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IZVLEČEK
Geoinformacijska podpora umeščanju rastlinskih čistilnih naprav v občini Črnomelj
Ena pomembnejših stvari pri ohranjanju čistih in neonesnaženih vodnih virov je čiščenje
komunalnih odpadnih voda. V skladu s slovensko zakonodajo bo v pristojnosti slovenskih
občin, da uredijo odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih, ki dosegajo predpisane
pogoje. V zaključni seminarski nalogi smo opredelili 11 naselij občine Črnomelj, ki dosegajo
te pogoje in še nimajo izgrajenega kanalizacijskega omrežja ter čistilne naprave. Nato smo v
prvem delu vrednotenja na podlagi omejitev in dejavnikov z geoinformacijsko podporo
izdelali karto primernosti za umestitev rastlinskih čistilnih naprav za območje občine
Črnomelj. V drugem delu vrednotenja smo na podlagi izdelane karte podrobneje analizirali
območja opredeljenih 11 naselij in prikazali predlagana območja za postavitev rastlinskih
čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom vode. Rezultate smo pregledali s
terenskim delom.
Ključne besede: geoinformacijska podpora odločanju, večkriterijsko vrednotenje, rastlinske
čistilne naprave, občina Črnomelj, odpadne vode.
ABSTRACT
The geoinformational support of the placement of the wetlands in the municipality of
Črnomelj.
One of the most important things in maintaining clean and unpolluted water resources is the
wastewater treatment. According to the Slovenian legislation, the Slovenian municipalities
will regulate the collection and treatment of the waste water in the settlements that meet
the prescribed conditions. In the final seminar, we have identified 11 villages of the
municipality of Črnomelj, which meet these conditions and do not have a completed sewage
or a cleaning plant. Next, we made maps of suitability for the placement of the constructed
wetlands in the area of the municipality of Črnomelj, on the basis of constraints and factors
with the geoinformational support. In the second part of the evaluation, we analysed the 11
areas in detail on the basis of the aforementioned maps. We also showed the areas
proposed for the placement of the constructed wetlands with the horizontal sub-surface
flow of water. The results were reviewed by field work.
Key words: Geoinformational support of decision-making, multi-criteria evaluation,
constructed wetlands, municipality of Črnomelj, wastewater.
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1. UVOD
Voda je bistvenega pomena za našo družbo in naravno okolje. Zavedanje, da lahko narava
sprejme omejene količine človekovih odpadnih snovi, je pripeljalo do strožjih predpisov v
zakonodaji Evropske unije na področju varovanja vodnih virov (Stoerring, 2016). Temu sledi
tudi slovenska zakonodaja. Občine bodo tako v skladu s predpisi in podanimi roki morale
zagotoviti potrebno čiščenje v določenih naseljih, ki dosegajo pogoje in so tako opredeljena
kot aglomeracije (Zakon o varstvu okolja, 2004). Kot ena od možnih rešitev problematike
odpadnih komunalnih voda je čiščenje z rastlinskimi čistilnimi napravami. Posnemanje
naravnega delovanja čiščenja vode je pripeljalo do razvoja rastlinskih čistilnih naprav.
Tehnika čiščenja se je uveljavila v tujini in doma. Metoda je učinkovita, hkrati pa nudi
nekatere prednosti, na podlagi katerih smo se odločili za vrednotenje primernosti površin za
umestitev rastlinskih čistilnih naprav s podpovršinskim horizontalnim tokom.
Na izbor primerne lokacije rastlinske čistilne naprave vpliva več kriterijev. Nekateri od teh so
pomembnejši od ostalih. S primernim načrtovanjem umeščanja v prostor lahko prihranimo
sredstva, saj nam ni potrebno dodatno urejati terena, prečrpavati vode … Za vrednotenje
primernih območij smo uporabili geoinformacijska orodja. V prvem delu vrednotenja smo z
metodo večkriterijskega vrednotenja, ki smo ga izvedli s pomočjo geoinformacijske podpore,
analizirali prostorske kriterije in izdelali karto primernosti območij za umestitev rastlinskih
čistilnih naprav. Drugi del vrednotenja smo izvedli na ravni 11 naselij, za katere bo občina
morala urediti čiščenje odpadne komunalne vode. V tem delu vrednotenja smo podrobneje
prikazali predloge lokacij rastlinskih čistilnih naprav s podpovršinskim horizontalnim tokom
vode.
Za območje proučevanja smo izbrali občino Črnomelj. Občina v zadnjih letih čiščenju
odpadnih voda posveča večjo pozornost. V sklopu nedavnega projekta, s katerim so večini
občanov omogočili dostop do pitne vode, so sredstva namenili tudi za projekte na
obravnavanem področju. Stanje se torej izboljšuje, a bo v nadaljnjih nekaj letih potrebno
nameniti še dodatne napore v ureditev čiščenja komunalne odpadne vode (Projekt
trajnostne oskrbe z vodo …, 2016). Razpršena poselitev znotraj meja občine zahteva skrbno
in premišljeno načrtovanje izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Rezultat
naše zaključne seminarske naloge je predlog za ureditev čiščenja odpadne komunalne vode v
občini Črnomelj.

1.1 NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je s pomočjo geoinformacijskih orodji na podlagi
geografskih dejavnikov in omejitev prikazati najprimernejša območja za umestitev rastlinskih
čistilnih naprav v aglomeracijah, kjer nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode v
občini Črnomelj. Te aglomeracije so naselja, ki dosegajo pogoje (opisane v poglavju 2.4.2) in
mora za njih občina urediti odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Za dosledno izpolnitev namena zaključne seminarske naloge smo opredelili 7 ciljev:
1. opredelitev osnovnih principov delovanja rastlinskih čistilnih naprav in njenih
prednosti ter slabosti;
2. pregled stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Črnomelj;
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3. izdelava karte naselij v občini Črnomelj, ki bo v skladu z uredbo morala urediti
čiščenje odpadne vode;
4. določitev relevantnih prostorskih dejavnikov in omejitev, ki vplivajo na izbor ustrezne
lokacije izgradnje rastlinskih čistilnih naprav;
5. izdelava karte primernih območij za postavitev rastlinskih čistilnih naprav z metodo
večkriterijskega vrednotenja;
6. izdelava kart primernih območij za postavitev rastlinskih čistilnih naprav v naseljih, ki
bodo v skladu z zakonom morala urediti ustrezno čiščenje odpadne vode;
7. pregled teh lokacij rastlinske čistilne naprave s terenskim delom.

1.2 DELOVNA HIPOTEZA
1. Vsako naselje v občini Črnomelj, v katerem bo potrebno v skladu z Uredbo o
odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, št. 39/06) urediti ustrezno
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ima primerno lokacijo in je rastlinsko
čistilno napravo smiselno tja umestiti.

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA
Rastlinska čistilna naprava je umetno jezero ali močvirje, ki na naraven in ekološki način čisti
odpadne vode ali padavinski odtok. Sestavljajo jo grede s posajenimi močvirskimi rastlinami,
ki so postavljene v vodi ena za drugo. Naprava iz vode odstranjujejo organske snovi, spojine
dušika, fosforja, težke kovine in druge strupene snovi odpadnih vod. (Kaj je rastlinska čistilna
naprava, 2011; Roš in Panjan, 2012). Princip čiščenja posnema čiščenje vode v močvirjih.
Domnevno segajo začetki čiščenja vode z močvirskimi rastlinami v obdobje klasične Grčije. V
16. stoletju so tak način čiščenja uporabljali v Prusiji, kasneje v 19. stoletju še v Angliji, Parizu,
Berlinu, Moskvi in ZDA. Metode čiščenja so se začele v šestdesetih letih 20. stoletja
izboljševati, saj se je razvila ideja o kakovostnem čiščenju odpadnih voda z naravnimi
močvirskimi ekosistemi. Začeli so uporabljati različne vrste vodnih in močvirskih rastlin. V
Nemčiji so razvili »metodo koreninske cone«, pri kateri voda teče vodoravno pod površjem
in je osnova za večino današnjih vrst rastlinskih čistilnih naprav. Na Inštitutu Max Planck pa
so razvili konec osemdesetih sistem z navpičnim tokom. Številne inovacije so pripomogle k
razvoju umetnih močvirij oziroma rastlinskih čistilnih naprav. Na osnovi pridobljenega znanja
je ameriška agencija za varovanje okolja (Environmental Protection Agency) leta 1988 izdala
glavne smernice postavljanja rastlinskih čistilnih naprav. Danes so rastlinske čistilne naprave
že bolj uveljavljene in v številnih državah Evropske unije, Severne Amerike, Avstralije, Azije in
Južne Amerike širše uporabljene. V Sloveniji so začeli postavljati prve v osemdesetih letih.
Leta 2013 jih je bilo postavljenih nekaj več kot 50 (Griessler Bulc, 2013).

2.1.1 Sestava rastlinske čistilne naprave
Rastlinske čistilne naprave so zgrajene iz vode, ki se pretaka prek različnih substratov in
močvirskih rastlin. Mikroorganizmi in ostali nevretenčarji se razvijejo sami in so pomemben
del v procesu čiščenja odpadne vode. V poglavju bomo predstavili sestavo rastlinske čistilne
naprave, saj je potrebno poznavanje le-te za ugodnejšo umestitev v prostor.
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2.1.1.1 Voda
V naravi se močvirja pojavljajo na lokalnih erozijskih bazah, kamor se voda iz okolice steka in
tam zastaja. Brez tega ne more nastati, zato je tudi v rastlinski čistilni napravi
najpomembnejši element voda, ki daje posebne pogoje ekosistemu, hkrati pa se v tem
okolju čisti. Rastline so odvisne od aerobnih pogojev. Deli močvirij so lahko stalno in deli
sezonsko pod gladino vode, kar vpliva na rast različnih vrst rastlin. Za čistilno napravo je
pomembno, da vanjo voda prosto doteka in se zadržuje – to zagotovimo z obloženim dnom
iz nepropustne podlage, kajti tako voda ne pronica v podzemlje. Čas in globina vode v
naravnih močvirjih skozi leto variira, kar za večino rastlinskih čistilnih naprav ni značilno. Na
vodo v njej imata pomemben vpliv podnebje (padavine, transpiracija) in vegetacija (omogoča
oziroma ovira odtok vode in vpliva na izpostavljenost vetru ter soncu) (Pa in sod., 2010;
Kadlec in sod., 2000).
2.1.1.2 Substrat (medij)
Substrat lahko vsebuje prst, pesek, grušč, gramoz, organski material in podobno ali pa je v
njem mešana frakcija. Sestava substrata je odvisna od cene, zahtev in potreb čiščenja ter tipa
rastlinskih čistilnih naprav. Manjše frakcije, kot sta glina in melj, omogočajo zaradi večje
površine in manjše poroznosti boljšo filtracijo, a na drugi strani povzročajo mašenje, saj
imajo nizko hidravlično prevodnost. Tako so pogosteje uporabljeni poroznejši materiali, in
sicer pesek, prodniki in kamenje različnih dimenzij (Hrast, 2012). Značilno je, da se sestava
skozi čas spreminja. Zaradi dinamike procesov se substrat nenehno spreminja. Substrat je
večino časa preplavljen, tako je vsebnost kisika nižja kot v prezračenih zemljinah, kar
povzroča zmanjšanje mikrobne aktivnosti in organske razgradnje. Nižja koncentracija kisika,
visoka rastlinska produkcija in zmanjšan pretok vode povzročajo povečano akumulacijo
organskih snovi. (Griessler Bulc, 2013).
Substrat omogoča filtracijo suspendiranih delcev in patogenih bakterij, sedimentacijo
suspendiranih delcev v praznih prostorih substrata in sorpcijo (vezavo) raztopljenih
organskih snovi, dušika, fosforja in kovin. Fizično substrat omogoča rastlinam ukoreninjanje
in daje površino za naselitev mikroorganizmov. Vloga substrata je predvsem v odstranjevanju
fosfata in delno v zmanjšanju vsebnosti dušika odpadne vode. Dušik preko sedimentacije in
adsorbcije bolje odstranjujejo manjši delci substrata, medtem ko je pri fosforju
pomembnejša sestava – uspešnejše ga odstranjujejo fosfati, bogati z aluminijem in železom
(Bulc, 1994).
2.1.1.3 Vegetacija
S svojimi lastnostmi so močvirske rastline pomemben sestavni del rastlinskih čistilnih naprav.
Njihova vloga (Bulc, 1994) je, da:
•
•
•
•
•
•
•

utrjujejo površino sistema;
omogočajo dobre pogoje za filtracijo;
s svojimi izločki (antibiotiki) zmanjšujejo število patogenih bakterij;
preprečujejo tvorbo erozijskih kanalov;
preprečujejo mašenje, saj rast korenin rahlja in stabilizira površino substrata;
upočasnjujejo tok vode;
pozimi dajejo izolacijo;
3

•
•
•

zaradi difuzije kisika prek koreninskega sistema omogočajo naselitev številnim
mikroorganizmom ter omogočajo oksidacijske procese;
asimilirajo hranilne snovi in kovine;
omogočajo prenos plinov med atmosfero in substratom.

Različna učinkovitost je povezana z uporabo različnih vrst močvirskih rastlin (trs, ostri šaš,
rogoz, perunika, ločje in druge). Te se razlikujejo v razraščenosti podzemnega dela,
občutljivosti na spremembe okolja, v sposobnosti prevzema hranil in toksičnih snovi,
produktivnosti in nekaterih drugih lastnostih, manj pomembnih za delovanje rastlinskih
čistilnih naprav (Bulc, 1994). Rastline v rastlinski čistilni napravi odstranijo 7–10 %
onesnaževal, medtem ko so za odstranitev ostalih 90 % odgovorni perifiton (skupnost
mikroorganizov) in kemijski procesi (Roš, Panjan, 2012).
2.1.1.4 Mikroorganizmi
Pomemben del rastlinske čistilne naprave so mikroorganizmi, ki se naseljujejo na
razpoložljive površine substrata, koreninskih in rizomskih sistemov močvirskih rastlin. To so
virusi, plesni, alge in bakterije; slednjim pripisujejo najpomembnejšo vlogo pri razgradnji
odpadnih voda. Aerobne bakterije pretvarjajo organske snovi v H2O in CO2. Tako zmanjšujejo
organske snovi v vodi in biološko potrebo po kisiku (BPK5). Dušikove spojine razgrajajo
amonifikacijske bakterije, ki oksidirajo organske snovi in sproščajo amonijak. Slednjega
kemoavtotrofne nitrificirajoče bakterije oksidirajo do nitrita in nitrata. Ob vseh teh procesih
se porablja kisik (Bulc, 1994).

2.1.2 Delitev rastlinskih čistilnih naprav
Poznamo več vrst rastlinskih čistilnih naprav. Pogosto so lahko kombinirane tudi z drugimi
konvencionalnimi metodami čiščenja odpadnih voda. Opise obeh vrst bom povzel po knjigi
Critesa, Middlebrooksa, Bastiana in Reeda z naslovom Natural Wastewater Treatment
Systems (2014).
2.1.2.1 Rastlinska čistilna naprava s površinskim tokom vode
V rastlinski čistilni napravi s površinskim tokom vode je voda, ki se čisti, nad substratom.
Substrat zadržuje vodo in nudi rastlinam površino za rast. Pogosteje se uporablja za čiščenje
padavinskih vod, odpadnih vod iz rudnikov in kmetijskih površin (Pa in sod., 2010). Voda je v
zgornjem delu v stiku z atmosfero, medtem ko so globlji deli največkrat anaerobni. V
primerjavi z rastlinsko čistilno napravo z podpovršinskim tokom vode je bolj podobna
naravnim močvirjem. V globino meri 0.05–0.8 m in je navadno sestavljena iz več »bazenov«.
Na dnu se skozi čas useda organski material – ostanki organizmov, ki so prisotni. Čiščenje
vode je v obeh vrstah rastlinskih čistilnih naprav kompleksno – potekajo fizikalni, biološki in
kemični procesi. Mehanski in suspendirani delci se zaradi počasnega toka in plitve gladine
vode usedajo na dno ali pa se ujamejo na delce substrata in rastlin. V spodnjih anaerobnih
slojih se ta material razkroji, nato pa raztopi v vodi ali pa iz njega nastanejo plini. Razkrojen
material je na voljo mikroorganizmom in rastlinam, lahko pa se veže na prst. Uspešno
zmanjšuje biološko potrebo po kisiku (BPK5), suspendirane snovi in dušik. V določeni meri
odstranjuje kovine in patogene bakterije, manj pa fosfor zaradi omejenega stika s prstmi
(Crites in sod., 2014).
4

2.1.2.2 Rastlinska čistilna naprava s podpovršinskim tokom vode
Rastlinska čistilna naprava s podpovršinskim tokom je zgrajena iz poroznega substrata, (na
katerem so posajene rastline. Voda pretaka skozi substrat pod površino. Naprave s
podpovršinskim tokom se naprej delijo na naprave s horizontalnim odtokom – odpadna voda
teče paralelno na površino – in vertikalnim odtokom – odpadna voda teče od zgornje plasti
proti dnu skozi substrat (Crites in sod., 2014).
Slika 1: Rastlinska čistilna naprava s horizontalnim podpovršinskim tokom

Vir: Rastlinska čistilna naprava LIMNOWET.

