (razen 
dela pri bolnišnici) 

poleti: kopališče, 
pozimi: sprehajalci 
(čez vse leto: 
mandrač lokalnega 
značaja) 

bližina parka 
bolnišnice, vizualna 
navezava je, fizične ni 
(ograja); kljub bližini 
kopališča območje ne 
funkcionira kot celota 

na določenih 
delih 
pomanjkljiva 
(dotrajane 
betonske 
pohodne 
površine) 

ni zasaditve ali 
opreme; kot sedišče 
se uporablja nizek 
zidek 

Sv. Katarina 

 

 

območje lahko 
dostopno 
(z glavne ceste na 
severni strani, 
urejeno parkirišče) 

vodne in obvodne 
športne aktivnosti 
(veslanje, jadranje); 
poleti tudi kopanje  
(čez vse leto: 
mandrač lokalnega 
značaja) 

območje športnega 
parka (s pripadajočimi 
objekti, igrišči), ni 
funkcionalne povezave; 
valobrana samo 
vizualno vpeta v 
prostor; 
v bližini tudi školjčišče  

nasip ponekod 
nestabilen; 
dostop do 
školjčišča v 
slabem stanju 

nobene dodatne 
opremljenosti ali 
zasaditve; 
pomanjkljiva 
signalizacija 

Marina 
Koper 

 

dostop v praksi 
onemogočen 
(skozi marino, 
ampak relativno 
zaprt) 

dodatnih dejavnosti 
ni, prav tako ne 
zunanjih 
obiskovalcev  

bližina mestnega 
kopališča in potniškega 
terminala, vendar z 
njima ni nobene 
povezave 

primerna 

oprema, ki služi 
osnovni funkciji 
valobrana – privezi, 
priključki za vodo in 
elektriko 

Mandrač 
Koper 

 

 

 

območje lahko 
dostopno 

ribiške barke (tudi 
shranjevanje ribiške 
opreme); intenzivna 
uporaba skozi vse 
leto kot sprehajališče 
ipd. 
(komunalni privezi) 

bližina starega jedra; 
celotno območje deluje 
povezano 
(funkcionalno, 
vizualno), valobran je 
integriran v okoliški 
prostor 

na določenih 
delih 
pomanjkljiva 
(dotrajan tlak) 

luči (postavljene 
pregosto); prostori za 
shranjevanje ribiške 
opreme; druge 
opreme ni, kot 
sedišče se uporablja 
zid 

Molet 

 

območje lažje 
dostopno po obalni 
pešpoti ob obali; 
problematičen 
dostop s parkirišča 
na nasprotni strani 
ceste 

poleti kopališče 
(čez vse leto: 
mandrač lokalnega 
značaja); obalno 
pešpot redno 
uporabljajo številni 
sprehajalci ipd. 

navezava na obalno 
pot je dobra; vizualno 
sta oba valobrana 
vpeta v prostor 

slabo 
vzdrževan – 
pohodne 
površine 
načete, prav 
tako stopnice, 
slabo urejeni 
dostopi v vodo 

nobene dodatne 
opremljenosti ali 
zasaditve 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 
Lokacija 
in tip 

Dostopnost 
Obisk in dodatne 
dejavnosti 

Kontekst – vpetost v 
prostor 

Vzdrževanost 
Dodatna 
opremljenost 

Marina Izola 

 

 

normalno 
dostopen, za 
uporabnike 
marine tudi z 
avtomobilom (na 
njem parkirna 
mesta) 

dodatnih dejavnosti 
ni; uporablja se kot 
sprehajališče (vse 
leto) 

po svoji primarni funkciji 
se v glavnem povezuje z 
marino (tako vizualno 
kot funkcionalno), v 
širšem kontekstu zato 
(lahko) deluje 
intorvertirano in izven 
konteksta 

primerna 
(čiščenje, 
redna 
popravila, 
obrezovanje 
grmovnic) 

oprema, ki služi 
osnovni funkciji 
valobrana – privezi, 
priključki za vodo in 
elektriko; od ostale 
opreme še svetilke; ob 
zgornjem robu nasipa 
kompaktna grmovna 
zasaditev 

Strunjan 

 

lahko dostopen – 
poleg glavnega 
dostopa (tudi za 
motorni promet) 
na severni strani, 
možen peš 
dostop preko 
solin na jugu 

plaža, gostinski 
objekti; sprehajalna 
pot (nadaljuje se pot 
mimo solin); lokalni 
privezi; intenzivna 
raba skozi vse leto 

kot del Krajinskega 
parka Strunjan je 
celoten nasip povsem 
integriran v okolje in 
tako tudi funkcionira. 
bližina: soline, hotelski in 
zdraviliški kompleks, vila 
Tartini 

območje je 
redno 
vzdrževano 

območje v celoti 
opremljeno (klopi, 
ležalne površine, luči, 
smetnjaki, dostopi v 
vodo, tuši, slačilnice, 
wc …) + zasaditev 
(pinijevi drevoredi, 
nižja grmovna 
zasaditev, travne 
površine) 

Piran 

 

 

normalni dostopi 
z obrobja 
mandrača 

uporabljajo se kot 
del sprehajališča 
(lungomare se 
nadaljuje proti punti) 

mandrač z valobranoma 
je sestavni del starega 
mestnega jedra 
(vizualno, funkcionalno), 
povezava jasna; ob 
sprehajališču se 
nadaljuje plaža 

na določenih 
delih 
pomanjkljiva 
(dotrajan tlak 
in zaščitni 
zidovi) 

privezi, priključki za 
vodo in elektriko; 
kamnite stopnice v 
vodo, luči, kamnite 
klopi, smetnjaki 
(oprema primerna 
okolju – staro mestno 
jedro) 
svetilnika – posebnost 

Bernardin 

 

normalno 
dostopno z 
obalne 
sprehajalne poti 
Piran–Portorož, 
vendar nekoliko 
oddaljeno 

na samem 
"valobranu" stoji 
hotel, ki se na 
zunanji strani 
nadaljuje v betonske 
ploščadi namenjene 
predvsem gostom 
notranjih bazenov; 
na morski strani 
manjša betonska 
ploščad s kipom 
Lepe Vide; aktivne 
dodatne rabe ni (tudi 
se ne sprehajajo) 

območje je urejeno v 
kontekstu hotela in 
bazenov; zaradi fizične 
ločenosti/odmaknjenosti, 
ni možno govoriti o 
vpetosti v širši prostor 

primerna 

oprema primerna, 
položne betonske 
stopnice, namenjene 
sedenju, ležanju; luči, 
smetnjaki; zasaditev – 
pinije 

Marina 
Portorož 

 

 

 
 

dostopna samo 
skozi območje 
marine (na 
otoček preko 
manjšega 
mostu), dostopi 
slabo nakazani 
(ali pa sploh 
niso) 

(zunanja stran) 
betonski valobran: 
kopališče, otoček – 
razen manjšega 
gostinskega lokala 
dodatne uporabe ni; 
ljudje valobranov 
praktično ne 
uporabljajo 

notranji stranici obeh se 
uporabljata za priveze 
marine; vizualno sta 
valobrana sicer skladna 
z okolico, vendar od nje 
funkcionalno povsem 
ločena 

nevzdrževano, 
neurejeno 

oba zasajena s 
pinijevim drevoredom; 
severni betonski ima 
urejene tuše in 
dostope v vodo; južni 
"otoček": velika travna 
površina, obrobljena s 
pinijami in večjimi 
grmovnicami, ostale 
urbane opreme ni (oz. 
je v slabem stanju) 
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6 PRIMERI OBLIKOVANJA VALOBRANOV IN VKLJUČEVANJA V 
ŠIRŠE UREDITVE OBALE – PREGLED DOSEDANJIH 
PREDLOGOV UREDITEV PRI NAS 

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri prostorski dokumenti, idejni načrti ter predlogi 
ureditev, ki obravnavajo obnovo obstoječih valobranov, izgradnjo novih objektov ter 
ideje širših prostorskih rešitev (ki vključujejo obnovo obstoječih valobranov ali nove 
objekte). 
 
Avtorji prispevka za planersko delavnico Prostorska ureditev Slovenske obale 
(Mušič, 1993) podajo tudi tri variante ureditvene zasnove za novo marino z večjim 
valobranom v Kopru – predvidena lokacija je med Semedelo in Žusterno. Vsi trije 
predlogi predvidevajo ureditev enega ali več valobranov. Slednji so v variantah A in C 
klasične ozke linearne strukture, le v varianti B je valobran nekoliko širši, bolj podoben 
manjšemu otočku.  
 

 
Slika 67: Predlogi za novo marino v Kopru, variante A, B in C (Mušič, 1993) 
 
Na urbanistični delavnici Izola – realizacije: mesto, obala, podeželje (Ažman 
Momirski, 2000) so bile prav tako predlagane določene prostorske rešitve, ki 
vključujejo nove valobrane. Prvi predlog (v dveh variantah) upošteva spremembo 
prometnega režima (glavna cesta Koper–Izola skozi predor) ter v ureditev angažira 
območje med Izolo in Kovinotehno – Rudo, vendar valobranu samemu (nov objekt) ne 
posveča posebne pozornosti. 
 

 
Slika 68: Idejni rešitvi preureditve območja na Rudi, Izola (Ažman Momirski, 2000: 6) 
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Druga rešitev predlaga postopno preureditev industrijskega območja Delamarisa in 
ladjedelnice v javne površine. Nov valobran tukaj poleg osnovne funkcije zaščite 
mandrača istočasno deluje kot podaljšanje severne kopališke obale. 
 

 
Slika 69: Idejna rešitev preureditve območja Delamarisa in ladjedelnice, Izola (Ažman Momirski, 

okacijski načrt (Odlok o LN "Ureditev ...", 2005) predvideva ureditev plaže v 

2000: 8) 
 
L
Valdoltri. Poleg ureditve ožjega območja obale za kopanje s tlakovano sprehajalno-
kopališko ploščadjo in grajenim priobalnim zidom, manjšim objektom ter lesenim 
kopališkim pomolom na stebrih, je predvidena tudi rekonstrukcija valobrana 
nekdanjega mandrača (oblika črke L, dolžine cca. 20 m + 30 m) in dela grajene obale 
z ureditvijo klančine za dostop v vodo. Za izvedbo valobrana in utrjene obale naj bi se 
uporabili originalno oblikovani kamniti bloki in plošče peščenjaka, ki se nahajajo na 
samem kraju na morskem dnu. Rekonstrukcija nekdanjega mandrača se izvede na 
dejanskem tlorisu najdišča, njegovo dno pa se primerno poglobi. 
 

 
Slika 70: Predlog ureditve plaže v Valdoltri (Odlok o LN "Ureditev ...", 2005) 
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Prav tako je z lokacijskim načrtom (Odlok o LN "Marina ...", 2005) urejeno območje 
nove marine in komunalnih privezov v Kopru. Predvidena lokacija za marino je v 
Semedelskem zalivu, med kopališčem Žusterna in starim mestnim jedrom. Marino s 
severne strani ščiti valobran, ki se v loku približuje obalni črti oz. stari Semedelski 
cesti. Valobran je na zunanji strani obdan s skalometom, namenjenim kopalnim 
površinam z dostopi do morja. Na valobranu je predvidena tudi zasaditev (drevored), 
odporna na sol in ekstremne vremenske razmere.  
 

 
Slika 71: Predlog nove marine in komunalnih privezov v Kopru (Odlok o LN "Marina ...", 2005) 
 
Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru (Državni …, 2009) zajema tudi ureditev komunalnih privezov (pri III. 
pomolu) na območju Sv. Katarine v Ankaranu, v sklopu katere se obnovi obstoječi 
kamniti valobran. Poleg komunalnih privezov je predviden pomol za klube vodnih 
športov in pomol za servisiranje plovil. Načrtovan je objekt centra vodnih športov ter 
za servis plovil. Na vzhodni strani je predviden nov park z igrali.  
 

 
Slika 72: Predlog ureditve komunalnih privezov, Sv. Katarina (Državni …, 2009) 
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Na pobudo krajevne skupnosti Žusterna je bil izdelan idejni projekt za Krajevno 
kopališče Žusterna Moleto (Idejni …, 2010). V prvi fazi bi se uredilo kopališče v 
drugi pa kopni del (z umikom glavne prometnice v predor se pridobijo večje priobalne 
površine). Sedanji mandrač bi se poglobilo in uredilo, da bi bil primernejši za kopanje. 
Oblikovale bi se nove lesene ležalne površine, oprte na obstoječa stara kamnita 
valobrana. Klančina za spuščanje manjših plovil v vodo bi se obnovila. Kopni del nove 
ureditve bi zajemal obnovo in razširitev kolesarske steze in pešpoti, manjšega 
parkirišča ter izgradnja nižjega objekta z manjšim gostinskim lokalom, sanitarijami, 
tuši in garderobami. 
 

 
Slika 73: Idejna rešitev za krajevno kopališče Moleto (Idejni …, 2010) 
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7 SMERNICE ZA UREJANJE VALOBRANOV Z IZBRANIMI 
REŠITVAMI 

Na osnovi kriterijev, podanih v petem poglavju (povzetek: preglednica na straneh 61-
62), so obravnavani objekti razdeljeni v tri skupine, za katere so predlagane različne 
stopnje predvidenih posegov: 
A valobrani, ki razen boljšega vzdrževanja ne potrebujejo dodatnih posegov, 
 oziroma valobrani, na katerih niso predvideni posegi iz drugih razlogov (A*) 
B  valobrani, katerim bi se z manjšimi posegi izboljšalo stanje, 
C  valobrani, kjer so predvideni večji posegi. 
 
V skupino valobranov, kjer načeloma niso predvideni posegi (A), spadajo naslednji 
objekti: 

 Debeli rtič: območje odlično deluje kot povezana celota in je obiskano v 
vseh letnih časih; z izjemo manjših vzdrževalnih del (sanacija razpok v 
betonu, poškodovan tlak) posegi niso potrebni. 

 Mandrač Koper: celovita ureditev obale je pripomogla tudi k funkcionalni 
povezanosti celotnega območja. Oba valobrana in notranji pomoli se 
smiselno povezujejo s kopnim delom: manjše parkovne ureditve, 
promenada, staro mestno jedro. Prostor "diha" kot celota, je priljubljen ter se 
intenzivno uporablja skozi vse leto, zato se vanj ne posega. Stari valobran 
predstavlja del značilne vedute na staro jedro in je kot del le-tega tudi 
zaščiten. 