V Sloveniji so najpogostejše naprave s horizontalnim tokom (slika 1). Sestavljene so iz treh
gred in usedalnika. Ta je potreben zato, da se v njem zadržijo mehanski delci in tako
zmanjšajo možnost zamašitve. Ti se odvajajo v kompostno gredo poleg rastlinske čistilne
naprave. V filtrirni gredi se zaustavijo še ostali suspendirani delci. V njej poteka tudi aerobno
in anaerobno čiščenje. Voda nato odteka v čistilno in na koncu v polirno gredo, kjer se očisti
več kot 95 % odpadnih snovi. Osnovni procesi, ki čistijo odpadno vodo, so filtracija,
sedimentacija, adsorbcija, mineralizacija, aerobna in anaerobna razgradnja ter asimilacija v
biomaso organizmov. Glavni delež čiščenja prispevajo bakterije (80 %), ostalo rastline
(Čiščenje odpadne vode, 2016).
Po našem mnenju so za čiščenje komunalne odpadne vode v občini Črnomelj primernejše
naprave s podpovršinskim tokom, saj so po mnenju Critesa in sod. (2014, str. 333) pogosteje
uporabljene za čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev, kjer je dotok vode konstanten. Poleg
tega naprave s površinskim tokom okrnjeno delujejo pozimi, lahko so gojišče za komarje in
zavzemajo večjo površino na enoto populacijskega ekvivalenta (PE) (Roš in Panjan, 2012). V
rastlinskih čistilnih napravah s podpovršinskim tokom je večji učinek čiščenja na površino
naprave, kar omogoča porozni medij z večjo površino ter manjša možnost, da prebivalci
pridejo v stik z odpadno vodo. Po drugi strani pa rastlinske čistilne naprave s površinskim
tokom predstavljajo primernejši habitat za divje živali in so tudi cenejše zaradi cenejšega
materiala za izgradnjo (Pa in sod., 2010; Crites in sod., 2014).
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V zaključni seminarski nalogi se bomo zaradi zgoraj navedenih prednosti in pogostejše
uporabe v Sloveniji osredotočili na rastlinske čistilne naprave s podpovršinskim
horizontalnim tokom.

2.2

MOŽNOSTI UPORABE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI
ČRNOMELJ

Onesnažena voda se lahko prečiščuje v različnih čistilnih napravah. Ena od možnosti je
rastlinska čistilna naprava. Za naselja v občini Črnomelj je potrebno čiščenje odpadne vode iz
gospodinjstev. Izmed vrst rastlinskih čistilnih naprav so na tem območju za omenjeno vrsto
čiščenja najprimernejše rastlinske čistilne naprave s podpovršinskim tokom vode.
Uporabljajo se za čiščenje vode s skupno obremenitvijo pod 50 PE. Primerne pa so tudi za
čiščenje vode na območjih poselitve s skupno obremenitvijo do 500 PE ali tudi več. Še ne
opremljene aglomeracije (te so opredeljene v poglavju 4.3 v preglednici 12) v občini imajo
približno 50 do 400 prebivalcev. Tovrstne rastlinske čistilne naprave za čiščenje vode iz
gospodinjstev s podpovršinskim tokom so uveljavljene v Evropi - v Nemčiji, Avstriji, na
Češkem, Danskem, Poljskem in drugod. Prisotne so v Sloveniji in 3 večje (za čiščenje
odpadne vode iz naselij z več kot 50 PE) se nahajajo v Beli krajini (Vrhovšek, 2016; Kadlec in
sod., 2000).

2.2.1 Prednosti in slabosti uporabe rastlinske čistilne naprave
Rastlinske čistilne naprave so torej primerne z vidika zmogljivosti čiščenja odpadnih voda
glede na velikost večine naselij, ki se nahajajo v občini Črnomelj. Poleg tega imajo še
nekatere druge prednosti in slabosti, ki jih je potrebno poznati pred odločitvijo za izbor te
vrste čistilne naprave. Prikazane so na shemi (slika 2).
Kot pomembnejše prednosti velja omeniti njihovo cenovno dostopnost, nizko potrošnjo
energije (električna energija ni potrebna) in zadovoljivo stopnjo čiščenja. Slabosti pa so
možnosti mašenja in nepredvidljivo delovanje, medtem ko pri rastlinskih čistilnih napravah s
podpovršinskim tokom ni možnosti razvoja insektov ali smradu (Vovk Korže, 2013).
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Slika 2: Shema prednosti in slabosti rastlinskih čistilnih naprav

2.2.2 Stroški izgradnje rastlinske čistilne naprave
Pri izboru čistilne naprave igrajo pomembno vlogo stroški izgradnje, zato smo želeli v tem
poglavju oceniti okvirne stroške izgradnje rastlinske čistilne naprave. Potrebno se je zavedati,
da se cene med seboj zelo razlikujejo. Odvisne so od lokacije, na katero želimo umestiti
rastlinske čistilne naprave. Gravitacijsko odtekanje iz naselja povzroči nižje stroške, saj niso
potrebne črpalke (Vovk Korže, 2013). Primerna lokacija lahko dodatno zniža stroške gradnje
v primeru, da so potrebni manjši posegi, izkopavanje in urejanje terena (Vrhovšek, 2016).
Stroški so odvisni tudi od izvajalcev gradnje.
Odločili smo se za oceno stroškov na podlagi raziskave Rastlinske čistilne naprave v občini
Radlje ob Dravi (Vovk Korže, 2013), intervjuja s predstavnikom podjetja Limnos (Vrhovškom,
2016) in pridobljenih podatkov o čistilni napravi v Bušinji vasi (Projekt izvedbenih del, 2014).
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Preglednica 1: Ocena stroškov rastlinske čistilne naprave

Velikost
rastlinske
čistilne
naprave (PE)
do 5 PE
do 20 PE
do 30 PE
do 50 PE
do 70
do 100

Površina
(m2)
12,5
50
75
125
175
250

Vir: Vovk Korže, 2013.

Cena
projektne
dokumentacije
(€)
700
1.500
2.000
2.500
3.500
5.000
/

Cena
izgradnje (€)

Skupaj (€)

1.000
3.200
4.650
7.500
10.500
14.500

1.700
4.700
6.650
10.000
14.000
19.500

Cena
vzdrževanja
mesečno
(€)*
30
60
80
80
100
120

*Vzdrževanje obsega pregled celotne naprave, čiščenje zadrževalnika, jesensko košnjo rastlin, pregled pretokov
itd. V enem letu se za to izšola upravljavca.

Preglednica 2: Ocena stroškov izgradnje rastlinske čistilne naprave

Velikost (PE)

Stroški izgradnje brez projektiranja,
usedalnika (ki je potreben za predčiščenje)
in brez DDV (€)
2.300
3.800
7.600
20.000
38.000
65.000

5
10
20
50
100
200
Vir: Vrhovšek, 2016.

Cena rastlinske čistilne naprave v Bušinji vasi za 250 PE je znašala 117.851,98 € brez DDV
skupno s stroški nakupa zemljišča, projektiranja, gradnje in nadzora v času gradnje (Projekt
izvedbenih del, 2014). Predvidevamo, da so ti stroški primerljivi s stroški, ki bi bili potrebni za
izgradnjo čistilnih naprav v občini Črnomelj. Bušinja vas se nahaja v sosednji občini Metlika.
Najverjetneje je podobna vrednost zemljišč tudi v obravnavani občini. Hkrati pa so
kapacitete za 250 PE podobne obremenitvi nekaterih naselij v občini Črnomelj.

2.3 GEOINFORMACIJSKA PODPORA ODLOČANJU
V zadnjih desetletjih so se tako razvili podporni sistemi prostorskemu odločanju, za katere se
v angleščini uporablja kratica SDSS (Spatial decision support). Začetki razvoja so se začeli v
sedemdesetih, najhitrejše pa je ta potekal od devetdesetih dalje z večanjem števila osebnih
računalnikov in količin digitalnih prostorskih podatkov. Razvoj je sledil razvoju geografskih
informacijskih sistemov (GIS), ki so postajali uporabnikom vse dostopnejši (Sugumaran,
Degroote, 2011).
Načrtovalci morajo slediti razvojnim težnjam gospodarstva, potrebam prebivalstva in
upoštevati ranljivost okolja. Zaradi kompleksnosti načrtovanja posegov v prostor so v veliko
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pomoč GIS. Ti z različnimi metodami in tehnikami omogočajo poizvedovanje, analiziranje in
grafični prikaz rešitev (Ciglič, 2008). Geoinformacijska orodja omogočajo prostorskim in
drugim načrtovalcem iskanje primernih mest za umeščanje in upravljanje z infrastrukturno
opremo. Prednost pri načrtovanju je, da omogočajo analiziranje več podatkovnih slojev
hkrati, kar daje realnejšo sliko stvarnega sveta (GIS Implementation …, 2005).
Vsak proces odločanja se začne z opredelitvijo problema. Za namen zaključne seminarske
naloge so relevantni geografski in prostorski problemi. Ti so v osnovi multikriterijski, saj
vsebujejo več različnih in tudi konfliktnih kriterijev in možnih rešitev. Sledi faza (intelligence
phase), v kateri proučimo vse pogoje, ki vplivajo na našo odločitev. V naslednji fazi (design
phase) načrtovalec razvije možne rešitve in v zadnji fazi (choice phase) oceni in izbere
najboljšo izmed danih rešitev (Drobne, Lisec, 2009).
Slika 3: Faze procesa odločanja

Uporaba geoinformacijske podpore pripomore k optimalnim in preverljivim rešitvam.

2.3.1 Večkriterijsko vrednotenje
»Večkriterijsko vrednotenje je postopek, pri katerem za dosego cilja ovrednotimo več
različnih kriterijev. Dobiti moramo informacijo, katera območja so bolj in katera manj
primerna z vidika več dejavnikov« (Ciglič, 2008, str. 110). Kriterije delimo na:
•
•

omejitve (constraints): to so Booleanove kriteriji, kar pomeni, da so možni le dve
vrednosti kriterija – 1 in 0. Vrednost 1 pomeni, da je območje primerno za umestitev
neke stvari v prostor. Vrednost 0 pa pomeni, da ta prostor ni primeren;
dejavnike (factors): to so kriteriji, ki kažejo na stopnjo primernosti prostora za
umestitev. Posamezen dejavnik izboljšuje ali slabša primernost (Eastman, 2012).

Za uporabo omejitev in dejavnikov v isti analizi je potrebna standardizacija. Ena od možnosti
je, da dejavnike spremenimo v le dve vrednosti, a s tem izgubijo svoj pomen. Zato je
primernejša zvezna (fuzzy) standardizacija (Eastman, 2006).
Pri večkriterijskem vrednotenju tem imamo na razpolago več tehnik. V zaključni seminarski
nalogi smo uporabili:
•

tehniko booleanovega prekrivanja (Boolean Overlays): standardizira vse kriterije v
vrednosti 0 ali 1, tako so dejavniki spremenjeni v omejitve. Prekrivanje kart je nato
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•

izvedeno z uporabo logičnih operacij (IN, ALI, UNIJA …). Rezultati so grobi, saj dobimo
le območja, ki so ali niso primerna, ne pa stopnje primernosti (Eastman, 2006).
Tehniko obteženega linearnega kombiniranja (Weighted Linear Combination): tu so
kriteriji standardizirani na enotno mersko lestvico in kombinirani med seboj z
obteženim povprečjem. Uporabnik določi pomembnost vsakemu kriteriju, torej
različen pomen vsakemu kartografskemu sloju. Nato dobimo skupno oceno alternativ
(vsake rastrske celice) s tem, da pomnožimo težo pomena vsakega kriterija z
vrednostjo kriterija vsake posamezne rastrske celice in nato seštejemo vse sloje med
seboj (Eastman, 2006).

2.4 ZAKONOSKA PODLAGA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
V poglavju bom predstavil zakonodajne akte, ki se vežejo na tematiko čiščenja komunalnih
odpadnih voda. Iz prve uredbe (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode) se
osredotočamo na dolžnosti, ki jih bodo morale v prihodnosti izpolniti občine, medtem ko so
iz druge uredbe (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo) za nas pomembni členi, vezani na omejitve in dejavnike pri postavljanju
čistilnih naprav in odvajanju odpadne vode.

2.4.1 Pojmi
V tem poglavju bom zaradi lažjega razumevanja predstavil osnovne pojme, ki se pojavljajo v
obravnavanih zakonodajnih dokumentih.
•

•
•
•
•
•
•

•

Aglomeracija – območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali
druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v
kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na
končno mesto izpust. Slednja je določena na podlagi podatkov o gostoti
obremenjenosti, ki se izračuna iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev v
posamezni kvadratni celici 100 m x 100 m.
Mala komunalna čistilna naprava – je čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Občutljivo območje – je vodno telo, v katerem je možno pričakovati evtrofikacijo; ali
se ga uporablja za oskrbo s pitno vodo ali je kopalna voda v skladu s predpisom.
Populacijski ekvivalent – enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, ki
ga povzroča 1 prebivalec na dan.
Referenčni odsek – odsek vodotoka ali naravno jezero, kjer se določi značilne
referenčne razmere. Te so izhodišče za razvoj in preverjanje metod vrednotenja
ekološkega stanja.
Srednji mali pretok – povprečje najnižjih letnih vrednosti srednjega dnevnega pretoka
v daljšem časovnem obdobju (slika 4).
Tipska mala komunalna čistilna naprava – mala komunalna čistilna naprava z
zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN
12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom in je zanjo
izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
Vodotok – stalno tekoča celinska površinska voda, zajezena celinska voda (z
zadrževalnim časom pod 5 dni) ali drug vodni objekt (objekt za osuševanje zemljišč,
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mlinščica, kanal za razbremenjevanje visokih voda), če je le-ta določen kot
samostojno vodno telo s predpisi o urejanju voda.
Slika 4: Enačba za srednji minimalni pretok vodotoka

Vir: (Uredba o emisiji snovi …, 2012).

2.4.2 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06) je vlada izdala Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. »Ta zakon ureja varstvo okolja pred
obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja.« (Zakon o varstvu okolja, 2004).
Cilji, ki so zapisani v zakonu in so relevantni na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda,
so:
•
•
•

preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

V zakonu je zapisano, da spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo
ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja (Zakon o varstvu okolja, 2004).
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je zapisana na podlagi členov
Zakona o varstvu okolja, in sicerza določitev mejnih vrednosti emisij (17. člen zakona), meril
občutljivosti okolja (23. člen zakona) ter vrst dejavnosti, ki jih izvajajo javne službe v okviru
varovanja okolja (149. člen zakona). Vezana je še na 104. in 105. člen zakona, ki določata
vzpostavitev registra varstva okolja in seznanjanje javnosti z okoljskimi podatki.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ureja:
•

•

emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav z
opredelitvijo meril občutljivosti vodnih teles, mejnih vrednosti emisij snovi ter z
ukrepi za zmanjšanje komunalne odpadne vode in monitoring stanja voda, v katera se
te izlivajo,
emisijo snovi iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50PE, z opredelitvijo
enakih meril in ukrepov ter z dodatnimi posebnimi zahtevami,
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•

vsebino operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(Uredba o odvajanju …, 2016).

V zaključni seminarski nalogi smo se osredotočili na vsebino uredbe, ki je neposredno vezana
na postavitve čistilnih naprav.
V vsebini (19. člen uredbe) je navedeno, da mora biti aglomeracija opremljena z
kanalizacijskim omrežjem in s komunalno čistilno napravo. Izjema so aglomeracije z
obremenitvijo manjšo od 500 populacijskih ekvivalentov. Za te se lahko občina odloči, da
namesto kanalizacijskega omrežja in komunalne čistilne naprave postavi manjše čistilne
naprave za objekte ali skupine objektov, če so stroški teh nižji od ene skupne čistilne
naprave. Izjema so tudi posamezni objekti, ki so oddaljeni od kanalizacijskega priključka več
kot 100 m in bi gradnja le-tega povzročala nesorazmerne stroške glede na korist za okolje.
Lastniki tega objekta morajo zagotoviti čiščenje vode na mali komunalni čistilni napravi ali
tipski mali komunalni čistilni napravi ali odvajanje v nepretočno greznico (le v primeru
posebnih geografskih razmer, ki ne omogočajo delovanja čistilnim napravam). Za
aglomeracijo je možna tudi priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sosednje
aglomeracije, ki se končuje v dovolj zmogljivo komunalno čistilno napravo. V aglomeraciji,
kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje ter čisti v
komunalni čistilni napravi, je to potrebno urediti do:
•
•

31. decembra 2021 za aglomeracije s skupno obremenitvijo enako 500 PE in manjšo
od 2.000 – v primeru, da je iztok v površinsko vodo ali njeno prispevno območje, ki se
uvršča med občutljiva območja;
31. decembra 2023 za vse ostale aglomeracije teh obremenitev in tiste, katerih
obremenitev je manjša od 500 PE.