 Marina Koper (A*): valobran korektno opravlja svoji osnovni funkciji, marino 
ščiti pred vplivi valov in vetrov ter na notranji strani omogoča priveze. Za 
zunanje obiskovalce ni privlačen, delno tudi zaradi svoje (dejanske) 
nedostopnosti. Valobrana se za potrebe uporabnikov marine posebej ne 
ureja. Marina se namreč nahaja v neposredni bližini starega mestnega 
jedra, mestne plaže in ostalih obalnih ureditev (ki so obiskovalcem na voljo 
v razdalji nekaj sto metrov). 

 Strunjan: območje funkcionira kot celota, prav tako je relativno enotna 
krajinska ureditev. Zaradi starosti nasutja (200 let) je le-to zraščeno z 
okoljem in se intenzivno in redno uporablja vse leto. Kopališče je bilo 
obnovljeno v letih 2009/10 in se redno vzdržuje, ostali posegi niso potrebni. 

 Mandrač Piran: podobno kot v Kopru in Izoli območje mandrača sodi v 
kontekst starega jedra in kot tako tudi deluje. Valobrana sta funkcionalno 
povezana predvsem z obalno sprehajalno potjo (lungomare). Svetilnika sta 
(postala) del tipične vedute na piranski polotok. Razen nekaterih 
vzdrževalnih ukrepov (popravilo dotrajanega tlaka in kamnitih zidov) večje 
preureditve niso predvidene. 
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Skupina valobranov, kjer so predvideni manjši posegi (B), zajema naslednje lokacije 
(podrobneje predstavljene v naslednjem podpoglavju): 

 Valdoltra 
 Sv. Katarina 
 Molet 
 Mandrač Izola 
 Bernardin 

 
Skupini C, kjer so predvidene spremembe v večjem prostorskem obsegu, je poleg 
otočka ob marini Portorož ter valobrana ob marini v Izoli, priključen še predlog 
ureditve novega valobrana v Kopru (med Semedelo in Žusterno). Vsi trije primeri so 
prav tako podrobneje opisani v nadaljevanju. 
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7.1 SMERNICE ZA VALOBRANE, KJER SO PREDVIDENI MANJŠI 
POSEGI (SKUPINA B) 

7.1.1 Valdoltra 

Na območju pri bolnišnici Valdoltra bi bilo potrebno izkoristiti možnost navezave na 
park (ni nujno fizične povezave, lahko samo vizualno nadaljevanje) ter ga boljše 
povezati z malim mandračem in bližnjo plažo. Razširitev parka se tako odpre proti 
morju. Ugodno lego in obiskovalcem prijazno lokacijo se dopolni s primernimi klopmi 
in senco (zasaditev drevja). Namesto skalometa se zaščito pred valovi izvede v obliki 
razgibanih betonskih stopnic – tako je omogočen nemoten dostop do vode, ob oseki 
pa lahko stopnice služijo tudi kot sedišča. 
 

 
Slika 74: Valdoltra – predlog ureditve: prerezi 
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7.1.2 Sv. Katarina 

V sklopu obnove celotnega športnega parka se na začetku kamnitega valobrana uredi 
tudi nove prostore za splavitev manjših plovil in dostope za športnike (oziroma obnova 
obstoječih). Dostopi v vodo za manjše jadrnice, veslače in potapljače se lahko 
izvedejo v obliki manjših plavajočih pomolov. 
 

Nasuti valobran se izkoristi za parkovne mikroureditve, zasaditve s sedišči ter za 
boljšo povezanost s školjčno sipino. Nasutje se na mestih, kjer ni povsem stabilno, 
utrdi, do školjčišča vodi potka v obliki večjih stopalnih kamnov. Sipina je kot lokalna 
posebnost tudi jasneje označena (usmerjevalne in informativne table). 
 

 
Slika 75: Sv. Katarina – predlog ureditve: prerezi 
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7.1.3 Molet 

Mandrač na Moletu se sicer v poletnih mesecih intenzivno uporablja, ne glede na 
njegovo slabo vzdrževanost in neurejenost. Da bi bil prostor prijetnejši za uporabnike, 
se sanira kamnite stopnice ter uredi dostope v vodo. Na obstoječa valobrana se 
namesti premična lesena ležišča. Ozek pas med obalno pešpotjo in cesto se zasadi 
(čimbolj gosta živa meja, delno preprečevanje pogledov). Podvodni travniki 
pozejdonke so označeni (usmerjevalne in informativne table) in jih je moč opazovati 
tudi s kopnega, s plavajočih lesenih pomolov. 
 

 
Slika 76: Molet – predlog ureditve: prerezi 
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7.1.4 Mandrač Izola 

Območje se (podobno kot v Kopru in Piranu) nahaja blizu starega jedra in v sklopu 
tega tudi deluje, vendar je valobran sam iz tega nekako izključen. Dostop je zaradi 
gneče na parkirišču otežen, poleg tega je valobran ožji od koprskega in s tem manj 
primeren kot sprehajališče. Za dodatne aktivnosti (sprehajanje, formaviva – galerija na 
prostem) bi bilo smiselno izkoristiti pas med zidom in skalometom. Tu bi se lahko 
uredila sedišča, pot do kipov in nižja zasaditev. Višje drevje na tej lokacji verjetno ni 
primerno, saj preveč spremeni značilno veduto na izolsko staro mestno jedro. Glede 
na ribiški značaj tako celotnega mesta kot tudi samega valobrana, se lahko na 
začetnem, širšem delu slednjega uredi prostor za ribjo tržnico.  
 

 
Slika 77: Mandrač Izola – predlog uresitve: prerezi 
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7.1.5 Bernardin 

Zunanje površine hotelskega kompleksa Bernardin so enotno urejene v skladu z 
izrazito (oziroma skoraj izključno) turistično funkcijo območja. Ker je mikrolokacija za 
hotelom nekoliko bolj odmaknjena, bi jo bilo s primerno preureditvijo moč spremeniti v 
prijeten, umirjen kotiček s sedišči. Kip Lepe Vide trenutno stoji na neizraziti, rahlo 
dvignjeni betonski ploščadi. Odprte poglede na morje se še poudari z zasaditvijo, ki 
služi tudi kot ozadje/zaslon za kip. 
 

 
Slika 78: Bernardin – predlog ureditve: prerezi 
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7.2 PRIMERI PODROBNEJŠIH REŠITEV (SKUPINA C) 

V nadaljevanju so prikazani predlogi novih ureditev za južni valobran marine v 
Portorožu, valobran marine v Izoli ter novi valobran v Kopru. Pri posameznih primerih 
tekstualnemu delu sledijo pomanjšani tloris in prerezi (v ustreznem merilu so oboji 
priloženi na koncu naloge, priloge A–F), 3D prikazi pogledov na nove ureditve ter 
drugi dodatni prikazi (manjše karte). 