. Aglomeracijo se določi na podlagi pogojev (20. člen):
•
•

naselje, kjer je gostota obremenjenosti enaka ali večja od 10 PE/ha (stalno
prijavljenih prebivalcev/ha) in
je hkrati obremenjenost skupine celic, ki se med seboj stikajo najmanj v enem
oglišču, enaka ali večja od 50 populacijskih ekvivalentov.

V primeru, da so v aglomeraciji prisotni določeni objekti, je potrebno obremenitev dodatno
povečati. V uredbi so podrobneje navedeni objekti. Gre za gostinske objekte, različne vrstne
hiše, stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški in študentski dom, dom za ostarele,
delavski dom, župnišče, zavetišče …), trgovska, industrijska stavba, stavba splošnega
družbenega pomena (kinodvorana, dvorana za družbene prireditve, muzej …). Obremenitev
se mora v teh primerih dodatno povečati za 10 %, če je aglomeracija manjša od 2.000 PE
oziroma za 30 % v primeru, da je večja od 2.000 PE (Uredba o odvajanju …, 2016).
Aglomeracije bodo določene v operativnem programu, ki v tem času še ni bil narejen. Zato
bomo v poglavju (4.3), kjer bomo analizirali stanje v občini Črnomelj, na podlagi pogojev
zapisanih v prejšnjem odstavku opredelili ta območja.
Poleg opremljanja aglomeracij, za katere je zadolžena javna služba, je potrebna ureditev tudi
v območjih zunaj meja le-teh. Lastniki objektov bodo morali zagotoviti odvajanje komunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije (če je dolžina priključka manjša od
100 m) ali čiščenje v mali komunalni čistilni napravi manjši od 50 PE ali v tipski mali
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komunalni čistilni napravi, v kateri čiščenje dosega 80 % glede na parameter kemijske
potrebe po kisiku (KPK). To ne velja za objekte, kjer čiščenje ni izvedljivo zaradi posebnih
geografskih razmer, ali za posebne stavbe brez stalno zaposlenih oseb (za opravljanje verskih
obredov, pokopališke stavbe, kulturna dediščina …). V teh primerih je potrebna ureditev
nepretočne greznice. Lastniki objektov, zgrajenih pred 14. decembrom 2002, morajo
zagotoviti odvajanje v skladu z uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji oziroma do 31.
decembra 2021, če se odvaja odpadna voda v vode brez predhodnega čiščenja oziroma v
primeru, da obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode ni skladna s predpisi, ki
so veljali ob gradnji objekta (Uredba o odvajanju …, 2016).

2.4.3 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo
Vsebina uredbe (Uradni list RS, št. 64/12) določa mejne vrednosti in vrednotenje emisije
snovi in toplote, ukrepe zmanjševanja in preprečevanja teh emisij ter pogoje za odvajanje
odpadnih voda in obveznosti, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in
dovoljenja za obratovanje naprave. Uporablja se za ravnanje z odpadno vodo iz objektov in
naprav, razen nekaterih izjem, ki jih na obravnavanem območju ni (Uredba o emisiji snovi …,
2012).
Osredotočili smo se na vsebino, ki ureja področje odvajanja prečiščene vode in s tem
posledično vpliva na izbiro lokacije rastlinske čistilne naprave. V podzemne vode je
prepovedano neposredno ali posredno odvajanje odpadne vode na najožjih vodovarstvenih
območjih, ožjih ali širših vodovarstvenih območjih (če je to zapisano v predpisih, ki urejajo
vodovarstveni režim na vsakem območju posebej) in na prispevnih območjih jezer (12. člen).
Prepovedano je tudi odvajanje v celinske površinske vode, ki niso vodotoki (poglavje pojmi
2.4.1) v celinske površinske vode, ki so kopalne vode, referenčni odseki vodotokov (poglavje
pojmi 2.4.1), vodotoki na vodovarstvenih območjih in je prepoved določena v predpisih, ki
urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, so vodotoki na prispevnih območjih jezer ter
če so vodotoki, katerih srednji mali pretok (poglavje pojmi 2.4.1) je manjši od dvakratnika
največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz naprave (12. člen).
Dovoljeno je torej odvajanje neposredno v površinsko vodo, če ne veljajo prej omenjene
prepovedi in če so parametri onesnaženosti nižji od predpisanih. Dovoljeno je tudi posredno
odvajanje v podzemno vodo, poleg omenjenih istih dveh pogojev kot za površinsko vodo še
ta, da nima škodljivega vpliva na kakovost tal, podzemne vode ali vira pitne vode (21. člen).

2.5 PREGLED LITERATURE IN VIROV
Seznanitev z viri in literaturo obravnavane tematike na področju rastlinskih čistilnih naprav,
njihovega umeščanja v prostor, geoinformacijske podpore, zakonodajne podlage na področju
čiščenja komunalnih odpadnih voda ter glede stanja s čiščenjem odpadne vode v občini
Črnomelj nam je omogočila izdelavo zasnove teoretičnih izhodišč in potek vrednotenja
primernosti območij za rastlinske čistilne naprave.
Spoznanja o rastlinskih čistilnih napravah smo povzemali iz angleških in slovenskih del, in
sicer iz učbenika Roša in Panjana (2012) Gospodarjenje z odpadnimi vodami, dela Vovk
Koržetove (2013) Rastlinske čistilne naprave v občini Radlje ob Dravi, Griesler Bulceve (2013)
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Okoljske tehnologije in njenega magistrskega dela (1994). V teh delih je opisano delovanje
rastlinskih čistilnih naprav, predstavljene so njihove prednosti in slabosti ter potek in stroški
izgradnje naprav. Iz literature tujih avtorjev smo največ izhodišč za ugotavljanje kriterijev za
ocenjevanje primernosti območij našli v virih Critesa in Middlebrooksa, Bastiana in Reeda
(2014) ter Pa, Kadleca, Moshirija in Murtha (2010). Najpomembnejši vir pri razvrščanju
dejavnikov po pomembnosti je bil Vrhovšek (2016), s katerim smo opravili intervju.
V seminarski nalogi smo pregledali tudi zakonodajne akte in druge uradne dokumente.
Podrobneje smo obravnavali Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 39/06), ki opredeljuje aglomeracije, za katere bo morala občina do
razpisanih rokov urediti odvajanje in čiščenje odpadne vode. Uredba o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo pa v svojih členih ureja
pravila in omejitve odtoka prečiščene odpadne vode. Za pregled stanja na področju čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Črnomelj smo uporabili vir Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Črnomelj (2013) in osebni vir z
Vinkom Kuničem (2016), s katerim smo izvedli intervju.
V delu Eastmana (2012) IDRISI Selva Tutroial je razložena uporaba geoinformacijskega
orodja, s pomočjo katerega smo izvedli prvi del našega vrednotenja. Iskanje primernosti za
rastlinske čistilne naprave z vertikalnim podpovršinskim tokom vode pa so izvedli Lesta,
Mauring in Mander (2006) za področje Estonije. Rezultat njihove raziskave je bila sintezna
karta tipov površja, na podlagi katere so ocenili primernost regij za rastlinske čistilne
naprave.

3. METODE DELA
Potek dela zaključne seminarske naloge je bil sestavljen iz kabinetnega in terenskega dela.
Delo je bilo sestavljeno iz študija literature, dveh intervjujev, analiz v geoinformacijskih
orodjih (Idrisi Selva in ArcMap 10.2.2) in pregleda rezultatov s terenskim delom.
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Slika 5: Potek dela zaključne seminarske naloge

V teoretičnem delu naloge smo pregledali literaturo o rastlinskih čistilnih napravah.
Predstavili smo način delovanja, različne vrste in sestavo rastlinskih čistilnih naprav. Odločili
smo se, da v nadaljnjem delu zaradi večje pogostosti in primernosti obravnavamo le vrsto
rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom vode.
Pred izvedbo večkriterijskega vrednotenja smo pregledali stanje v občini Črnomelj in
zakonodajo na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Poleg pregleda
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zakonodaje in operativnih programov smo izvedli tudi intervju z zaposlenim na Občini
Črnomelj Vinkom Kuničem. Zaradi spremembe uredb, ki določajo območja (aglomeracije), za
katera bo morala občina v skladu z roki urediti čiščenje komunalne odpadne vode, in še
neizdelanega novega operativnega programa (ki bo določil ta območja) smo se odločili za
izdelavo karte aglomeracij. Ta karta je bila izdelana v skladu s predpisi za opredeljevanje
aglomeracij, zapisanimi v novi uredbi, in sicer z računalniškim programom ArcMap 10.2.2.
Nato smo na podlagi literature, intervjuja z gospodom Vrhovškom (zaposlenim v podjetju
Limnos, d. o. o.) in zakonodaje izbrali kriterije, ki vplivajo na izbor ugodnosti lokacije za
umestitev rastlinskih čistilnih naprav s podpovršinskim horizontalnim tokom vode. Kriterije
smo razdelili na dejavnike in omejitve.
Prvi del vrednotenja smo izvedli z geoinformacijskimi programskimi orodji ArcMap 10.2.2 in
IDRISI Selva 17.00. Kriterije smo razdelili na dejavnike in omejitve. V programu ArcMap
10.2.2 smo zbrali ustrezne podatkovne sloje in jih pripravili za nadaljnjo analizo. V programu
IDRISI Selva 17.00 smo kriterije zaradi lažje primerjave standardizirali (s standardizacijo
fuzzy) – dejavnike na vrednosti 0–255 ter omejitve na vrednosti 0 in 1. Dejavnike smo nato
obtežili s Saatyevo metodo, tako da so pomembnejši dobili večjo utež. Sledila je izvedba
večkriterijskega vrednotenja z uporabo tehnike obteženega linearnega kombiniranja (WLC) v
programu IDRISI Sleva 17.00. Rezultat je bila karta ugodnih območij za postavitev rastlinskih
čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom vode.
Naselja, ki so bila opredeljena kot aglomeracije in nimajo še urejenega čiščenja komunalne
odpadne vode, smo po izvedbi večkriterijskega vrednotenja v drugem delu vrednotenja
podrobneje analizirali. To je bilo potrebno, saj je bila analiza določenih kriterijev nemogoča
na ravni celotne občine Črnomelj zaradi različnih značilnosti prostora vsakega naselja. Tako
smo podrobneje na ravni naselij s programskim orodjem ArcMap 10.2.2 prikazali točne
lokacije postavitve čistilnih naprav glede na kriterije velikosti čistilnih naprav (te so se
razlikovale glede na velikost naselij), gravitacijskega odtekanja odpadne vode (pomagali smo
si z ukazom »flow direction«), oddaljenost od virov onesnaženja in glede na možen iztok
prečiščene odpadne vode.
Po izboru točnih lokacij rastlinskih čistilnih naprav za enajst naselij smo rezultate analize
preverili s terenskim ogledom.

3.1 Kriteriji za umestitev rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim
podpovršinskim tokom
O izgradnji rastlinskih čistilnih naprav je v literaturi napisanega veliko. Vendar se same
smernice izdelovanja in izbire primernega prostora razlikujejo. Razlike so posledica različnih
podjetij in raziskovalcev, ki se ukvarjajo z izdelovanjem sistemov rastlinskih čistilnih naprav,
drugačnih pogojev v različnih državah ter različnih načinov izdelovanja rastlinskih čistilnih
naprav. V publikaciji ameriške agencije EPA (Pa in sod., 2010) je zapisano, da kljub mnogim
informacijam in zgrajenim rastlinskim čistilnim napravam ni še izdelanih poenotenih pravil
izgradnje, saj na sisteme vplivajo različni faktorji, kot so lokacija, tip odpadne vode,
podnebje, vreme, sezonska variabilnost in drugi. Vendar so kljub temu v publikaciji navedli
smernice izdelave rastlinske čistilne naprave. Projektiranje je tudi v Sloveniji prilagojeno
vsakemu investitorju, kot navajajo v podjetju Limnos (Vrhovšek, 2016). Za kvalitetno in
trajno delovanje rastlinske čistilne naprave je pomembno ustrezno projektiranje in pa
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izvedba del. To vključuje izbor pravilnih rastlinskih vrst, substrata, primerno globino vode,
obremenjenost, čas zadrževanja vode. V naši nalogi je eden od ciljev izbor primernih lokacij
za umestitev čistilnih naprav v občini Črnomelj. Zato smo se v tem poglavju osredotočili na
dejavnike, ki so pomembni za izbiro primernega območja za postavitev, in ne toliko na
izgradnjo sistema. Ni nas zanimal izbor substrata, rastlin in drugih sestavnih delov rastlinske
čistilne naprave, ampak kriteriji, ki vplivajo na izbor lokacije. Iz različnih pisnih virov in s
pomočjo intervjuja smo poiskali čim več kriterijev, ki smo jih nato uporabili v programskem
orodju IDRISI Selva. Potrebno je poudariti, da smo se osredotočili na rastlinske čistilne
naprave z horizontalnim podpovršinskim odtokom.

3.1.1 Dejavniki
3.1.1.1 Površina rastlinske čistilne naprave
Površina prostora, potrebnega za rastlinsko čistilno napravo, je odvisna od več dejavnikov.
Obstajajo različne enačbe za izračun primerne površine (npr. Kickuthova enačba). Pri
tovrstnih izračunih se najpogosteje upošteva vrednost BPK5 pri iztoku iz čistilnih naprav,
posebno pri čiščenju komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev. Te vrednosti so določene z
zakonom (Yocum; Grissler Bullc, 2013). Po pregledu literature smo ugotovili, da se površina
rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom vode giblje med 2 in 2,5
m2/PE (Vrhovšek, 2016; Hrast, 2012; Vovk Korže, 2013).
Preglednica 4 prikazuje predpostavljeno velikost rastlinske čistilne naprave s horizontalnim
podpovršinskim tokom. Obremenjenost čistilne naprave se v projektnih dokumentacijah
izračuna na podlagi povzročiteljev obremenitve. Te niso samo stalni prebivalci, pač pa tudi
druge dejavnosti, ki proizvajajo komunalno odpadno vodo. Mi se natančnim vrednostim
dodatne obremenitve dejavnosti nismo posvečali, saj bi bila potrebna podrobnejša analiza
ter boljše poznavanje načrtovanja in računanja obremenitev. Zato smo za dodatno
obremenjenost uporabili podatke iz dokumenta Poročanje o izvajanju javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda (2015). Pregledali smo tudi statistične kazalce, ki kažejo
prebivalstveno dinamiko v naseljih. Izdelali smo graf spreminjanja števila prebivalstva za leta
1991, 2002, 2009 in 2016 po naseljih (slika 6), pregledali naravno in skupno rast prebivalstva
na 1000 prebivalcev celotne občine Črnomelj ter indeks rasti prebivalstva (1991–2016)
(preglednica 3).
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Slika 6: gibanje števila prebivalstva po naseljih

Gibanje števila prebivalstva po naseljih
600

Število prebivalcev

500
400
300
200
100
0

Blatnik
Drago
Belčji
Jernej
Prelok Svibni Učako Vrano
pri Butora Doblič Dragat
Lokve
vanja
Vrh Črnom
j
e
uš
a vas
a
k
vci
viči
vas
lju

1991

100

140

125

181

249

100

64

354

158

128

154

105

2002

75

148

117

179

266

108

57

465

143

111

120

115

2009

80

154

114

196

247

112

67

509

123

111

117

108

2016

88

153

118

185

241

102

70

525

113

103

117

114

Vir: SURS.
Preglednica 3: Indeks rasti prebivalstva 1991-2016

Naselje
Indeks rasti
prebivalstva
1991–2016
Naselje
Indeks rasti
prebivalstva
1991–2016
Vir: SURS.