7.2.1 Južni valobran marine v Portorožu – večnamenski prireditveni prostor 

 
Slika 79: Marina Portorož – prikaz območja obdelave ("Digitalni …", 2009) 
 
Južni valobran oziroma otoček, ki ščiti marino v Portorožu, se fizično in programsko 
preoblikuje. Stran, ki gleda proti marini, je še vedno namenjena privezom. Od 
preostalega dela otočka je delno ločena z obstoječim pinijevim drevoredom in s 
široko, odprto travno površino, ki se ponekod dvigne (trije hribčki, visoki približno 3 m). 
Hribčki zapirajo poglede samo tam, kjer je to potrebno (ob vhodu v akvatorij marine, 
osrednji del s sedišči in južni vstopni del). Travno površino prečkajo peščene poti, ki 
območje s privezi, obrnjeno proti marini, povezuje z osrednjim prostorom nove 
ureditve na valobranu. 
 
Zunanja, morska stran valobrana je spremenjena v večnamensko območje z manjšimi 
podprostori. Od novega vhoda na jugu vodi pot mimo travne površine, zasajene z 
drevjem, ki se polagoma spušča do morja (lahko se uporablja kot plaža, ležalne 
površine). Prostor se nato odpre v večnamensko ploščad, ki predstavlja osrednji 
prireditveni prostor (za koncerte, gledališke predstave in druge dogodke). Ploščad je z 
zadnje strani zaščitena z enim izmed hribčkov, kjer so v spodnjem delu pobočja 
razporejena tudi sedišča v travi. Proti morju se ploščad izteče v obliki položnih, širokih 
kamnitih stopnic, ki so namenjene dostopu do vode in (v primeru plavajočega odra) 
tudi dodatnim sediščem. Severneje se predvidi tudi manjši gostinski lokal. 
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Poleg zdajšnjega dostopa (iz marine) in preko novega mostu, je valobran dosegljiv 
tudi po morju – začasni privezi za manjša plovila se uredijo na skrajnem severnem 
delu in so namenjeni izključno obiskovalcem (lokala, plaže, prireditev, ki se odvijajo na 
otočku).  
 
Obala otočka je bolj razgibana in je iz različnih materialov. Na južni strani je ohranjen 
skalomet, ki je po robu gosto zasajen z grmovnicami. V nadaljevanju je obala položna, 
prodec se nadaljuje tudi pod morsko gladino (v plitvem zalivčku). 
 

 
Slika 80: Južni valobran marine v Portorožu, nova ureditev (tloris v merilu 1:500 – Priloga A) 
 

 
Slika 81: Južni valobran marine v Portorožu, pogled proti severu 
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Slika 82: Južni valobran marine v Portorožu, pogled na lokal in ploščad, levo prostor za priveze 
 

 
Slika 83: Južni valobran marine v Portorožu, prerezi (prerezi v merilu 1:250 – Priloga B) 
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7.2.2 Valobran marine v Izoli – plaža 

 
Slika 84: Marina Izola – prikaz območja obdelave ("Digitalni …", 2009) 
 
Na zahodni strani valobrana marine v Izoli so predvidene nove kopalne površine 
(Odlok o spremembah …, 2004). Obstoječi dostop se za potrebe vhoda na novo plažo 
razširi, vendar je od marine ločen z gosto zasajeno brežino. 
 
Zahodno od vhoda se razteza položna travna površina, ki se proti morju nadaljuje v 
prodnato. Dostopi v vodo so tukaj položni, morje je plitvo. Pogled na ležalne površine 
pod velikimi drevesi je zastrt z gosto grmovno zasaditvijo. V senci dreves je možna 
umestitev igrišča za starejše8. Vzhodno od vhoda se dvigajo travnate stopnice, ki so 
prav tako namenjene ležanju. Zgornja stopnica je najširša, zasajena z drevjem in po 
celotni dolžini obrobljena z obstoječimi grmovnicami. Proti severu mehke linije, prodec 
in trava preidejo v ravne črte in betonske površine. Slednje so oblikovane stopničasto, 
na ta način so ob plimi ali oseki posamezni deli nove obale različno poplavljeni. 
 
Višinska razlika na vzhodnem robu ureditve, med novim kopališčem in marino, je 
izkoriščena za manjši objekt (gostinski lokal, garderobe ipd.), ki je v celoti vkopan 
(prekrit s travo in grmovnicami), ter za umestitev otroškega igrišča. Območje z igrali 
se razteza od zgornje (travnate) terase preko dveh širokih betonskih stopnic na del 
terase pred objektom in deloma na peskovnik. Tla pod igrali so iz mehkejših 
materialov (tartan, lubje). V liniji s peskovnikom se v morje spuščajo stopnice, ki 
(otrokom in ostalim) olajšajo dostop do vode. Območje igrišča je na vzhodni strani 

                                                 
8 Igrišče z igrali in napravami/pripomočki, namenjeni predvsem razgibavanju in rekreaciji starejših. 
Lokacija bi bila za tovrstno igrišče primerna, saj se v neposredni bližini nahaja hotel Zveze društev 
upokojencev Slovenije (veliko potencialnih uporabnikov), poleg tega pa nova plaža leži ob obalni 
sprehajalni poti (glavna relacija: staro mestno jedro – Simonov zaliv), ki jo domačini in drugi 
obiskovalci redno uporabljajo za rekreativne namene. 
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zgornje terase gosto prekrito z grmovnicami (strogo ločeno od pohodnih površin 
valobrana, ki pripadajo marini). Kompaktna zasaditev in betonski stopnici se zaključijo 
na koncu skalometa. 
Severno od igrišča s peskovnikom se nadaljujejo betonske površine. Stopničasta 
obala je tu višja kot na drugih delih plaže, namenjena je skokom v vodo.  
 

 
Slika 85: Valobran marine v Izoli, nova ureditev (tloris v merilu 1:500 – Priloga C) 
 

 
Slika 86: Valobran marine v Izoli, pogled z juga na vhod na plažo 
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Slika 87: Valobran marine v Izoli, pogled s severa 
 

 
Slika 88: Valobran marine v Izoli, prerezi (prerezi v merilu 1:250 – Priloga D) 
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7.2.3 Novi valobran v Kopru – morski park 

 
Slika 89: Novi valobran v Kopru – prikaz območja obdelave, na jugozahodu obstoječe kopališče z 
zunanjim bazenom v Žusterni, na zahodu koprski mandrač in staro mestno jedro ("Digitalni …", 
2009) 
 
Lokacijski načrt (Odlok o LN "Marina ...", 2005) predvideva nov valobran med 
Semedelo in Žusterno. Ščitil naj bi bodočo marino in komunalne priveze9. Po 
lokacijskem načrtu je valobran dolg približno 165 m in od zdajšnjega gramoznega 
parkirišča v Žusterni v loku poteka proti staremu koprskemu mandraču. Na zunanji 
strani valobrana so predvidene nove kopalne površine. 
 
Novi valobran se nahaja v bližini obalne pešpoti (in zdajšnje obalne povezave Koper–
Izola, ki pa se bo z izgradnjo predorov pod Markovcem verjetno precej sprostila). 
Slednja se vsakodnevno uporablja za različne športno-rekreativne dejavnosti: tek, 
kolesarjenje, rolanje in sprehode. Ob obali proti severozahodu se razteza kopališče z 
olimpijskim bazenom; tu delujejo tudi različni klubi vodnih športov (plavanje, jadranje, 
veslanje, surfanje …). 