Belčji
Vrh
88

Blatnik pri Butoraj
Črnomlju
109
94

Jerneja
vas
Lokve
109

Preloka
148

71

Dobliče

Dragatuš

102

97

Dragovanja
vas
102

Svibnik

Učakovci

Vranoviči

80

75

108

Na podlagi grafa (slika 6) in preglednice 3 smo ugotovili, da se v naseljih število prebivalcev ni
izrazito povečalo. Izjema so Lokve, kjer je opazno večje povečanje prebivalstva v zadnjih 25
letih. Skupni prirast prebivalstva v občini Črnomelj pa je bil v letih 2004–2014 povprečno -0,7
na 1000 prebivalcev. Torej bi bila gradnja čistilnih naprav s pretirano površino nesmiselna,
saj glede na statistične podatke ni pričakovati povečanja obremenitev v naslednjih letih.
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Nekaj dodatnega prostora pa je smiselno nameniti morebitnemu povečanju obremenitve. V
tem primeru bi rastlinsko čistilno napravo s podpovršinskim horizontalnim tokom povečali.
Na podlagi predpostavk o spreminjanju prebivalstva ter morebitnega povečanja
obremenitev smo se odločili, da naseljem z indeksom rasti prebivalstva (1991–2016):
1. nižjim od 100 dodamo 5 % k površini rastlinske čistilne naprave – v to skupino sodijo
naselja Belčji Vrh, Butoraj, Dragatuš, Preloka, Svibnik, Učakovci, Vranoviči;
2. enakim ali večjim od 100 dodamo 10 % – v to skupino sodijo naselja Blatnik pri
Črnomlju, Dobliče, Dragovanja vas, Jerneja vas, Vranoviči;
3. za naselje Lokve predpostavimo povečanje števila prebivalstva in dodamo 30 %.
V preglednici 4 so prikazane površine, potrebne za izgradnjo rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom vode, ki jim je dodana dodatna površina.

Preglednica 4: Površina, ki je potrebna za izgradnjo rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom
vode za aglomeracije v občini Črnomelj

Naselje

Število prebivalcev (v Dodatna
Velikost rastlinske
PE) leto 2016
obremenitev čistilne naprave (m2)
dejavnosti (v
PE)
Belčji vrh
88
0
231
Blatnik pri (153) 62 ( v delu, ki ni
0
170
Črnomlju
priključen na
kanalizacijsko omrežje)
Butoraj
118
0
310
Dobliče
185
6
525
Dragatuš
241
44
748
Dragovanja 102
3
289
vas
Jerneja vas 70
0
193
Lokve (1.
333 (celotne 525)
0
1.082
del)
Preloka
113
0
297
Svibnik
103
8
291
Učakovci
117
0
307
Vranoviči
114
4
310
Vir podatkov: SURS; Poročanje o izvajanju javne …, 2015.
Kriterija velikosti nismo vključili v večkriterijsko vrednotenje. Vzrok za to je, da se velikost
potrebne rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom od naselja do
naselja razlikuje glede na obremenitev. Ta kriterij smo vključili v drugi del analize, kjer smo
pregledali stopnjo primernosti za postavitev čistilnih naprav za enajst zgoraj obravnavanih
naselij.

19

3.1.1.2 Gravitacijsko odtekanje
Pomembno pri izdelavi naprave je, da izkoristi prednosti narave. Primerna lokacija je zato
pod virom onesnaževanja, da odpadna voda prosto odteka. Prečrpavanje vode bi bilo
neracionalno in neekonomično (Pa in sod., 2010; White in sod., 2011).
Poleg velikosti rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom smo tudi ta
kriterij vključili v drugi del analize, kjer smo pregledali vsa primerna območja. Upoštevali smo
omenjen nasvet in iskali območja, ki so na nižji nadmorski višini kot najnižje ležeča hiša na
posameznem obravnavanem območju. V pomoč pri iskanju primernih območij za čistilno
napravo so nam bili izračuni smeri odtekanja vode, ki smo jih izvedli s pomočjo
geoinformacijskega orodja ArcMap 10.2.2 (z ukazom »flow direction«).
3.1.1.3 Lastništvo parcel
Eden pomembnejših dejavnikov je lastništvo parcele. Najbolj ugodno je, da ima zemljišče v
lasti naročnik del. Tako ni potrebno soglasje za gradnjo in ni stroški za odkup zemljišča
(Vrhovšek, 2016). Podatkovni sloj zemljišč v lasti občine smo pridobili od uslužbencev Občine
Črnomelj. Sloj ni popolnoma zanesljiv, saj ne vsebuje vseh najnovejših podatkov.
Slika 7: Karta parcel v lasti Občine Črnomelj

3.1.1.4 Talno število
Talno število je ugotovljeno na podlagi lastnosti prsti ob upoštevanju geološke podlage,
razvojne stopnje in teksture iz podatkov pedološke karte Slovenije. Prikazano je na karti
talnih števil, ki smo jo uporabili tudi pri naši analizi (Zakon o kmetijstvu, 2008). Prikazuje
primernost prsti za kmetijstvo po pedokartografskih enotah. Ocenjene so na lestvici od 7 do
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100 točk za njivsko rabo in od 7 do 88 za travnike. V Sloveniji je največ površin v razredu
talnega števila med 41 in 60. Ocenjena so kmetijska zemljišča in gozd, ostala zemljišča
imajo na karti vrednost –8 (Strokovna priprava …, 2015). Na območju občine Bela krajina
imajo najvišjo vrednost prsti ob reki Kolpi v okolici Vinice in Špeharjev z vrednostjo 95.
Pri izbiri lokacije rastlinske čistilne naprave se želimo izogniti izgubi ugodnih kmetijskih
zemljišč. Talna števila so razdeljena na pet skupin. V grobem imajo prsti z več kot 58 točkami
velik pridelovalni potencial, prsti s talnim potencialom manjšim od 39 točk pa so le pogojno
primerne za kmetijsko rabo (preglednica 9) (Cunder, Rednak, Zagorc, 2007).
Preglednica 5: Primernost rastlinske čistilne naprave z vidika vrednosti talnega števila

Talno število

Ugodnost za postavitev
rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim
podpovršinskim tokom
95–58
Neugodno
58–39
Ugodno
39–7
Najbolj ugodno
Pod 0 (pozidana območja in Ni možne postavitve
vodne površine)
Vir: Cunder, Rednak, Zagorc, 2007
Slika 8: Karta talnih števil
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3.1.1.5 Raba tal
Primerna raba tal prav tako vpliva na izbiro primerne lokacije za izgradnjo rastlinske čistilne
naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom. Izgradnja v gozdu je skoraj popolnoma
neprimerna, saj je potrebno očistiti in posekati drevje v gozdu. Zato se najpogosteje odločajo
za izgradnjo na pašnikih, travnikih ali njivah (Vrhovšek, 2016). Med temi tremi rabami tal ne
bomo določali najprimernejših, saj nam o izgubi rodovitnih kmetijskih površin natančneje
govori talno število. Slednjega vključujemo kot samostojni kriterij. Primernost rastlinskih
čistilnih naprav je prikazana v preglednici 9.
Preglednica 6: Primernost rastlinske čistilne naprave z vidika rabe tal

Njiva ali vrt
Vinograd ali sadovnjak
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Trajni travnik
Neobdelano kmetijsko zemljišče
4. Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim
drevjem

Ugodno
Ugodno
Ugodno
Ugodno
Ugodno
Ugodno

Zemljišče z negozdno vegetacijo
Gozd
Rastlinjak
Pozidano
Zamočvirjeno
Voda
Vir: MKGP, 2016; Vrhovšek, 2016.

Ugodno
Manj ugodno
Neugodno
Neugodno
Neugodno
Neugodno

4.1.1.1 Naklon
Lokacija z neustreznim naklonom lahko podraži ali celo onemogoči izgradnjo rastlinske
čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom vode. V primeru prevelikega naklona
je potrebna izgradnja kaskad. V primeru premajhnega naklona pa se material nasipa in uredi,
da se lahko voda pretaka iz ene grede v drugo (Vrhovšek, 2016). Površina sistema je brez
naklona, kar zmanjšuje možnost površinskega toka. Na dnu gred pa naklon omogoča lažje
pretakanje in se giblje nekje med 0 in 10 %, najpogosteje 0–3 % (Bulc, 1994). Nagib vsake od
gred na rastlinski čistilni napravi v Bušinji vasi znaša 0,5 % (Projekt izvedbenih del, 2014).
Takšen naklon priporoča tudi Yocum, vendar gre pri tej vrsti rastlinske čistilne naprave samo
za eno gredo. Torej je potrebno upoštevati, da je več gred in so zgrajene ena pod drugo in je
zato skupni naklon večji. Naklon celotne naprave v Bušinji vasi znaša 4,5 % ob predpostavki,
da je dotočna cev 20 m višje od iztočne, celotna dolžina vseh gred čistilne naprave pa znaša
okoli 45 m. Ob posvetovanju z zaposlenim na podjetju Limnos, d. o. o. (Vrhovšek, 2016), smo
prišli do zaključka o primernosti naklonov za izgradnjo rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom (preglednica 5).
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Preglednica 7: Stopnja ugodnosti naklona za postavitev rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom
vode

0–2 %
2–5 %
5–10 %
Nad 10 %
Vir: Vrhovšek, 2016.

Manj primerno
Primerno
Manj primerno
Neprimerno

Slika 9: Karta stopnje primernosti območij za postavitev rastlinske čistilne naprave s horizontalnim tokom vode z vidika
naklona površja

4.1.1.2 Stopnja erozije prsti
Območja, na katerih se pojavljajo sledovi erozije ali plazenja, niso primerna za postavitev
rastlinske čistilne naprave (Vrhovšek, 2016; Pa in sod., 2010):
Odločili smo se, da sami izdelamo karto stopnje erozije prsti, saj nismo našli podrobnega
sloja ogroženosti prsti za erozijo. Izdelali smo jo z metodo USLE oziroma RUSLE (The
Universal Soil Loss Equation). Rezultat te metode je povprečna izguba prsti v določenem
časovnem obdobju (Žabota, 2015).
Metoda temelji na enačbi:
T = R x K x LS x C x P
T – faktor stopnje erozije
R – faktor erozivnosti padavin in površinskega odtoka
K – faktor erodibilnosti prsti
LS – faktor dolžine in naklona pobočij
C – faktor pokrovnosti tal
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P – faktor obdelovanja
4.1.1.2.1 Erozivnost padavin in površinskega odtoka
Erozivnost padavin in površinskega odtoka je izražena v MJ/ha mm/h. Odtok in kapljice
padavinske vode vplivajo na to, da se delci prsti razbijajo in trgajo od matične prsti, kar
omogoči njihov transport. Faktor je podnebni dejavnik erozije prsti. Odvisen je od
intenzivnosti padavin (mm/h), energije padavin (kinetična energija dežnih kapljic) in trajanja
naliva (Petan, 2010). Uporabili smo karto erozivnosti padavin avtorja dr. Petana (2010).
Erozivnost padavin (MJ ha-1 mm h-1) je opredeljena kot letno povprečje vsote produktov
kinetične energije padavin in maksimalne 30-minutne intenzitete padavin erozivnih
dogodkov daljšega časovnega obdobja. Erozivni dogodki so tisti deževni dogodki, pri katerih
se je v šestih urah akumuliralo vsaj 12 mm padavin oz. v 15 minutah vsaj 6 mm (Petan,
2010).
Slika 10: Karta faktorja erozivnosti padavin (RUSLE)

Največja vrednost erozivnosti padavin je na zahodnem območju občine ob stiku kraškega
ravnika z vzpetim delom Kočevskega Roga in Poljanske gore. Proti jugovzhodu se vrednost
znižuje.
4.1.1.2.2 Faktor erodibilnosti prsti
Faktor erodibilnost prsti prikazuje dovzetnost prsti za erozijske procese. Odvisna je od
teksture prsti, organske snovi v prsti, strukture prsti in prepustnosti za vodo. Vrednost
erodibilnosti prsti smo ocenili na podlagi članka Prepoznavanja osnovnih prsti slovenske
klasifikacije (Repe, 2008). Zavedamo se, da metodologija ni čisto natančna, a ocenjujemo, da
so za našo raziskavo rezultati dovolj natančni. Na podlagi opisov prsti v članku ocenjujemo,
da so eroziji najbolj podvržene psevdooglejene prsti, najmanj pa rjave pokarbonatne. Zato
smo pripisali vrednost 3 slednjim, 2 izpranim in 1 psevodooglejenim prstem (preglednica 6).
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Preglednica 8: Stopnja erodibilnosti prsti

Vrsta prsti
Izprane prsti
Izprane (akrične) prsti
Psevdooglejene prsti
Rjave pokarbonatne
Vir podatkov: Žabota, 2015.

Stopnja erodibilnosti
2
2
1
3

4.1.1.2.3 Faktor naklona in dolžine pobočij
Faktor naklona in dolžine pobočij (LS) se izračuna na podlagi dejavnikov naklona in dolžine
pobočij. Višja kot je vrednost katerega od teh dveh dejavnikov, večja je skupna erodibilnost.
Naklon je izražen v odstotkih, dolžina pobočja pa pove razdaljo med izvorom površinskega
odtoka in točke, kjer se material akumulira in odtok vstopi v oblikovan kanal (Žabota, 2015).
Naklon smo izračunali na podlagi podatkovnega sloja modela nadmorskih višin 25 m x 25 m
(GURS, 2005) v programu ArcMap 10.2.2. z orodjem »Slope«. Z istim podatkovnim slojem in
programom smo najprej z orodjem Flow direction in nato Flow Accumulation izračunali
dolžino pobočij. Dobili smo dve rastrski datoteki. Vrednosti celic v prvi so bili nakloni, v drugi
pa akumulacija toka. Nato smo z enačbo izračunali faktor LS:
Power (dolžina pobočja * velikost rastrske celice / 22.1, 0.4) * Power (Sin(naklon pobočja *
0.01745) / 0.09, 1.4) * 1.4 (Žabota, 2015).
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Slika 11: Karta faktorja naklona in pobočij

4.1.1.2.4 Faktor pokrovnosti tal
Faktor pokrovnosti (C) dejansko prikazuje vpliv rabe tal na stopnjo erozije. Prikazuje relativno
stopnjo zaščite prsti pred erozijo. Vegetacija onemogoča neposreden stik erozije dežnih
kapljic s prstjo in upočasnjuje površinski odtok vode (C factor, 2002). Uporabili smo podatke
o rabi tal Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz leta 2016 (MKGP, 2016). Več
ožje opredeljenih kategorij rabe tal smo spremenili v manj širših kategorij. Tako smo v
kategorijo »pozidano« uvrstili rastlinjake. V kategorijo »gozd« smo poleg pravega gozda
uvrstili še kmetijska zemljišča v zaraščanju, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem in
grmičevje. »Vodi« smo dodali kategorijo zamočvirjenih zemljišč. Kategorijam smo pripisali
vrednosti stopnje erozije. Pri tem smo si pomagali z vrednotenjem stopnje erozivnosti rabe
tal iz članka avtorice Žabota (2015). To vrednotenje smo nekoliko prilagodili, saj so se naše
kategorije nekoliko razlikovale. Najvišjo vrednost so dosegale kategorije »vode« in
»pozidano«, za katere se predpostavlja, da so najbolj neerodibilne rabe tal (preglednica 7).
Preglednica 9: Stopnja erozije na različnih rabah tal

Raba tal
Njive
Travniki
Gozd
Sadovnjaki ali vinograd
Pozidano
Voda
Vir: Žabota, 2015.

Stopnja erozije
1
2
3
4
5
5
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Slika 12: Karta rabe tal

Največjo površino prekriva kategorija »gozd«, sledijo »njive«, »travniki«, »sadovnjaki ali
vinogradi«, »pozidano« in »vode«. Na območjih kategorije »pozidano« in »voda« prihaja do
najmanjše erozije prsti, saj padavinska voda ne prihaja v stik s prstmi. Na drugi strani pa so
eroziji najbolj izpostavljene njive.
4.1.1.2.5 Faktor obdelovanja
Faktor obdelovanja (P) prikazuje vpliv različnih posegov in načinov obdelovanja zemlje na
stopnjo erozije (P factor, 2002). Za ta faktor nismo pripravljali prostorskega sloja. Na podlagi
literature (Panagos in sod., 2015; cv: Žabota, 2015) smo se odločili, da ga ne vključimo v
analizo.
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Slika 13: Karta ocene erozije prsti z metodo RUSLE

Sloje podatkov smo pripravili v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.2.2. in jih nato uvozili v
orodje IDRISI Selva. Ker smo faktorje erozivnosti izmerili na različnih merskih lestvicah, smo
vrednosti standardizirali z orodjem »fuzzy«. Vrednosti slojev smo pretvorili na enotno
mersko lestvico v vrednostih med 0 in 255, kjer je vrednost 255 pomenila največjo stopnjo
erozije prsti. Nato smo vse faktorje s prekrivanjem kart pomnožili in dobili rezultat – karto
stopnje erozije prsti.
Zavedati se moramo, da izračuni ne kažejo dejanske erozije, ampak ocene verjetnosti erozije.
Predpostavljamo, da so območja z večjo verjetnostjo erozije manj primerna za umestitev
rastlinske čistilne naprave.
4.1.1.3 Oddaljenost od cest
Kljub temu da rastlinske čistilne naprave posnemajo samočistilne sposobnosti narave in
delujejo brez električne energije, je potrebno sledeče: reden nadzor in vzdrževanje, občasno
čiščenje iztočnih in dotočnih cevi, vzorčenje in analiziranje vode ter druga opravila (Bulc,
2013). Rastlinske čistilne naprave morajo biti tako vedno dostopne z vozilom. V primeru, da
pred tem ni zgrajene poti, se ta uredi pri gradnji čistilne naprave. Zato smo kot en dejavnik
opredelili oddaljenost od cestnega omrežja. Kot poseben dejavnik pa smo dodali še varovalni
pas ob cestah, v katerem ni dovoljena gradnja.
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Slika 14: Karta oddaljenosti območij od cest

4.1.1.4 Bližina vira odpadne vode
Potrebno je, da je lokacija čim bližje viru onesnaženja, torej hiši, ki je locirana najnižje v
naselju in bo voda po javnem kanalizacijskem sistemu od tod speljana v rastlinsko čistilno
napravo s horizontalnim podpovršinskim tokom (Pa in sod, 2010, White in sod., 2011).
Bližino vira odpadne vode smo ocenili z oddaljenostjo od stavb sloja katastra stavb. Dejstvo
je, da vsak meter kanalizacijskih cevi stane dodatnih 250 € (Kunič, 2016) in da oddaljenost od
vira narašča z ugodnostjo za postavitev rastlinske čistilne naprave s horizontalnim
podpovršinskim tokom. Zato je pomembno, da se čistilna naprava nahaja čim bližje stavbam.

4.1.2 Omejitve
4.1.2.1 Poplavna območja
Rastlinska čistilna naprava s horizontalnim podpovršinskim tokom ne sme biti zgrajena na
poplavnem območju (Pa in sod., 2010; Zheng,, Dunets, Rozema; White in sod., 2011). Zato
ugodnih območij za postavitev rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim
tokom ne bomo iskali na območjih poplav.
Območja poplav v Beli krajini zajemajo predvsem površine ob reki Kolpi (1250 ha poplavišč),
pojavljajo pa se tudi ob reki Dobličici in Lahinji ter nekaterih manjših vodotokih. Gre za
kraške reke. Poplave ob obeh rekah so najpogostejše v zgornjem toku rek. Največje poplave
Kolpe so na območju med Gribljami in Primostkom na slovenski strani reke. Poplave Lahinje
in Dobličice so kratkotrajne in ne povzročajo pretirane škode. Travniki ob rekah so mokrotni.
Poplavljeni so zaradi poplavljanja rek in bližine kraške podtalnice (Komac, Natek, Zorn, 2009).
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Območja poplav ob reki Kolpi so zajeta na Opozorilni karti poplav (redke poplave), ki ga je
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pripravila leta 2011. Prikazane so poplave s
povratno dobo od Q10 do Q20. Območja ob Lahinji in Dobličici pa niso prikazana na nobeni
drugi karti poplav ARSO.
Zato smo sloj poplavljanja rek Lahinje in Dobličice pripravili sami. Kot vir smo uporabili
nedigitalizirano karto poplavljanja avtorja dr. Pluta (Plut, 1986; cv: Komac, Natek, Zorn,
2009). Na karti so označene poplave potoka Podturnščica (levega pritoka Lahinje) ter
njegovega pritoka Obrščice in ob delu Lahinje v bližini naselja Velika Lahinja. To karto smo
digitalizirali. Hkrati pa nam je postala podlaga za nadaljnjo analizo. Na več točkah smo
pregledali nadmorske višine struge reke in točke, do koder naj bi segale izjemno redke
poplave. Ugotovili smo, da so največje poplave segale največ 2 m nad nadmorsko višino
struge.
To višino smo nato upoštevali pri približni oceni nevarnosti za poplave. Predpostavili smo, da
so največje poplave visoke največ 2 m nad strugo reke. Za določanje poplavnih območij smo
uporabili DMNV z velikostjo rastrske celice 5 m (GURS, 2005). V pomoč nam je bila tudi
topografska karta 1:25 000.
Slika 15: Karta vodotokov in območij poplavljanja

Kljub pomanjkanju podrobnejših podatkov iz strani ARSO menimo, da je prikazan pretežni
del površin, ki jih ogrožajo poplave. Zato je izdelan podatkovni sloj dovolj kvaliteten za
izpolnitev namena seminarske naloge.
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4.1.2.2 Vodovarstvena območja in kopalne vode
Vodovarstvena območja so določena z namenom zavarovanja vodnih teles, ki se uporabljajo
za odvzem ali so namenjena za javno oskrbo s pitno vodo. V vodovarstvenem območju se
oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami varovanja. Ta se delijo na 3 območja: na
najožje, ožje in širše območje (VVO I, VVO II in VVO III). V prvem oziroma najožjem območju
veljajo zakonsko najstrožji predpisi. To območje je blizu zajetja v bližini Doblič. Tukaj naravne
danosti ne zagotavljajo dovolj dolgega zadrževalnega časa, kar povzroči, da v primeru
nesreče onesnaževala hitro pridejo do zajetja (Zakon o vodah, 2002). Prvo območje je z
vidika postavitve čistilne naprave neprimerno. V Pravilniku o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (2004) je navedeno, da tukaj ni dovoljena izgradnja čistilne
naprave, prav tako niso dovoljene ponikovalnice za očiščeno komunalno odpadno vodo,
medtem ko je na preostalih dveh območjih (ožje in širše) gradnja dovoljena. Odpadna voda,
ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim ponikati v podzemno vodo ali zajetje in prepovedan
je poseg v podzemno vodo – ponikovalnica mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne
vode (Pravilnik o kriterijih …, 2004).
Na kopalnemu območju (območje kopalne vode) se pričakuje večje število kopalcev. V
kopalnih vodah se stalno spremlja kakovost z monitoringom. Na teh območjih je zakonsko
prepovedano graditi stalen ali začasen objekt, ki bi onemogočil prost prehod ob vodnem ali
morskem dnu (Zakon o vodah, 2002).
Slika 16: Karta vodovarstevnih območij in kopalnih voda

4.1.2.3 Varovalni pas ob cestah
Po zakonodaji je opredeljen varovalni pas ob državnih cestah, da se preprečijo škodljivi vplivi.
Raba prostora je v tem pasu omejena, dovoljena le v soglasju z Direkcijo za ceste. Varovalni
pas se meri od roba cestišča in je širok:
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•
•
•
•
•
•

40 m pri avtocestah,
35 m pri hitrih cestah,
25 m pri glavnih cestah,
15 m pri regionalnih cestah (Zakon o javnih cestah, 2006),
5,5 m pri lokalnih cestah,
3 m pri javnih poteh (Vrhovšek, 2016).

V občini so regionalne in lokalne ceste ter javne poti. Slednjim smo v skladu z zakonodajo
določili pasove ob cestišču, ki so pomenili omejitveni dejavnik za izgradnjo rastlinske čistilne
naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom vode. Dodali pa smo še omejitvene pasove
okoli cestišča za lokalne ceste in javne poti.
Slika 17: Karta cestnega omrežja

4.1.2.4 Nepremičnine
Kot omejitev smo dodali še kriterij nepremičnine, saj gradnja ni možna na mestu obstoječega
objekta.

5. OBMOČJE PROUČEVANJA
Občina Črnomelj se nahaja na jugovzhodu Slovenije. Obsega približno 62 % površja Bele
krajine. S površino 340 km2 se uvršča na 5. mesto po površini med vsemi slovenskimi
občinami. Meji na obe belokranjski občini (metliško in semiško), občino Kočevje ter na jugu
in vzhodu preko reke Kolpe na Republiko Hrvaško.
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5.1 DRUŽENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V Občini Črnomelj je bilo ob koncu leta 2015 14.523 prebivalcev. Gostota poselitve je 43
preb./km2. V občini je 122 naselij in 4834 hišnih številk. Naravni prirast je bil v zadnjih treh
letih negativen, prav tako skupni prirast, ki je v letu 2014 znašal 0,1/1000 prebivalcev.
Črnomelj je največje naselje in sedež občine s 5.694 prebivalci (SURS).
Značilna je razpršena poselitev, prevladujejo vaška naselja in zaselki. Gosteje je poseljen nižji
belokranjski kraški ravnik. Na obrobju kraških planot Gorjancev in predvsem Kočevskega roga
se nahajajo vinogradi. Zanje je značilen razložen prostorski vzorec. Sicer prevladujejo
gručasta naselja (primer Preloka) ali razložena naselja z gručastim jedrom in nekaj obcestnih
vasi (primer Blatnik pri Črnomlju) (Slovenija: pokrajina in ljudje, 1999). Tako na območju
Črnomlja kot tudi celotne Bele krajine je število prebivalstva v zadnjih 200 letih precej nihalo.
Po drugi svetovni vojni je postal skupni prirast prebivalstva pozitiven. Z nekaj nihanji je tako
do novega tisočletja število prebivalcev naraslo na približno današnjo številko. Večja porast
od sedemdesetih je predvsem na račun razvoja industrije v občini in sosednjih občinah, ki je
zadržal aktivno prebivalstvo in pritegnil nove migracije. Pozna industrializacija je povečala
ekonomsko razvitost na tem območju (Kajtezovič, 2007). Danes spada občina glede na
povprečno bruto plačo in stopnjo registrirane brezposelnosti med gospodarsko šibkejše.
Povprečna bruto mesečna plača je znašala v letu 2015 v občini 1312,20 €, v Sloveniji pa
1555,89 €. Stopnja registrirane brezposelnosti je ob koncu leta 2015 znašala 21,2 % v občini
in 12,3 % na območju celotne Republike Slovenije (SURS). Zato je občina vključena tudi v
program Pokolpje, ki spodbuja pripravo in izvajanje projektov za hitrejši razvoj na območju
občin Kočevskega in Bele krajine.
Družbene značilnosti imajo vpliv na izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav. Skromna oziroma v
številnih naseljih negativna rast prebivalstva vpliva na to, da ni potrebna gradnja za veliko
večje obremenitve, kot jih povzroča trenutno stalno prebivalstvo.
Rastlinske čistilne naprave so primerne za odpadne vode naselij velikosti 100–500 oziroma
do 1.000 populacijskih ekvivalentov in tudi pod 100 populacijskih ekvivalentov ter za
individualne hiše (Šijanec, 2009; Vrhovšek, 2016). Večina naselij v občini ima pod 500
prebivalcev. Nekoliko več imajo Lokve in Kanižarica ter krepko več Črnomelj. 94 od 122
naselij ima manj kot 100 prebivalcev, 65 naselij pa 50 ali manj prebivalcev(SURS). Z vidika
števila prebivalcev so torej naselja primerna za uporabo rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom.
Šijanec (2009) v svoji diplomski nalogi določa primernost naselij za postavitev rastlinske
čistilne naprave glede na njihovo obliko. Po njegovem mnenju naj bi bili najprimernejši
zaselki in gručasta naselja zaradi večje gostote hiš, manj pa razložena in suburbanizirana
naselja. S tega vidika je precej naselij v občini primernih, saj jih je večina gručastih. Tista z
manj prebivalci pa so zaselki. Bližina hiš omogoča cenejšo izgradnjo kanalizacijskega sistema
in skupno čistilno napravo, ki je praviloma za večjo obremenitev (če gledamo vrednost na
populacijski ekvivalent) cenejša od več individualnih naprav. Manj primerna naselja pa so na
vzpetem svetu – predvsem na obronkih Poljanske gore (Stražnji vrh, Rodine …), kjer so
objekti bolj oddaljeni drug od drugega.
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5.2 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI BELE KRAJINE
5.2.1 Geomorfološke in geološke značilnosti
Bela krajina se nahaja med Gorjanci na severu, kraško planoto Kočevski rog na zahodu, na
jugu in vzhodu pa je omejena z reko Kolpo. Reliefno je zaprta proti ostalim slovenskim
krajem in odprta proti panonskemu svetu, kar posledično vpliva na drugačne značilnosti v
naravi (podnebje, vegetacija) in družbi (poselitev, etnična sestava, običaji). (Natek, Stepišnik,
2013). Prevladujejo karbonatne kamnine mezozojske starosti. Posledično je površje kraško in
razgibano. Značilni so kopasti vrhovi, vrtačasto površje ter druge kraške oblike. Gladina
podtalnice je nizko pod površjem – gre za plitvi kras (Natek, Stepišnik, 2013).
Oblikovanost površja ima vpliv na izbor lokacije rastlinske čistilne naprave s horizontalnim
podpovršinskim tokom. V Beli krajini je zares ravnega sveta zelo malo. Zato pričakujemo, da
se bodo zaradi izmenjevanja naklonov primerne in neprimerne površine za umestitev
rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom spreminjale na krajše
razdalje. Na drugi strani ne pričakujemo ovir za izbor lokacije zaradi erozije, saj so trdne
karbonatne kamnine odporne na erozijske procese. Kjer pa se pojavljajo debelejše prsti, ki bi
lahko bile bolj izpostavljene eroziji, (izprane prsti) je površje dovolj uravnano.

5.2.2 Podnebje
Podnebje Bele krajine je zmerno celinsko, z nekaterimi posebnostmi zaradi svoje posebne
lege. Pokrajina je odprta proti panonskemu svetu in ima zato podobne podnebne značilnosti
kot obpanonski del Slovenije, a ima več padavin. V povprečju pade letno 1200–1300 mm
padavin, kar je posledica lege ob višji kraški dinarski pregradi. Poleg tega pa so za razliko od
obpanonskih pokrajin te padavine izdatnejše v jesenskem času in njihov višek ni v poletnem
oziroma pozno pomladnem delu leta. Povprečne letne temperature so v najtoplejšem
mesecu med 15 in 20 °C in v najhladnejšem med 0 in –3° C (Plut, 2013).
Podnebje kot tako na izbor lokacije ne bo imelo pomembnejšega vpliva, razen erozivnosti
padavin, ki vpliva na erozijo prsti (uporabljeno v metodi RUSLE). Drugače je podnebje na
območju občine konstanta. Rastlinske čistilne naprave, ki jih izdelujejo podjetja v Sloveniji,
pa so prilagojene na podnebne razmere v zmernih geografskih širinah.

5.2.3 Vodovje
Celotno območje občine Črnomelj je del porečja reke Kolpe. Zaradi kraškega površja in
značilne kraške razpoklinske poroznosti je večina odtoka podpovršinskega, zato površinska
rečna mreža ni gosta in znaša 0,52 km/km2 (slovensko povprečje znaša 1,33 km/km2).
Značilni so kraški izviri, ki so posebej izdatni ob vznožju Poljanske gore. Izjemo med
prepustnimi kamninami predstavlja kanižarska premogovna kadunja in manjša nesklenjena
območja kvartarnih sedimentov. Ob Kolpi, Dobličici in Lahinji so manjša območja talne vode
– 20 km2 oziroma 3 % površine Bele krajine (Plut, Trobec, Lampič, 2013).
Najbolj vodnata reka je Kolpa (povprečni srednji letni pretok pri Metliki znaša 75 m3/s) in je
primerna za kopanje zaradi čistoče in visokih poletnih temperatur. Njen največji pritok na
levem bregu je Lahinja (povprečni srednji letni pretok je 6,3 m3/s pred sotočjem s Krupo),
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ostali so dolgi največ nekaj 10 metrov. Največji pritok Lahinji je Dobličica, s katero tečeta po
pasu znižanega sveta Bele krajine (Plut, Trobec, Lampič, 2013).
Tri belokranjske občine pridobivajo pitno vodo iz osmih vodnih virov. V občinah Črnomelj in
Semič je skupaj 94% pokritost prebivalstva z vodno oskrbo. Vodo za občino Črnomelj
pridobivajo iz Dobličice, dveh vrtin pri Blatniku, Kolpe na Vinici in vrtine pri Damlju. Vodni vir
Kolpa se v prihodnje ne bo več uporabljal, zato so uporabniki vodovoda Vinice priključeni na
vir Dobličice (Kakovost pitne vode, 2016). S projektom Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno
vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine so vse tri belokranjske občine stopile skupaj leta
2006 z namenom, da oskrbijo prebivalce s pitno vodo in razširijo kanalizacijske in vodne
sisteme ter uredijo oz. izgradijo čistilne naprave. Na območju občine Črnomelj so v okviru
tega projekta, ki je bil delno financiran tudi s strani kohezijskega sklada EU, izgradili 4/5
predvidenega vodovodnega omrežja v dolžini 50 km in trije vodohrane. V fazi priprave za
dokumentacije pa naj bi bilo še dodatnih 18 km in trije vodohrani. Osnovni vir je črpališče
Dobliče, ki oskrbuje skoraj celotno občino in je nanj priključenih 12.100 uporabnikov. V
okviru kohezijskega projekta so dogradili in obnovili tudi centralno čistilno napravo Črnomelj
in povečali njeno kapaciteto iz 4.500 na 9.600 PE (Projekt trajnostne oskrbe z vodo …, 2016).
V vodovodnem sistemu Črnomelj je bila na podlagi odvzetih mikrobioloških in kemičnih
vzorcev za preiskave podana ocena Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da
je voda zdravstveno ustrezna (Kakovost pitne vode, 2016).
Kraškost, velika tektonska pretrtost kamnin in skromna debelina preperline uvršča območje
med vodno in pokrajinsko zelo občutljivo. Vodna zajetja v Beli krajini so občutljiva zaradi
onesnaženja prav zaradi podzemnega pronicanja vode, skromnih samočistilnih sposobnosti
kraškega vodonosnika in neujemanja površinske razvodnice porečja z dejansko podzemno.
Za belokranjske vodne tokove so značilni skromni strmci (Lahinja 0,57 ‰ in Kolpa 0,78 ‰),
kar zaradi nizke količine raztopljenega kisika v vodi še dodatno zmanjša samočistilne
sposobnosti. Zato so zelo pomembna zavarovana območja okoli vodnih virov za kakovost
belokranjskih voda in urejeno odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev in drugih objektov
ter cestišč.