                                                 
9 V prvi fazi je bil izveden nov pomol s komunalnimi privezi ob starem mandraču (na sliki 87 desno: 
poteka v rahlem loku vzporedno z manjšim starim pomolom/valobranom). Druga faza je 
predvidevala izgradnjo marine z novim, velikim valobranom, vendar naj bi se po zadnjih podatkih 
gradil zgolj valobran (za marino torej še ni znano, ali se bo sploh izvedla). Akvatorij med novim 
valobranom in obalno sprehajalno potjo med Semedelo in Koprom tako ostaja prost in omogoča, 
da se v nalogi predvidene dejavnosti, orientirajo na obe strani (proti obali in proti odprtem morju). 
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Predlog ureditve novega valobrana celotno njegovo površino namenja morskemu 
parku. Slednji zajema tako raziskovanje kot predstavitev predvsem Sredozemskega 
morja in obale. Objekta morskega raziskovalnega centra in akvarija sta dopolnjena z 
zunanjimi površinami. Celoten morski park je oblikovan v smislu uporabe vseh čutov – 
obiskovalec ne samo opazuje, ampak se lahko skozi "razstavne prostore" premika, jih 
posluša, tipa. 
 

 
Slika 90: Novi valobran v Kopru (tloris v merilu 1:1000 – Priloga E) 
 
Najbližje obstoječi obali stoji objekt morskega raziskovalnega središča. Z objektom 
akvarija tvorita vhod (povezana z nadstreškom, mestoma podprtim s stebri, prostor je 
lahko povsem odprt in prehoden). 
 
V notranjosti akvarija so vrste in habitati (predvsem mediteranski pa tudi ostalih 
svetovnih morskih sistemov) predstavljeni na različne načine. Poleg običajne 
prezentacije v zaprtih večjih in manjših posodah, bazenih, lahko obiskovalci opazujejo 
življenjske prostore v treh velikih, zgoraj odprtih bazenih. Le-ti zavzemajo osrednji 
prostor objekta in segajo čez več etaž (prerez P6). 
 
Stranica objekta akvarija, ki gleda na morsko stran, je skoraj v celoti steklena. V 
zgornjih (nadmorskih) nadstropjih je tako omogočen razgled na Koprski zaliv, staro 
mestno jedro in proti Bonifiki. V etažah, ki se nahajajo pod morsko gladino, pa se 
obiskovalci lahko seznanijo z različnimi habitatnimi tipi morskega dna (značilnimi za 
slovensko morje) – opazujejo jih lahko na samem morskem dnu, in situ. 



82 
Filipič M. Potenciali za krajinsko oblikovanje valobranov ob slovenski obali. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2010 

 

 
Slika 91: Novi valobran v Kopru, nekateri prerezi (vsi prerezi v merilu 1:250 – Prilogi F1 in F2) 
 
Nasproti objekta akvarija se nahaja nekaj zunanjih bazenov (prerez P6), v katerih so 
predvsem (mediteranske) živalske vrste. Opazovati jih je mogoče od zgoraj (s 
ploščadi ali z brvi, ki bazene obkroža); če pa se obiskovalec spusti po stopničkah, jih 
lahko opazuje tudi od strani, saj imajo bazeni steklene stranice. 
 
Ostale zunanje površine valobrana so namenjene drugim habitatom, ki so značilni za 
našo obalo in morje. Razdeljeni so glede na obalni tip, kamninsko podlago (mulj, 
pesek, kamenje, skale), globino vode ter glede na vplivni pas morja (pršni pas, pas 
bibavice, močvirnata/občasno poplavljena/suha območja, izrazito slano …). Glede na 
vplivno območje vode so habitati organizirani po nivojih – površine so različno 
poplavljene ob rednih plimah in osekah, nekatere samo ob višjih plimah, ponekod se 
voda zadrži tudi, ko nastopi oseka. 
 

 
Slika 92: Prikaz nivoja vode ob redni (običajni) plimi in oseki 
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Globine morja so prilagojene potrebam predstavitev različnih habitatov (poglobitve, 
peščena in muljasta nasutja). 
 

 
Slika 93: Globine morja na območju novega valobrana  
 
Habitatom je prav tako prilagojena kamninska podlaga (obstoječe dno je muljasto). 
 

 
Slika 94: Kamninska podlaga na območju novega valobrana 
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Slika 95: Lokacije in obsegi izbranih habitatnih tipov (seznam v nadaljevanju) 
 
Habitati/življenjska okolja so bila izbrana na podlagi različnih virov, zajemajo pa 
predvsem tiste, ki so bili predstavljeni kot pomembnejši, značilni, bolj ogroženi 
oziroma prednostni (Uredba …, 2003). 
 
Preglednica 2: Seznam izbranih habitatnih tipov (krajši opis s slikami – priloga G) 

Št. Habitat Vir 
1 Asociacija s pravo morsko travo (Zostera marina) Lipej, 2006 

2 Travniki morske trave pozejdonke (Posidonia oceanica) Lipej, 2006 

3 Facies s kolenčasto cimodocejo (Cymodocea nodosa) Lipej, 2006 

4 Biocenoza infralitoralnih alg – Asociacija s cistoziro (Cystoseria crinita) Lipej, 2006 

5 Biocenoza infralitoralnih alg – Facies s kameno koralo (Cladocora caespitosa) Lipej, 2006 

6 Biocenoza infralitoralnih alg Lipej, 2006 

7 Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium Kotarac, 2004 

8 Biocenoza supralitoralnih skal Lipej, 2006 

9 Biocenoza zgornjih mediolitoralnih skal Lipej, 2006 

10 Biocenoza spodnjih mediolitoralnih skal Lipej, 2006 

11 Združbe enoletnic na obalnem drobirju z organskimi naplavinami Kotarac, 2004 

12 Biocenoza supralitoralnih peskov Lipej, 2006 

13 Biocenoza mediolitoralnega detritnega dna Lipej, 2006 

14 Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi) Kotarac, 2004 

15 Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi) Kotarac, 2004 

16 Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku Kotarac, 2004 

17 Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki Kotarac, 2004 

18 Sestoji metličja (Spartinion maritimae) Kotarac, 2004 

19 Obalne lagune Kotarac, 2004 
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8  SKLEP 

Skozi inventarizacijo in analize valobranov ob slovenski obali je diplomska naloga 
skušala opredeliti značilnosti le-teh, jih ovrednotiti ter izpostaviti tako prednosti kot 
slabosti omenjenih objektov na posameznih lokacijah. 
 
Valobrani na dvanajstih točkah vzdolž slovenske obale se med seboj razlikujejo, 
vendar je kljub temu za vse mogoče prepoznati nekatere skupne lastnosti. 
Obravnavani objekti so sorazmerno majhni. Vzroki za to so predvsem majhnost 
območij dejavnosti, ki jih valobrani ščitijo (mandrači, kopališča, večji le pri 
nekaterih marinah), in pa značilnosti morja (slovensko morje je relativno 
zaprto/zaščiteno, razlika med plimo in oseko je majhna, prav tako – razen 
izjemoma – pri nas ni ekstremno velikih valov). Objekti, ki se nahajajo v bližini 
starih mestnih jeder (in so tudi najstarejšega nastanka), so izdelani iz kamna, 
novejši pa so skoraj izključno betonski. Pogosto so vertikalni valobrani na zunanji 
strani obdani s skalometom ali skalno zložbo, na nekaterih lokacijah pa že samo 
skalno nasutje predstavlja zaščito obale pred vplivi morja. V grobem je tako 
objekte možno razdeliti v štiri tipe, in sicer: kamniti valobrani, betonski valobrani, 
skalna nasutja in večja nasutja. Zadnja predstavljajo netipične valobrane, saj 
nimajo značilne linearne oblike, ampak so večjih dimenzij (Strunjan – nasutje med 
Stjužo in morjem, marina Portorož – južni valobran). 
 
Poleg osnovnih značilnosti (fizična pojavnost, umestitev, širši kontekst, dejavnosti, 
ki jih valobran ščiti, raba samega objekta ter tehnična in prometna ustreznost) so 
bili pri vsakem primeru obravnavani še nekateri drugi kriteriji, predvsem 
dostopnost, vzdrževanost, dodatne dejavnosti, vpetost v prostor ter dodatna 
opremljenost (urbana oprema, zasaditev ipd.) – vsi kriteriji so podrobneje opisani 
in pregledani v poglavju 5. 
 
Na podlagi vrednotenja po zgoraj omenjenih kriterijih so bili valobrani razdeljeni v 
tri skupine (A, B, C). Razporejeni so od tistih, ki dobro delujejo, so urejeni, 
smiselno izkoriščeni ter vpeti v prostor, do tistih, ki se ne uporabljajo, niso 
(dovolj/primerno) urejeni ter predvsem ne izkoriščajo v celoti svojih možnosti.  
 
V začetku naloge je bil namreč izpostavljen problem neizkoriščenosti valobranov 
in njihove pogoste izključenosti iz celostnih obalnih ureditev ter iz dejavnosti, ki se 
odvijajo na obali. Ob predpostavki, da bi bili (krajinsko) oblikovani valobrani 
privlačnejši za uporabo, diplomska naloga tako skuša z različnimi posegi poiskati 
možnosti in rešitve za preureditev tovrstnih objektov. S tem valobrani dobijo nove 
programe in delujejo kot dodatne uporabne odprte površine ob morju in ne zgolj 
kot tehnični objekti brez življenja.  
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Glede na zgornjo razdelitev v tri skupine se valobrani iz prve skupine (A) ne 
spreminjajo. Objekti na Debelem rtiču, v Strunjanu ter v mandračih v Kopru in 
Piranu ustrezajo kriterijem večnamenskih priobalnih površin. Valobran marine v 
Kopru je sicer tudi uvrščen v prvo skupino, vendar se vanj ne posega iz drugih 
razlogov (introvertiranost, nedostopnost ter po drugi strani neposredna bližina 
urejenih priobalnih prostorov, ki so na voljo uporabnikom marine). 
 
Za valobrane iz skupine B so podane osnovne smernice za urejanje. Objekte na 
lokacijah Valdoltra, Sv. Katarina, Molet, mandrač Izola ter Bernardin se bolje 
angažira s pomočjo manjših posegov, kot so nova zasaditev, namestitev sedišč in 
ležišč, luči ter druge urbane opreme, ureditev oziroma izboljšanje dostopov do 
vode, namestitev informativnih tabel (npr. za školjčno sipino na Sv. Katarini) in 
ureditev prostorov za dodatne dejavnosti (npr. ribja tržnica v mandraču v Izoli). 
 
Južni valobran marine v Portorožu ter valobran marine v Izoli imata glede na 
sedanjo izkoriščenost dodatne potenciale. Zaradi tega so na teh dveh lokacijah 
predvideni novi programi in posledično tudi obsežnejši posegi oziroma celostne 
preureditve objektov (skupina C). Na otočku portoroške marine se tako oblikuje 
večnamenski prireditveni prostor z manjšim gostinskim lokalom in razgibano 
obalo. Valobran izolske marine pa se nameni kopalnim površinam. Dostopi do 
vode so tu raznoliki (prodnati, betonski, položni, višji, namenjeni skokom v vodo 
…), prav tako so obiskovalcem na voljo različne ležalne površine (travnate, 
prodnate, betonske, v senci ali na soncu …). 
 
V sklopu skupine C je podan tudi predlog rešitve za ureditev novega valobrana v 
Kopru (med Semedelo in Žusterno). Novi valobran bi bil tako v celoti namenjen 
morskemu parku. Dejavnosti raziskovanja in predstavitve morja ter posameznih 
vrst in habitatov bi se odvijale tako v objektih kot na zunanjih površinah. 
 
Podrobnejše rešitve za valobrane (v skupini C) so podane kot predlogi novih 
programov in temu primernih prostorskih rešitev. Zanje bi bilo seveda možno 
izdelati alternativne rešitve.  
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9 POVZETEK 

Valobrani kot tehnični objekti, namenjeni varovanju obale pred vplivi morja, so 
sestavni deli vsakega obmorskega okolja, tudi slovenskega primorja. Poleg svoje 
zaščitne funkcije običajno omogočajo pristajanje plovil in priveze. Valobrani, 
obdani s skalometom, niso moteče strukture v prostoru, ampak predstavljajo del 
tipične vedute slovenske obale. 
 
Obala sama zaradi neposrednega stika z vodo omogoča intenzivno doživljanje 
morja, zaradi tega so priobalne površine večinoma privlačne za uporabo (lahko 
tudi samo za sprehajanje, posedanje ipd.). Lega valobranov na (ob) morju je s 
tega vidika torej zanimiva, vendar valobrani pri nas niso (dovolj) angažirani kot 
uporabne obalne površine. V uvodnem poglavju je bila podana hipoteza, da bi bilo 
s (pre)ureditvijo določenih valobranov možno pridobiti oziroma vzpostaviti nove, 
dobro delujoče in atraktivne površine ob morju. Diplomska naloga skuša temu 
slediti ter – skozi inventarizacijo in analize v prvem ter iskanje smernic in 
konkretnih prostorskih rešitev v drugem delu – definirati in izkoristiti potenciale 
valobranov. 
 
V začetku so predstavljeni tipi valobranov, kot jih opredeljuje različna strokovna 
literatura, uporabljena pri izdelavi diplomske naloge. Prav tako so navedeni 
osnovni kriteriji za umestitev valobranov (s katerimi pa se naloga sicer ne ukvarja). 
Zaradi specifičnosti objektov na slovenski obali (relativno majhni ter drugačni od 
predstavljenih tipov) so na novo definirani štirje tipi, ki se pojavijo pri nas: skalomet 
(skalno nasutje ali skalna zložba), betonski vertikalni valobran, kamniti vertikalni 
valobran in večje nasutje nelinearnega značaja (ni tipični valobran). 
 
Območje obdelave, ki ga obravnava diplomska naloga, nekako obsega vso 
slovensko obalo. Slednja zaradi točkovnega značaja valobranov ni obdelana v 
celoti, ampak samo po odsekih, kjer se valobrani nahajajo. Na kratko so opisane 
osnovne značilnosti obale in morja. Oboje, predvsem pa zadnje, določa umestitev 
in dimenzioniranje valobranov (v prvi fazi) ter oblikovanje in krajinsko ureditev (kar 
je predmet diplomske naloge). 
 
Pregled širšega jadranskega prostora je zajel obalo, ki je primerljiva s slovensko, 
in sicer na italijanski strani do izliva reke Timave pri Devinu (tu se začenjajo 
poplavne ravnice Padske nižine), na hrvaški strani pa obsega zahodno obalo Istre 
(do Pulja, naprej se obala precej razlikuje). Manjši valobrani na obravnavanem 
območju so podobni tistim na slovenski obali (kamniti ali betonski, z višjim zidom, 
obdani s skalometom). Ponekod (Trst in istrska mesta) obalo zaradi večje 
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izpostavljenosti vplivom morja varujejo betonski valobrani večjih dimenzij, ki so od 
obale odmaknjeni.  
 