5.3 STANJE NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE
Za pregled stanja smo uporabili podatke pridobljene iz Občine Črnomelj in Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo javno podjetje
Komunala Črnomelj, d. o. o., v februarju 2014 (Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v občini Črnomelj, 2013). Operativni program občine je bil izdelan
na podlagi državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode. Kasneje operativni program za občino ni bil sprejet, poleg tega pa so spremenili
uredbo in je v veljavi nova uredba, opisana v poglavju teoretičnih izhodišč (Uredba o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)). Ta uredba ima
zapisane druge izvedbene roke za izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda in ureja drugačen način opredeljevanja aglomeracij od tistih, ki
so že zarisane v operativnem programu Republike Slovenije. Zato bomo v sklopu tega
poglavja med drugim izdelali karto aglomeracij po novih kriterijih opredeljevanja in
primerjali, koliko se je spremenilo število naselij, ki so opredeljena kot aglomeracije. Sam
občinski operativni program nam bo v pomoč za pregled stanja, ker pa so se nekatere stvari
od februarja 2014 do danes spremenile, bomo pregledali tudi Poročilo o izvajanju javne
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službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Poročanje o izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, 2015), ki vsebuje podatke o priključenih objektih in predvidenih
gradnjah.
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter padavinske vode v
občini Črnomelj je javno podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o., ki so zadolženi tudi za območje
sosednje občine Semič. Poleg tega opravljajo storitve javne snage (upravljanje z odpadki),
urejajo parke in zelene površine, skrbijo za kvalitetno in redno oskrbo uporabnikov z
zdravstveno ustrezno vodo in opravljajo storitve gradenj, ki kot take niso del javne službe
(Komunala Črnomelj, 2016).
Skrbijo za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in pripadajočih naprav ter upravljanje s
čistilnimi napravami. Osnovne naloge Komunale Črnomelj, d. o. o., so: nadzor in upravljanje s
centralno čistilno napravo v Vojni vasi ter ostalimi čistilnimi napravami, zagotavljanje
pretočnosti kanalizacijskega omrežja ter zamenjava poškodovanih cevi, pokrovov in jarkov,
čiščenje peskolovcev, greznic in odvoz grezničnih vod. Skupna dolžina kanalizacijskega
omrežja v obeh občinah je 54 km, letno pa se prečisti okoli 354 000 m3 odpadnih voda. Javno
podjetje ima v opravljanju 6 čistilnih naprav v občini Črnomelj (preglednica 10) in 4 v semiški
občini. Zaposleni na čistilnih napravah opravljajo dnevna opravila odstranjevanja grobih
delcev iz rešetk na vtočnih jaških, perejo rešetke in jaške, merijo temperaturo vode, biološke
parametre, kontrolirajo kvaliteto vode ter vodijo dnevnik. Izvajajo meritve na iztoku voda iz
čistilnih naprav za parametre KPK (kemijska potreba po kisiku), BPK (biološka potreba po
kisiku), neraztopljene snovi in učinek čiščenja. Poleg tega spremljajo vremenske podatke,
senzorične lastnosti (barva, motnost, vonj) in terenske meritve (pH, pretok odpadne vode).
Dosedanje analize so pokazale dobre učinke čiščenja, torej so odpadne vode prečiščene in z
izpustom v naravno okolje ne predstavljajo nevarnosti čezmernega obremenjevanja. Po
potrebi javno podjetje opravi vzdrževalna dela na čistilnih napravah (Odvajanje in čiščenje …,
2013).
Preglednica 10: Čistilne naprave v občini Črnomelj in kapaciteta čiščenja odpadne vode

ČISTILNA NAPRAVA

KAPACITETE (PE)

Centralna čistilna naprava Črnomelj
Čistilna naprava Radenci
Čistilna naprava Dragatuš
Čistilna naprava Kanižarica
Čistilna naprava Stari trg
Čistilna naprava Vinica
Vir: (Operativni program …, 2013).
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Območja poselitve v Operativnemu programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) so bila oblikovana na podlagi 4. člena
pretekle uredbe. V državnem operativnem programu so bila tako uvrščena območja s
celotno obremenjenostjo večjo od 50 PE in gostoto 10PE/ha in pa območja, ki so bila
vključena v predhodno veljavni operativni program in zaradi spremembe števila prebivalstva
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ne izpolnjujejo več preteklih kriterijev. Pomemben podatek je tudi ta, da so številu stalnih
prebivalcev dodali 30 % in tako dobili skupno obremenitev. Po teh kriterijih so zajeli 2232
območij poselitve oziroma nekaj več kot 1.700.000 stalno prijavljenih prebivalcev. Z
ureditvijo vseh teh območij bi uredili odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 80 %
prebivalcev Republike Slovenije (Operativni program …, 2010).
Kot sem v uvodu poglavja omenil, je nova uredba spremenila način določanja aglomeracij.
Predhodna uredba, imenovana Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09), je bila upoštevana pri
določanju aglomeracij (pojem območja poselitve v starejši uredbi) v Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta
2017). Z nastopom nove uredbe (Uradni list RS, št. 98/15) je pretekli prenehala veljava, novi
operativni program pa še ni izdelan. Po dogovoru z Občino Črnomelj in za izpolnitev namena
zaključne seminarske naloge smo se odločili, da s pomočjo programa Arc Map 10.2.2.
izdelamo karto, ki bo prikazala naselja, zajeta pod pogoji nove opredelitve aglomeracij.
Slika 18: Karta območij poselitve po Operativnemu programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode izdelanem
na podlagi stare uredbe (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09)
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Slika 19: Karta aglomeracij, izdelana po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/15)

Na sliki 5 so prikazana območja poselitve, ki jih je v operativnem programu določilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta karta (slika 5) prikazuje naselja, za
katera naj bi občina uredila odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode popredpisih
določanja aglomeracij iz pretekle uredbe (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09).
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Preglednica 11: Stanje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naseljih, opredeljenih kot
aglomeracije v občini Črnomelj

Naselje

Obremenitev Obremenitev
Število
gospodinjste
dejavnosti
prebivalcev
v (število
,
prebivalcev)
priključenih
na javno
kanalizacijo
Belčji vrh
85
0
0
Blatnik pri
92
0
0
Črnomlju
Butoraj
111
0
0
Črnomelj
5770
1206
4616
Dobliče
178
6
0
Dolnja
41
1
0
Paka
Dragatuš
261
44
235
Dragovanj
104
3
0
a vas
Drežnik
39
0
0
Golek
49
0
0
Griblje
332
0
232
Hrast pri
109
2
0
Vinici
Hrib
36
0
0
Jelševnik
59
0
0
Jerneja
63
0
0
vas
Kanižarica
540
22
351
Kanižarica
83
0
75
Kanižarica
84
4
10
Kvasica
56
0
0
Lokve
333
0
0
Lokve
129
14
0
Mali
51
9
0
Nerajec
Marindol
93
0
0
Obrh pri
95
2
0
Dragatušu
Perudina
50
0
0
Podlog
56
3
0
Preloka
84
0
0
Stara Lipa
79
0
0
Svibnik
110
8
0
Tanča
163
0
0
39

Zgrajena
komunaln
a čistilna
naprava

Domnevna
aglomeracija
po novi
uredbi
Da
Da

Da

Da

Da

Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Da

Da
Da
Da

Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
*
Ne
Ne
Da
Ne
Da
*

gora
Tribuče
219
0
0
*
Učakovci
108
0
0
Da
Velika
49
0
0
Ne
Lahinja
Veliki
60
0
0
Ne
Nerajec
Vinica
604
37
149
Da
Da
Vranoviči
110
4
0
Da
SKUPAJ
10485
1365
5668
SKUPAJ
9052
1334
5668
PO NOVI
UREDBI
VIR: Poročilo o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 2015; Operativni
program …, 2010
Opombe: * Tako so označena naselja, ki ne dosegajo pogojev, ki jih določa nova uredba, a so zelo blizu
izpolnjevanju le-teh. Zato je možno, da bodo določena kot aglomeracije, saj naše delo ni popolnoma zanesljivo.

V občini Črnomelj je na čistilne naprave priključenih 7 aglomeracij in 2 naselji, ki nista
opredeljeni kot aglomeraciji – Srednji Radenci in Stari trg ob Kolpi. V naseljih z urejenim
kanalizacijskim omrežjem stalno prebiva 5668 prebivalcev. Po operativnem programu je to
54 % vseh prebivalcev, ki živijo v aglomeracijah (Operativni program, 2010), oziroma 29
aglomeracij, ki bi jim občina v danih rokih morala urediti odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode. V primeru, da smo nove aglomeracije opredelili pravilno, se je z novo uredbo
število aglomeracij zmanjšalo na 18 (slika 6 in preglednica 11), od tega 11 naselij še ni
opremljenih s kanalizacijo in čistilno napravo. V tem primeru je 62 % prebivalstva
priključenega na javno kanalizacijsko omrežje, za ostalih 38 % pa bo občina morala to še
urediti.
V skladu z uredbo bodo kot aglomeracije opredeljena naselja: Belčji vrh (85 PE), Butoraj (111
PE), Blatnik pri Črnomlju (92 PE), Dobliče (178 PE), Dragovanja vas (104 PE), Jerneja vas (63
PE), Lokve (333 PE), Preloka (84 PE), Svibnik (110 PE), Učakovci (108 PE), Vranoviči (110 PE).
Za ta naselja bo potrebno do 31. decembra 2023 zgraditi čistilne naprave in prebivalce
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
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6. GEOINFORMACIJSKA
PODPORA
UMEŠČANJU
RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI
ČRNOMELJ
6.1 Izvedba večkriterijskega vrednotenja
Z večkriterijskim vrednotenjem smo v prvem delu vrednotenja na podlagi ugotovljenih
kriterijev izdelali karto stopnje ugodnosti za postavitev rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom. Večkriterijsko vrednotenje smo izvedli s pomočjo
geoinformacijskega programa IDRISI Selva 17. V analizo smo vključili 7 omejitev in 6
dejavnikov (preglednica 12). Dva dejavnika – velikost rastlinske čistilne naprave in
gravitacijsko odtekanje vode – v ta del analize nismo vključili. Smo ju pa vključili v drugi del
vrednotenja, ko smo podrobneje analizirali 11 obravnavanih naselij
Zaradi različnih merskih lestvic, na katerih so izmerjene različne stopnje dejavnikov in
omejitev, smo podatke najprej standardizirali na vrednosti 0–255 za dejavnike in 0–1 za
omejitve.
Preglednica 12: Kriteriji in njihove standardizirane vrednosti

KRITERIJ
Poplavna območja

VRSTA KRITERIJA
Omejitev

Vodotoki

Omejitev

Pas ob cestišču

Omejitev

Nepremičnine

Omejitev

Vodovarstvena
območja
Kopalne vode

Omejitev

Naklon

Omejitev

Zemljišča v
občine
Talno število

Naklon

Omejitev

lasti Dejavnik
Dejavnik

Dejavnik

VREDNOSTI
• 0 = območja poplav
• 1 = ostalo
• 0 = območja vodotokov
• 1 = ostalo
• 0 = regionalna cest s pasom 15 m
• 0 = lokalna cesta s pasom 5,5 m
• 0 = javna pot s pasom 3 m
• 0 = ostale ceste
• 1 = ostalo
• 0 = vse stavbe katastra stavb
• 1 = ostalo
• 0 = prvivodovarstveni pas
• 1 = ostali pasovi in ostalo območje
• 0 = območje kopalnih voda
• 1 = ostalo
• 0 = nad 10 %
• 1= ostalo
• 255 = občinska zemljišča
• 127 = ostalo
• 0 = pod 0 pozidano
• 85 = 59–95
• 170 = 40–58
• 255 = 7–39
• 0 = nad 10%
• 128 = 0–2%
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Stopnja erozije prsti

Dejavnik

Oddaljenost od hiš

Dejavnik

Oddaljenost od cest

Dejavnik

Gravitacijsko
Dejavnik
odtekanje odpadne
vode iz naselja
Velikost
rastlinske Dejavnik
čistilne naprave z
horizontalnim
podpovršinskim
tokom vode

• 128 = 5–10%
• 255 = 2–5%
Linearno pada od najnižje stopnje erozije k
najvišji ( 0–255)
Linearno pada od najbližjih območij k najbolj
oddaljenim (0–255)
Linearno pada od najbližjih območij k najbolj
oddaljenim (0–255)
Ga nismo vključili v večkriterijskem
vrednotenju. Kot kriterij smo ga uporabili v
drugem koraku vrednotenja po 11 izbranih
naseljih.
Ga nismo vključili v večkriterijskem
vrednotenju. Kot kriterij smo ga uporabili v
drugem koraku vrednotenja po 11 izbranih
naseljih.