Namen naloge je bil med drugim pripraviti pregled in oceno stanja valobranov pri 
nas. Inventarizacija in analize so bile opravljene na podlagi terenskega ogleda. 
Slednji je vključeval prostorske analize in pridobivanje slikovnega materiala. Vsak 
od primerov na dvanajstih lokacijah je bil obravnavan z vidika naslednjih kriterijev: 
dostopnost, obisk in dodatne dejavnosti obiskovalcev, vpetosti v okoliški prostor 
(fizična, vizualna, funkcionalna), dodatna opremljenost (v širšem kontekstu 
krajinske ureditve: urbana oprema, zasaditev) ter vzdrževanost. Kljub raznolikosti 
objektov je možno definirati nekatere skupne lastnosti, ki so značilne za večino 
obravnavanih valobranov (kamniti ali betonski, obdani s skalometom, večinoma 
ščitijo mandrače, marine in kopališča, so relativno dobro dostopni, razen izjemoma 
na njih ni zasaditve). Prikaz posameznega primera poleg tekstualnega dela 
vsebuje še fotografije s terena, skice in izseke iz ortofoto posnetkov (primerljivost 
merila in orientacije). Značilnosti objektov po zgornjih kriterijih so povzete v 
preglednici na koncu poglavja 5. 
 
Inventarizacijam in analizi sledi kratek pregled dosedanjih predlogov ureditev, ki 
zajemajo tudi obnovo obstoječih valobranov ali nove objekte. Projekti sicer v 
ureditve vključujejo valobrane (kot neke nujne tehnične elemente), vendar jim 
večinoma ni posvečeno veliko pozornosti. 
 
Na podlagi analiz so valobrani razdeljeni v tri skupine glede na stopnjo posegov. 
Za valobrane skupine A (Debeli rtič, mandrač Koper, Strunjan, mandrač Piran) 
niso predvideni posegi, saj območja delujejo kot povezane celote, se intenzivno 
uporabljajo skozi vse leto, so primerno opremljena in predstavljajo 
multifunkcionalne obalne površine. Posegi niso predvideni niti na valobranu 
marine v Kopru (vendar tukaj iz drugih razlogov: introvertiranost območja, 
nedostopnost). Za valobrane iz skupine B (Valdoltra, Sv. Katarina, Molet, mandrač 
Izola ter Bernardin) so podane osnovne smernice za urejanje. Objekte na teh 
lokacijah se izboljša z manjšimi posegi (nova zasaditev, namestitev primerne 
urbane opreme, izboljšanje dostopov do vode, ureditev prostorov za dodatne 
dejavnosti). Kot zaključni del so v sklopu skupine C predstavljene podrobnejše 
prostorske rešitve za tri lokacije, kjer so predvideni novi programi in ureditve v 
večjem obsegu. Južni valobran marine v Portorožu je tako spremenjen v 
večnamenski prireditveni prostor z manjšim gostinskim lokalom. Valobran marine v 
Izoli se nameni novim kopalnim površinam z raznolikimi dostopi v vodo in 
različnimi ležalnimi površinami. Novi valobran v Kopru dobi z morskim parkom 
znanstveno-raziskovalni in razstavni značaj. Tu so na različne načine predstavljeni 
(predvsem mediteransko) morje ter posamezne vrste in habitati. 
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Priloga G 

KRAJŠI OPIS IZBRANIH HABITATNIH TIPOV 

Opisi so povzeti po dveh virih: 1Lipej, 2006, in 2Kotarac, 2004. 

1 
Asociacija s pravo morsko travo (Zostera marina)1 je razširjena povsod v Sredozemskem morju, še posebej v Jadranskem. S slovenskem morju se pojavlja v obliki morskih travnikov ali 
otočkov. Travnik prave morske trave se razteza na globini mer 0,5 m in 2 m na območju pri koprskem mandraču ob semedelski cesti. Asociacija s pravo morsko travo je ustvarila veliko niš za 
številne vrste bentoloških nevretenčarjev, še posebej braktičnih.  

2 

Travniki morske trave pozejdonke (Posidonia oceanica)1 se v slovenskem morju raztezajo v skoraj 1 km dolgem pasu med Izolo in Koprom. Pojavljajo se v obliki fragmentov, ki jih obkrožajo 
travniki kolenčaste cimodoceje. Pri nas travnik uspeva v globini med 0,5 m in 4 m, drugod tudi do 40 m globoko (odvisno od svetlobnih razmer). V morskih travnikih prebiva pestra množica 
sesilnih bentoloških živali in alg, ki živijo kot obrast na listih pozejdonke ali v rizomskih prepletih, in mnoge vagilne živali, ki se v travnikih prehranjujejo in skrivajo. Morski travnik pozejdonke je 
dober indikator kakovosti naravnega okolja. Ohranjanje tovrstnih habitatov je prioriteta, saj gre za življenjsko okolje, ki ima visoko primarno produkcijo, stabilizira morsko dno, varuje plaže pred 
erozijo in igra pomembno vlogo v življenju mnogih vrst bentoloških alg, nevretenčarjev in rib (tudi mnoge ekonomsko pomembnejše vrste). 

3 
Facies s kolenčasto cimodocejo (Cymodocea nodosa)1 je značilen za biocenozo površinskih muljastih peskov v zavetnih legah, pojavlja se v globinskem razponu od 2 do približno 10 m. Za 
to okolje je značilna velika spremenljivost ekoloških dejavnikov. V slovenskem morju je ta facies sorazmerno pogost. Travniki cimodoceje so izjemnega pomena za številne vrste alg in živali, 
med drugim tudi za nekatere ogrožene primere, kot je npr. leščur (Pinna nobilis).  

4 
Biocenoza infralitoralnih alg - Asociacija s cistoziro (Cystoseria crinita)1 je endemična v Sredozemskem morju. Rjave alge iz rodu Cystosteria so grmičasto razrasle in lahko tvorijo "gozdičke" 
tudi do 1 m v višino. Sestoji cistozir so pomemben strukturni element v infralitoralnem pasu, saj povečujejo prostorsko raznolikost in s tem vrstno diverziteto. 

5 
Biocenoza infralitoralnih alg - Facies s kameno koralo (Cladocora caespitosa)1 je bil v slovenskem morju opažen le na območju Piranske punte (Rt Madona). Kamena korala je značilni 
sredozemski koralnjak, ki poseljuje infralitoralni pas. Kolonije kamene korale se lahko pojavljajo v manjših skupkih, velikih približno 10 cm, pa do velikih formacij, ki ponekod merijo v premeru 
tudi prek 1 m. Odmrli osebki v tem faciesu nudijo zavetje nekaterim bentološkim nevretenčarjem. Poleg tega imajo območja s kameno koralo tudi estetsko vrednost (za potapljače). 