Najprej smo izdelali karto omejitev (slika 20), ki prikazuje območja, na katerih ni možna
gradnja rastlinskih čistilnih naprav.
Slika 20: Karta omejitev
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Na sliki 21 je prikazana karta dejavnikov. Različni dejavniki so različno pomembni pri
načrtovanju in iskanju primerne lokacije. V literaturi se najpogosteje pojavljajo kot
pomembnejši dejavniki: velikost in naklon rastlinske čistilne naprave, bližina vira odpadne
vode, globina in gravitacijsko odtekanje, izmed omejitev pa odsotnost poplavnih voda. Za
bolj relevantno odločitev o pomembnosti katerega od dejavnikov smo se posvetovali z
Martinom Vrhovškom (2016), zaposlenim v podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem
rastlinskih čistilnih naprav, predtem pa še pregledali literaturo in ocenili, kateri od dejavnikov
je pomembnejši. Na podlagi tega smo se odločili za razvrstitev dejavnikov po pomembnosti.
Najpomembnejši so lastništvo parcel, talno število, raba tal, nakloni, erozija, oddaljenost od
hiš. Najmanj pomemben dejavnik pa je oddaljenosti od cest.
Za obtežitev dejavnikov smo uporabili Saatyevo metodo. V postopku pare kriterijev
primerjamo med seboj po pomembnosti. Pomembnost je določena z devetstopenjsko
lestvico (od 1/9 do 9) (preglednica 13). Rezultat metode so bile obtežitve dejavnikov
(preglednica 14). Konsistenčno razmerje je znašalo 0,04, torej pod vrednostjo 0,1, kar
pomeni, da smo uteži ustrezno določili.
Preglednica 13: Obtežitev dejavnikov s Saatyevo metodo

Naklon
Naklon
Oddaljenost
od stavb
Stopnja
erozije
Lastništvo
parcel
Talno število
Raba tal

1
1/3

Oddaljenost
od stavb

Stopnja
erozije

Lastništvo
parcel

Raba tal

1

1

1

1

5

7

5

1

3
1

5
3

3
3

1
1/3

Preglednica 14: Obtežitev dejavnikov

Dejavnik
Lastništvo zemljišča
Talno število
Raba tal
Naklon
Stopnja erozije
Oddaljenost od hiš
Oddaljenost od cest
Konsistenčno razmerje

Talno
število

Obtežitev
0,3372
0,2741
0,1309
0,1053
0,0709
0,0536
0,0280
0,04
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1
1/3

1

Slika 21: Karta dejavnikov

6.2 Rezultati večkriterijskega vrednotenja
Rezultat uporabljene metode večkriterijskega vrednotenja na lestvici od 0 do 255 prikazuje
stopnjo ugodnosti za postavitev rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim
tokom vode. Stopnje ugodnosti smo uvrstili v pet razredov (preglednica 15) na podlagi
klasificiranja »Natural breaks« v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.2.2. Ta razvrsti
vrednosti v skupine tako, da so med razredi čim večje razlike (Data classification methods,
2016).
Preglednica 15: Razredi primernosti

Vrednost
0
0–163
168–181
181–203
205–255

Razred
Neprimerno
Manj primerno
Primerno
Bolj primerno
Zelo primerno
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Slika 22: Karta stopnje ugodnosti za postavitev rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom vode v
občini Črnomelj

64 % območja občine Črnomelj ni primerno za umestitev rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom vode, in sicer zaradi omejitev. Ostala območja si sledijo
po površini od manj primernih (17 %) do zelo primernih, ki obsegajo manj kot 1 % površin
(preglednica 16).
Preglednica 16: Površine razredov primernosti

Območja
Neprimerno
Manj primerno
Primerno
Bolj primerno
Zelo primerno
Površina občine Črnomelj

Površina (v km2)
218,37
56,75
46,00
15,863
2,66
339,66

Slika 17 nam prikazuje stopnjo primernosti območij za izgradnjo rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom vode. Na zahodnem delu občine je veliko območij
neprimernih za izgradnjo rastlinske čistilne naprave. Površje se vzpenja iz relativno uravnanih
delov Bele krajine proti zahodu, kjer se nahajata Kočevski rog in Poljanska gora. Tu v najvišjih
delih nadmorske višine segajo nad 800 m, medtem ko so te na Črnomaljskem ravniku med
150 in 200 m. Neprimernost zahodnega dela je pogojena s prestrmim reliefom. Za velik del
manj primernih območij sta značilna povečana erozija prsti in oddaljenost od cest ter hiš.
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Večje območje neprimernih površin je tudi na jugovzhodu občine. Tu se nahaja nekoliko bolj
vzpeti del Velikega Bukovja (nad 300m), kar vpliva na večje naklone, ki onemogočajo gradnjo
rastlinske čistilne naprave.
Območja, kjer je stopnja primernosti za rastlinsko čistilno napravo ugodna (se nahajajo v 2.,
3., 4. in 5. razredu), so zelo razdrobljena. Na razdrobljenost v največji meri vpliva naklon, ki
se zaradi razgibanega kraškega površja zelo spreminja na kratke razdalje in pogosto preseže
10% vrednost naklona. Vzrok za to so značilne kraške oblike, kot so vrtače, kopasti vrhovi in
kanjona rek Lahinje in Kolpe. Na razdrobljenost in nižje stopnje primernosti vplivajo tudi
ostale omejitve. Tako so zaradi cest in voda na karti razpoznavni pasovi, kjer ni mogoča
gradnja. Največ bolj in zelo primernih površin je na območju Dragatuškega podolja in
severovzhodno ter severno od mesta Črnomelj (v okolici Vražjega kamna in naselja Lokev).
Tu je relief manj razgiban, erodibilnost prsti zelo nizka, blizu pa se nahajajo viri odpadne
vode in cestno omrežje. Te sklenjene površine ločujejo pasovi ob prometnicah in poplavna
območja. Ta so posledica vodotokov, ki izvirajo v pasu pod Poljansko goro, in bližine kraške
podzemne vode.
Največ zelo ugodnih območij je v ravninskem svetu v osrednjem, severnem in
severovzhodnem delu občine. Poleg ugodnih naklonov sta pomembni tudi poselitev in bližina
cest. V teh območjih se nahaja največ naselij, ob katerih so tudi prometnice. Poleg tega je
stopnja erozije precej nižja kot v celotnem zahodnem delu občine.

6.3 Območja, primerna za rastlinsko čistilno napravo s horizontalnim
podpovršinskim tokom po naseljih
Izdelano karto ugodnih lokacij smo uporabili kot podlago za nadaljnjo analizo, ki obenem
predstavlja drugi korak v vrednotenju območij za postavitev rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom vode. Osredotočili smo se na pregled primernih
območij po naseljih, saj je prvi pogoj za izgradnjo katerekoli čistilne naprave prav vir
onesnaževanja vode. V ta del analize smo dodatno vključili dejavnik velikosti rastlinske
čistilne naprave in gravitacijskega odtekanja (umeščenost pod virom onesnaževanja in
nagnjeno površje v primerno smer za odtekanje vode). Potrebna površina rastlinske čistilne
naprave se od naselja do naselja spreminja glede na njegovo velikost oziroma obremenitev s
komunalno odpadno vodo.
Z geoinformacijskim orodjem ArcMap 10.2.2 smo izdelali karto usmerjenosti površja na
podlagi sloja nadmorskih višin (GURS, 2005) (s tehniko »Flow direction«). S pomočjo te karte
in karte nadmorskih višin smo nato poiskali območja, ki se nahajajo pod najnižje ležečimi
hišami ter se na ta območja voda steka gravitacijsko. Nato smo na podlagi rezultata
večkriterijskega vrednotenja (slika 22) in potrebne velikosti rastlinskih čistilnih naprav izbrali
najprimernejše območje za vsako naselje posebej.
Za proučevana naselja smo izbrali 11 naselij, ki jim bo v skladu z uredbo (Uradni list RS, št.
98/15) občina morala urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V podrobnejšo
analizo smo zato vključili naselja Belčji vrh, Blatnik pri Črnomlju, Butoraj, Dobliče, Dragatuš,
Dragovanja vas, Jerneja vas, Lokve, Preloka, Svibnik, Učakovci, Vranoviči.
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Pregledali smo tudi zakonsko podlago glede iztoka prečiščene odpadne vode. Predpisi so
zapisani v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), ki je opisana v poglavju o teoretičnih izhodiščih.

6.3.1 BELČJI VRH
Belčji Vrh se nahaja med naseljema Vinica in Dragatuš, nekaj kilometrov oddaljen od glavne
ceste. Je na območju Krajinskega parka Lahinja. V letu 2016 je imelo naselje 88 prebivalcev
(SURS). Nahaja se na manjšem hribu in jedro vasi je na vrhu. Stavbe se nahajajo na vseh
straneh pobočja. Takšna postavitev virov odpadnih voda onemogoča izgradnjo samo ene
čistilne naprave brez dodatnih prečrpališč. Na 192 m se nahaja najvišje ležeča stavba in na
174,5 m najnižja ležeča stavba v naselju.
Ocenili smo, da je zaradi obremenjenosti s komunalno odpadno vodo potrebna površina
rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom 231 m2. Na sliki 23 je
označeno območje, ki je po našem mnenju najprimernejše za postavitev čistilne naprave.
Oblika površja omogoča, da voda gravitacijsko odteka z obeh strani naselja proti
predlaganem območju. Na sliki 23 del te površine spada v razred »primerno« in del v razred
»bolj primerno«. Odpadno vodo bi bilo potrebno ponikati, saj južno v bližini naselja ni
nobenega vodotoka, medtem ko je severno od naselja povirni del reke Lahinje. Območja ob
reki pa so ocenjena kot neprimerna za postavitev rastlinske čistilne naprave (poplavno
območje in strm naklon v zatrepni dolini). Hkrati gre za začetni del reke, ki se nahaja v
istoimenskem Krajinskem parku Lahinja. Odvajanje odpadne vode v temu delu smo ocenili za
manj primerno.
Na karto smo dodali še dodatno možnost. Ta bi bila primerna, če bi za Belčji Vrh izgradili dve
rastlinski čistilni napravi s horizontalnim podpovršinskim tokom, saj bi na ta način omogočili,
da proti obema čistilnima napravama voda gravitacijsko odteka.. Ta lokacija spada med
najprimernejša območja. Velika ekonomska prednost je tudi to, da je v lasti občine. Njena
slabost pa je v tem, da ne zadovolji pogoja velikosti, zato je možna le v primeru, da sta v
naselju dve čistilni napravi in si prerazporedita obremenitve.
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Slika 23: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Belčji Vrh

6.3.2 BLATNIK PRI ČRNOMLJU
Naselje se nahaja jugozahodno od Črnomlja in leži ob regionalni cesti, ki se nadaljuje naprej
proti Dobličam. Sestavljeno je iz dveh zaselkov. Prvi del, vzhodni, se stika s Kanižarico, drugi
pa leži 300 m zahodneje. Med hišami so nekoliko večje razdalje, kar poveča stroške izgradnje
kanalizacijskega omrežja.
Vzhodni del naselja ima kanalizacijsko omrežje povezano na čistilno napravo Kanižarica.
Zahodni del tega še nima urejenega, v njem pa živi 62 prebivalcev. Ob predpostavki cene
kanalizacijske cevi v vrednosti 250 €/m (Kunič, 2016) 260 m dolga povezava do drugega dela
zaselka ni ekonomsko upravičena. Ta bi občino stala 65.000 €. Rastlinska čistilna naprava za
50 PE pa je vredna okoli 20.000 €. K temu moramo prišteti tudi druge stroške, ki glede na
podatke o rastlinski čistilni napravi v Bušinji vasi ne bi smeli preseči dvakratnika vrednosti
(Projekt izvedbenih del, 2014).
Območje, ki ga ocenjujemo kot najprimernejše za postavitev rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim tokom se nahaja zahodno od Blatnika. Z izbiro te lokacije bi omogočili
gravitacijsko odtekanje z večjega dela naselja po kanalizacijskih ceveh, saj je lokacija na
nadmorski višini 145 m, vrh naselja pa na nadmorski višini 160 m. Le iz najbolj vzhodno
ležečih voda ne more odtekati gravitacijsko.
Lokacija, ki smo jo ocenili kot najugodnejšo, se nahaja na primernejšem območju. Prečiščeno
odpadno vodo bi bilo smiselno odvajati v Dobličico, saj je njen pretok dovolj velik, da
zadovolji pogoje, ki so zapisani v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo.
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Slika 24: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Belčji Vrh

6.3.3 BUTORAJ
Butoraj se nahaja južno od mesta Črnomelj ob lokalni cesti, ki vodi naprej proti Veliki Lahinji
in Dragatušu. Nahaja se na desnemu bregu reke Lahinje. Sestavljeno je iz dveh zaselkov –
Dolnji in Gornji Butoraj (Butoraj, 2016). Vsak od zaselkov se nahaja na svoji vzpetini. Gornji
Butoraj je na nadmorski višini med 190 in 195 m in Dolnji med 175 in 180 m. Med enim in
drugim delom se nahaja območje z nadmorskimi višinami nižjimi od nadmorskih višin stavb.
Ta lokacija bi lahko omogočalo gravitacijsko dotekanje vode v rastlinsko čistilno napravo iz
vsakega dela naselja posebej.
V naselju je leta 2016 živelo 118 prebivalcev (SURS, 2016). Ocenili smo, da je potrebna
površina 310 km2. Ugotovili smo, da sta v naselju dve zelo primerni lokaciji za postavitev
rastlinske čistilne naprave. Drugo predlagano območje (na karti označeno z 2) je na bolj
primernem območju. Prvo območje pa na primernem. S prvega izbranega območja je možno
neposredno odvajanje prečiščene vode v Lahinjo. Pomanjkljivost prvega izbranega območja
je, da je 150 m oddaljeno od virov onesnaževanja, zato smo dodali še drugo možnost za
postavitev. V večjem delu naselja bi bila možna umestitev kanalizacijskega omrežja tako, da
bi voda gravitacijsko odtekala.
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Slika 25: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Butoraj

6.3.4 DOBLIČE
Dobliče so vas, ki se nahaja približno 5 km jugozahodno od Črnomlja. Leži na stiku vzpetega
sveta Poljanske gore z nizkim uravnanim svetom. V bližini naselja izvira reka Dobličica, ki
predstavlja glavni vir pitne vode. Izvira na stiku nepropustnih kamnin s prepustnimi in je
značilen vaukluški izvir, saj voda priteka iz okoli 10 m globokih podzemnih kanalov (Stepišnik,
2011). Zaradi črpanja vode so na območju naselja prisotna vsa tri vodovarstvena območja.
Tik ob izviru je najožje območje z najstrožjim režimom, ki predstavlja omejitev za izgradnjo
rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom. Druga vodovarstvena
režima ne predstavljata ovir (Matoz, 2009). Prav zaradi izvira je to območje prednostno
obravnavano za ureditev kanalizacijskega omrežja (Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Črnomelj, 2011).
Dobliče imajo 185 prebivalcev (SURS, 2016). Površina, ki jo potrebujemo za izgradnjo, znaša
525 m2. Hiše so razmeščene na pobočju. Nad cerkvijo sv. Janeza (180 m nadmorske višine) se
število stanovanjskih hiš zmanjšuje in povečuje število zidanic. Proti vzhodu se nato pobočje
spušča do višine 150 m, kjer je večina stanovanjskih hiš. 150 m vzhodno od najbližjih stavb se
nahaja reka Dobličica na nadmorski višini 140 m. Ta predstavlja možen odtok prečiščene
vode iz rastlinske čistilne naprave, a je potrebno upoštevati območja poplavljanja ter
zakonske predpise glede odvajanja prečiščene vode.
Predlagana lokacija omogoča gravitacijski odtok prečiščene odpadne vode iz naselja. Puščice
smeri odtoka kažejo na to, da lahko voda prosto odteka od najnižje ležeče hiše v naselju. K
temu stanovanjskemu objektu pa je nagnjeno površje severnega dela naselja inzahodnega, ki
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se proti cerkvi strmo dviga. Predlagana lokacija se nahaja na primernem območju. Lokacij, ki
spadajo v razred bolj primernih in zelo primernih, na območju naselja ni.
Slika 26: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Dobliče

6.3.5 DRAGOVANJA VAS
Dragovanja vas se nahaja ob glavni cesti Črnomelj–Vinica, oddaljena od Črnomlja 5 km.
Zahodno od vasi se strmo dviga pobočje Poljanske gore, kjer se nahajajo vinogradi (vas Tanča
Gora) ali pa je pobočje preraslo z gozdom. Proti jugu in jugovzhodu se nadaljuje Dragatuško
podolje s prevladujočo kmetijsko rabo. V njej živita skupno 102 prebivalca (SURS). 289 m2 je
predvidena površina rastlinske čistilne naprave. Ta se nahaja severno od naselja, 10 m pod
najnižje ležečo stanovanjsko hišo in spada v razred najprimernejših zemljišč za rastlinsko
čistilno napravo s horizontalnim podpovršinskim tokom.
V isti razred se uvršča tudi zemljišče v vasi Kvasica, ki sicer ni opredeljena kot aglomeracija,
saj v njej živi 49 prebivalcev. Skupaj še z delom naselja Dragovanje vasi bi bila lahko ugodna
za postavitev čistilne naprave. Prednost tega predlaganega območja je, da je zemljišče v lasti
občine. Slabost tega območja je, da ni dovolj prostora za nadgradnjo.
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Slika 27: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Dragovanja vas

6.3.6 JERNEJA VAS
Jerneja vas je naselje z najmanjšim številom prebivalstva med obravnavanimi naselji. V njej
živi 70 prebivalcev (SURS, 2016). Leži na uravnanem svetu vzhodno od struge Dobličice. V
bližini je Dobličko jezero, kjer reka izvira.
Površje se od zahoda proti vzhodu proti Dobličici rahlo spušča. Stavbe v najvišjem delu so na
nadmorski višini 155 m in v najnižjem na 145 m. To omogoča, da se voda iz večine hiš steka
proti zahodu. 193 m2 je ocenjena površina rastlinske čistilne naprave s horizontalnim
podpovršinskim tokom vode. Izbrano območje spada v razred primernih območij za
postavitev rastlinske čistilne naprave in se nahaja na vodovarstvenem območju 2. reda. Torej
je potrebno preprečiti odtok vode v podtalnico. Sam iztok pa je možen v reko.
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Slika 28: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Jerneja vas

6.3.7 LOKVE
Naselje Lokve je s 525 prebivalci četrto največje v občini Črnomelj. Leži ob regionalni cesti
Črnomelj–Novo mesto. Lokve so zgrajene iz treh delov. Najjužneje (najbližje Črnomlju) se
nahaja romsko naselje, ki se deli še na dva dela. Sledi drugi del in 150 m od tega še tretji,
nekoliko odmaknjen od regionalne ceste. Zaradi dovolj velike gostote in števila prebivalcev
se je le prvi del po uredbi uvrstil med aglomeracije. Po naših ugotovitvah bo morala občina
samo v tem delu urediti odvajanje komunalne odpadne vode.
Najbližja stanovanjska hiša v tem delu naselja Lokve se nahaja 450 m od konca
kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Črnomelj. Približno 110.000 € znaša povezava s
kanalizacijsko opremo do najbližje hiše. Celotni stroški za rastlinsko čistilno napravo v Bušinji
vasi so znašali 120.000 € za 250 PE, medtem ko je za Lokve potrebna čistilna naprava z
obremenitvijo vsaj 100 PE več. Po naši oceni izgradnja rastlinske čistilne naprave s
horizontalnim podpovršinskim tokom ekonomsko ni opravičena. Poleg tega je večina površin
na območju naselja neprimernih ali manj primernih. Od teh pa je večina poraščena z
gozdom, kar podraži izgradnjo oziroma se takšni rabi tal projektanti pri načrtovanju izogibajo
(Vrhovšek, 2016). Zato predlagamo navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje mesta
Črnomelj.