6 
Biocenoza infralitoralnih alg1 se razteza od kamnitega obrežja, ki je komajda potopljeno, do meje, kjer uspevajo morske cvetnice. Ločimo tri horizonte (zgornji, srednji, spodnji), ki se po 
globini razlikujejo glede na svetlobne razmere in hidrodinamične dejavnike. Pri nas se ta biocenoza pojavlja do 10 m globine, najbolj izrazita je na območju Debelega rtiča (zaradi plitvosti morja 
se tu razteza na veliki površini). Za takšno življenjsko okolje sta značilna kompleksen prehranjevalni splet in sezonska raznolikost. 

7 

Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium2 - Flišni klifi slovenske obale zaradi zaprtega, plitkega morja niso izpostavljeni tako močnim valovom, ki bi 
butali visoko na pečine, in dolgosežnemu pršcu (kot na odprtih morjih). Tako je vpliv valov in pršca znatno manjši, kar ima za posledico manjši doseg in manjšo količino halofitov na klifih (ali 
skoraj nič). Stalno posipajoči se in eroziji podvrženi flišni material se odsekano in v manjših posipih in bolj ali manj strmih erozijskih oblikah spušča od višine nekaj metrov do nekaj deset 
metrov k morju. Nakloni so od 45 do 70 stopinj, mestoma tudi skoraj 90 stopinj, iz fliša, skozi nepropustne kamnine spomladi mezi voda. To so odprta rastišča, le pičlo porasla z lesno 
vegetacijo, saj ta prav zaradi erozije ne obstane. 

8 

Biocenoza supralitoralnih skal1 je življenjska združba, ki jo opredeljuje delovanje pršca. Ta nastane z lomljenjem valov in vlaži skale ter kamenje, s tem pa omogoča naselitev sicer skrajnega 
življenjskega prostora (z zelo nestanovitnimi ekološkimi dejavnostmi) za nekatere živalske in rastlinske vrste, ki so dobro prilagojene tovrstnim nihanjem razmer. Poleg breženke (Littorina 
neritoides) sta značilni vrsti še obrežna mokrica (Ligia italica) in rak vitičnjak (Chthamalus depressus). V Sloveniji se ta biocenoza pojavlja na trdni podlagi ob klifih, ponekod se pojavljajo veliki 
balvani apnenca. Občasno (ob večjih plimah) se lahko v supralitoralnem pasu manjše kotanje napolnijo z vodo, ki tam ostane še nekaj časa (luže/lokvice).   

9 
Biocenoza zgornjih mediolitoralnih skal1 je v Sloveniji razvita na kamnitih obalah, zanjo je značilno, da jo namakajo samo valovi. Poleg raka vitičnjaka je tukaj značilen še polž Patella rustica 
in litofitske modrozelene cepljivke. 

se nadaljuje 
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10 
Biocenoza spodnjih mediolitoralnih skal1 se prav tako pojavlja na kamnitih obalah, tako naravnih kot umetnih. To biocenozo opredeljuje bibavica - z njo se pojavita dve periodi (imerzija, 
emerzija). V bibavičnem pasu lahko najdemo tudi nekatere vrste rib, predvsem babice (Blenniidae). 

11 

Združbe enoletnic na obalnem drobirju z organskimi naplavinami2 - Obalni prod, kamenje in manjše skale, vmes lahko tudi plitek mulj ali organske morske naplavine z vegetacijo halofitov 
in halotolerantnih zelišč, predvsem enoletnic. Nestabilno rastišče ob morju, podvrženo premetavanju proda, kamenčkov in večjega kamenja ob valovih, lahko se stabilizira stran od dosega 
valov, vendar občasno vseeno podvrženo perturbacijam pri večjih nalivih. Lahko tudi občasnega značaja na depozitih morskih trav in alg ali drugega organskega in anorganskega materiala. 
Ključna je vlaga, ki prihaja z bibavico in valovi. Odprta, svetla rastišča. 

12 
Biocenoza supralitoralnih peskov1 se pojavlja predvsem na zgornjih predelih peščenih plaž. Morje na obalo naplavlja velike kosme morske vegetacije, v največji meri potrgane liste morskih 
trav, drevesna debla in vejevje, listje ipd. Pri nas se pojavlja predvsem naplavljena kolenčasta cimodoceja. V takem okolju prebiva veliko vrst rakov enakonožcev (Isopoda), postranic, polžev 
ter številne žuželke. 

13 
Biocenoza mediolitoralnega detritnega dna1 se pojavlja v okolju, ki je relativno nestanovitno, saj je izpostavljeno hidrodinamičnim dejavnikom. Za to biocenozo so značilni majhni kamni in 
prodniki, pod katerimi se pojavlja peščena in muljasta podlaga. Morje tudi tukaj naplavlja morsko vegetacijo. V takem okolju najdemo predvsem živalske vrste, ki se hranijo z detritom, in njihove 
naravne plenilce, predvsem je tako okolje pomembno za številne vrste ptic (tu se prehranjujejo).  

14 
Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)2 - Naravna slanišča, ki so v Sloveniji razvita le na sedimentih naravnega ali antropogenega nastanka, ključni faktor je visoka 
slanost. Polsuha slana muljasto-peščena tla, porasla s halofitnimi trajnicami. Vegetacija tolerira tudi trajnejšo prisotnost deževnice (nepropusten mulj), kar se dogaja predvsem v zimskem času. 
Mikroreliefne značilnosti terena pogojujejo razvoj različnih združb (glede na slanost in vlažnost).  

15 
Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)2 - Trajna morska močvirja, kjer je namesto sladke vode somornica ali slana voda. Voda je zelo plitva, značilni obmorski loček (Juncus 
maritimus) se v pregloboki vodni ne razvije. Pri nas sta razviti dve obliki: higrofilna in bolj slanoljubna združba (Puccinellio-Juncetum maritimi) in tipična, manj slanoljubna in sušnejša (Juncetum 
maritimi-acuti). 

16 
Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku2 - Pionirska vegetacija halofitnih enoletnic na poplavljenih muljastih polojih, zelo ekstremen življenjski prostor, 
podvržen močnemu nihanju slanostnih razmer in spreminjanju vodostaja. Poleg prevladujoče pionirske vrste navadni osočnik (Salicornia europaea) se pojavlja še primorski slanorad (Suaeda 
maritima). Pionirska asociacija enoletnic, ki se postopno lahko razvije v druge združbe. 

17 
Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki2 - Občasno kopne površine, ki ravno zaradi tega ali prevelikega nihanja slanosti niso poraščene. Razvijejo se na muljih (naravnega in umetnega 
nastanka) rečnega ali morskega izvora. V substratu se pogosto razvijejo anoksične razmere. 

18 Sestoji metličja (Spartinion maritimae)2 - Zunanji kanali in ustja rek, pod vplivom plimovanja. Potrebujejo odprt sistem, ki omogoča dotok hranil, ki jih prinašata reka in morje. Preplet rizomov 
gradi posebno plast, ki je hkrati tudi habitat drobnih morskih organizmov. Toleranten na dnevna nihanja gladine zaradi bibavice. 

19 
Obalne lagune2 - Naravno ali umetno polzaprti brakični sistemi, običajno povezani z morjem (čeprav je ta povezava - v slovenskih razmerah zgolj umetno - ločena). To so kotanje različnih 
globin, ki se razvijejo na muljastih sedimentih in pomenijo predvsem odprto vodno površino brakične narave z obrobo vegetacije, ki pa že pripada drugim habitatnim tipom (Stjuža, Škocjanski 
zatok). 
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