6.3.8 PRELOKA
Preloka leži ob cesti Vinica–Adlešiči. Vzhodno od vasi v kanjonu teče reka Kolpa. Vas
sestavljajo zaselki Preloka, Kroci, Jakovini, Novoseli, Škavurini, Valeti in Vidine (Preloka,
2016). Relief v naselju je precej razgiban, nakloni se zelo spreminjajo in so v povprečju zelo
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veliki. Strm relief je tudi razlog, da je veliko površin označenih kot neprimernih za rastlinsko
čistilno napravo.
Preloka se od severovzhoda proti jugozahodu postopoma spušča s 300 na 285 m. Višinska
razlika omogoča gravitacijski tok vode. Kot najprimernejše smo izbrali območje na nadmorski
višini 270 m. Nahaja se pod naseljem na travniku. Je eno redkih območij z dovolj veliko
površino, ki se hkrati nahaja pod naseljem. Je v neposredni bližini makadamske poti.
Za ostale zaselke, ki imajo manjše število prebivalcev, ocenjujemo, da je najprimernejša raba
malih čistilnih naprav za posamezne hiše ali skupine hiš. Nekateri od zaselkov imajo zelo
omejen prostor za rastlinske čistilne naprave, zato je verjetno primernejša katera druga vrsta
čiščenja odpadne vode.
Slika 29: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Preloka

6.3.9 SVIBNIK
Naselje Svibnik šteje 106 prebivalcev in se nahaja zahodno od mesta Črnomelj, in sicer v
njegovi neposredni bližini. Leži v ob potoku Potok in ob reki Dobličici v bližini industrijske
cone. Do te je speljano kanalizacijsko omrežje.
Izpuščanje odpadne vode v Potok ni možno, saj je njegov pretok premajhen (glede na
pogoje, zapisane v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12)). V Dobličico bi bil iztok možen. Navezava na že
obstoječo kanalizacijsko omrežje po naših ocenah ni smiselna. Kanalizacijsko omrežje se
nahaja pri industrijski coni in je oddaljeno slabih 500 m. Okvirni strošek za navezavo na
omrežje bi znašal 125.000 €. Potrebno je upoštevati, da bi bilo potrebno vodo v
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kanalizacijskem omrežju po naselju Svibnik prečrpavati, saj je najbližja hiša industrijski coni
na višini 155 m, medtem ko so najnižji stanovanjski objekti tudi pod višino 143 m. Cena
izgradnje rastlinske čistilne naprave bi znašala nekje med 40.000 in 60.000 €. To ni celoten
znesek, saj je potrebno dodati še druge stroške, a predvidevamo, da ne bi presegli 125.000 €
in je zato izgradnja rastlinske čistilne naprave ekonomsko upravičena.
Ocenjena velikost rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom znaša
291 m2. Ugodnih površin pod naseljem, kamor se bi stekala voda, ni veliko. Izbrali smo
lokacijona območju, ki je bilo opredeljeno kot primerno za postavitev rastlinske čistilne
naprave. Iztok bi bil možen v reko Dobličico.
Slika 30: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Svibnik

6.3.10 UČAKOVCI
Učakovci so naselje na jugu občine Črnomelj ob reki Kolpi. V njem živi 117 prebivalcev. Zaradi
kopališča je naselje na prispevnem območju kopalnih voda, Kolpa pa je opredeljena v odseku
do Vinice kot kopalna voda. Zato je odtok v reko po zakonodaji prepovedan. Dovoljeno pa je
ponikanje na vplivnem območju kopalnih voda.
Ocenjena površina za rastlinsko čistilno napravo znaša 307 m2. Območje, kjer predlagamo
postavitev rastlinske čistilne naprave, je opredeljeno kot bolj in zelo primerno. Prečiščeno
vodo bo potrebno ponikati v podzemlje. Po kanalizacijskem omrežju bo voda prosto odtekala
proti čistilni napravi v severnem in severovzhodnem delu naselja. Na jugu in jugozahodu pa
bi bilo potrebno prečrpavanje.
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Slika 31: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Učakovci

6.3.11 VRANOVIČI
Vranoviči se nahajajo na skrajnem severovzhodu občine v bližini meje z občino Metlika. V
naselju je leta 2016 prebivalo 114 prebivalcev (SURS, 2016). Ocenili smo, da je za postavitev
rastlinske čistilne naprave potrebna površina 310 m2. Površje v naselju je dokaj uravnano.
Hiše so nanizane ob cesti. Hkrati pa oblikovanost površja onemogoča gravitacijski odtok le v
eno točko. Označena lokacija bi omogočala gravitacijski odtok iz hiš v južnem delu naselja. V
severnem delu to ne bi bilo mogoče, prav tako pa izgradnja še ene rastlinske čistilne naprave
na severu kraja najverjetneje ne bi bila racionalna.

56

Slika 32: Predlagano območje postavitve rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom v naselju
Vranoviči

6.4 Pregled območij s terenskim delom
Rezultate vrednotenja smo preverili na terenu. Pregledali in fotografirali (glej poglavje 9.
priloge) smo lokacije za 10 obravnavanih naselij.
Na podlagi terenskega dela ugotavljamo, da so rezultati vrednotenja zadovoljivi. Ocenjujemo
le, da je manj primerno izbrano območje v naselju Jerneja vas (slika ). Predlagano območje
rastlinske čistilne naprave je locirano preblizu manjšega potoka in na območju, kjer je velika
verjetnost poplavljanja Dobličice in kraške vode. Zato predlagana lokacija ni primerna in bi jo
bilo potrebno izbrati na višji nadmorski višini, bolj oddaljeno od Dobličice.
Za naselje Belčji vrh smo predlagali dve lokaciji. Na podlagi terenskega dela ugotavljamo, da
je primernejše območje (in območje v okolici), ki smo ga na sliki 23 označili kot dodatno
možnost.
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7. ZAKLJUČEK
Občina Črnomelj je ena izmed večjih občin v Republiki Sloveniji. V zadnjih letih so večini
prebivalstva zagotovili dostop do pitne vode z ureditvijo vodovoda, medtem ko bo področju
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode potrebno v prihodnje še vedno posvečati
pozornost. 5.668. prebivalcem od skupno 14407 je zagotovljeno odvajanje odpadne
komunalne vode v javno kanalizacijsko omrežje. Po naših izračunih, glede na pogoje zapisane
v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), bo
morala občina urediti čiščenje še za dodatnih 3.384 občanov (skupno 9.052). Izračune smo
izdelali sami, saj operativni program, ki bi točneje določal naselja, še ni izdelan s strani
pristojnega ministrstva (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.). Predvidevamo
torej, da bo v pristojnosti občine potrebna ureditev javnega kanalizacijskega omrežja še za
11 naselij. Zaradi verjetnega drugačnega pristopa pri opredeljevanju aglomeracij dopuščamo
možnost, da bo število naselij drugačno.
Namen zaključne seminarske naloge je bil, da v občini Črnomelj poiščemo najprimernejše
lokacije postavitve rastlinskih čistilnih naprav v aglomeracijah, kjer nimajo urejenega
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Po pregledu literature smo ocenili, da je najprimernejši
tip rastlinska čistilna naprava s horizontalnim podpovršinskim tokom vode.
V prvem delu vrednotenja smo uporabili 7 omejitev in 6 dejavnikov in z geoinformacijskim
orodjem IDRISI Selva izvedli večkriterijsko vrednotenje. Rezultat večkriterijskega vrednotenja
je bila karta stopnje ugodnosti za postavitev rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim
podpovršinskim tokom vode v občini Črnomelj (slika 22). Izdelana karta je bila podlaga za
drugi del vrednotenja. V drugem delu vrednotenja smo po 11 naseljih opredelili območja,
kjer je najbolj primerna izgradnja rastlinske čistilne naprave s podpovršinskim horizontalnim
tokom. V tem delu vrednotenja smo dodali dva dejavnika, ki ju nismo uporabili pri
večkriterijskem vrednotenju. Ta dejavnika sta velikost rastlinske čistilne naprave in
gravitacijsko odtekanje vode po celotnem kanalizacijskem omrežju. Pozornost pa smo
namenili tudi možnosti odtoka prečiščene vode v naravo.
Na podlagi prvega dela vrednotenja smo ocenili, da je 64 % površine občine neprimerne za
postavitev rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom vode. Hkrati pa
so območja, kjer je možna gradnja zaradi omejitev razdrobljena. Območij, opredeljenih kot
zelo primernih, je bilo na celotnem območju zelo malo. V drugem delu vrednotenja pa smo
se posvetili 11 primerom naselij in predlagali natančnejše lokacije za postavitev rastlinskih
čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom.
Delovna hipoteza zaključne seminarske je, da ima vsako naselje v občini Črnomelj, v katerem
bo potrebno v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju odpade vode (Uradni list RS, št. 98/15)
urediti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, primerno lokacijo in je
rastlinsko čistilno napravo smiselno umestiti. Delovno hipotezo lahko le delno potrdimo.
Glede na karto ugodnosti je sicer možna postavitev rastlinskih čistilnih naprav s
horizontalnim podpovršinskim tokom v vseh 11 naseljih, a je v delu naselja Lokve postavitev
zaradi ekonomskih razlogov nesmiselna. Predvidevamo, da je v tem primeru bolj primerna
navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje, kjer se čisti voda na čistilno napravo Črnomelj
(ta ima na voljo še dodatne kapacitete za čiščenje).
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V zaključni seminarski nalogi smo se trudili, da so rezultati čim objektivnejši in verodostojni.
Poskušali smo uporabiti dovolj kakovostne podatkovne podlage za vrednotenje. Del teh je
temeljilo na javno dostopnih virih podatkov, pridobili smo jih od Statističnega urada
Republike Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za
okolje. Pridobili smo tudi druge podatkovne sloje, in sicer od Občine Črnomelj in Petana, ter
sloja ocen erozije (slika 13) in območij poplavljanja (slika 15) izdelali sami. Med snovanjem in
izvajanjem raziskave smo se večkrat obrnili na ljudi, ki se ukvarjajo z različnimi deli
obravnavane problematike. Zavedamo se možne subjektivnosti in netočnosti rezultatov
naloge. Kljub temu pa želimo z nalogo prikazati možne rešitve v občini Črnomelj. Zavedamo
se, da bodo pred realizacijo potrebne dodatna načrtovanja. Smo pa z raziskavo dokazali, da
je smiselna uporaba rastlinskih čistilnih naprav s horizontalnim podpovršinskim tokom vode,
ter prikazali območja, kjer bi bila (glede na uporabljena merila) postavitev rastlinskih čistilnih
naprav najbolj primerna.
Drugi avtorji so že obravnavali podobne tematike umestitve rastlinskih čistilnih naprav v
prostor – Vovk Koržetova (2013) z raziskavo za naselje Radlje ob Dravi, diplomska naloga
Erhartiča (2004) Presoja uporabnosti rastlinske čistilne naprave za planinske postojanke v
Triglavskem narodnem parku in Šijanca (2009), ki je iskal geografske možnosti uporabe
rastlinskih čistilnih naprav v mediteranski Sloveniji (Šijanec, 2009). V nobeni od navedenih
niso uporabili geoinformacijskih orodij kot pomoč pri raziskovanju. Avtorji Lest, Mauring in
Mander (2006) pa so uporabili analizo površja za izračun ugodnih območij za izgradnjo
rastlinskih čistilnih naprav z geoinformacijsko podporo na območje Estonije. Rezultat je
prikazal regije, ki so primerne za postavitev rastlinske čistilne naprave. Rezultati naše
zaključne seminarske naloge so podrobnejša območja. Primernost območij nismo utemeljili
zgolj z analizo površja, ampak smo dodali več različnih dejavnikov in omejitev.
Način vrednotenja, uporabljen v naši raziskavi, bi bilo možno izboljšati. Prvi del z izborom več
kriterijev in njihovo boljšo obtežitvijo, drugi del pa z natančnejšim ocenjevanjem
gravitacijskega toka vode. Kljub temu se je izvedeno vrednotenje v seminarski nalogi izkazalo
kot učinkovito. Na podlagi pregleda območij na terenu ocenjujemo, da so rezultati
zadovoljivi. Potrdili smo, da lahko geoinformacijska orodja olajšajo iskanje primernih območij
za umestitev rastlinskih čistilnih naprav. Rezultati vrednotenja že pred ogledom terena
prikažejo možne lokacije rastlinskih čistilnih naprav, kar olajša delo na terenu in poda
objektivnejše rezultate.
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8. SUMMARY
In the final seminar paper we searched for suitable areas for the placement of constructed
wetlands in the municipality of Črnomelj, with the help of geoinformational support.
In the theoretical part we presented the functioning and composition of a constructed
wetland, which cleans waste water by imitating natural processes. Based on the literature,
we found that a constructed wetland is best suited for the treatment of the waste water in
the municipal area, with its horizontal sub-surface flow of water. We determined the criteria
which influences the selection of the most suitable location for the placement of a
constructed wetland with horizontal sub-surface flow of water. The criteria is further divided
into factors and constraints. We have identified 10 factors and 7 limitations as factors.
We reviewed the legislation regarding the disposal and cleaning of the sewage. Based on the
regulation we have identified the villages which fall in the agglomerations and will receive
the adequate disposal and cleaning of the sewage by the municipality of Črnomelj. We
calculated that the municipality falls into 18 agglomerations. Eleven of them don't have
constructed wetlands: Belčji vrh, Blatnik pri Črnomlju, Butoraj, Dobliče, Dragovanja vas,
Jerneja vas, Lokve, Preloka, Svibnik, Učakovci in Vranoviči. We decided to include these 11
villages in the evaluation.
A multi-criteria evaluation was conducted via geoinformational support in the first part of
the evaluation. Eight factors that have followed the order of importance have been included:
the ownership of the land (owned by the municipality, if possible), floor number, land use,
the slope of the surface, the rate of soil erosion, the distance from houses and the distance
from the road. Restrictions that follow, were included in the method of multicriteria
evaluation: floodplains, waterways, strip along the roads, buildings, water protection areas
and bathing water; in the areas where the construction of wetlands is not possible. The
result of the multicriteria evaluation has become a map level of the benefit (tak prevod mi je
našlo za tisto karto stopenj ugodnosti) for the placement of constructed wetlands with
horizontal sub-surface flow of water to the entire area of the municipality of Črnomelj. The
degrees of suitability were classified into 5 categories: inappropriate (where the construction
of wetlands is not possible), less suitable, suitable, more appropriate and very appropriate.
The second part of the evaluation was carried out at the 11 considered villages. The map
level of the benefit was used as the basis for the evaluation. We additionally included factors
of the gravitational run-off and the size of the constructed wetlands with the horizontal subsurface flow of water. We referred to the map of the direction of the water run-off. Also, we
determined the designated areas for the placement of the constructed wetlands in the
villages, with the help of the geoinformation tool.
The proposed areas for the construction of wetlands have been reviewed in the field. The
geoinformation tool helped us to find appropriate locations for 9 out of 10 villages.
However, we have not determined the proposed area for the settlement of Lokve, because
the calculations convinced us that the connection to the existing sewerage system of the city
of Črnomelj is more effective.
We used the results of the two-step evaluation with the geoinformational system and
showed the most suitable areas for the placement of constructed wetlands in the
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agglomerations, which do not yet have a settled waste water treatment. That was of course
the primary purpose of the final seminar paper.
The working hypothesis was that each village in the municipality of Črnomelj, in which a
proper collection and treatment of the sewage will be arranged in accordance with the
Decree on the disposal and cleaning of the sewage, has a proper location and that the
placement of the constructed wetlands is logical. We have partially confirmed the working
hypothesis. According to the map level of the benefit, the placement of the constructed
wetlands with the horizontal sub-surface flow in all the 11 villages is possible, however, the
placement in Lokve is meaningless due to the economing reasons.
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