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GEOGRAFSKA PRESOJA UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV V
OBČINI VRHNIKA
IZVLEČEK:
Osrednji del občine Vrhnika se nahaja na Ljubljanskem barju, ki proti severu prehaja v
Polhograjsko hribovje, na zahodu v Rovtarsko hribovje in na jugu v Menišijo. Diplomsko
delo je prikaz presoje možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav (RČN) za čiščenje
odpadnih vod iz posameznih naselij in zaselkov v občini Vrhnika. RČN imajo številne
prednosti pred »klasičnimi« oziroma malimi čistilnimi napravami. Delo skuša preko analize
naselij s pomočjo izbranih kazalcev in omejitvenih dejavnikov ugotoviti, pri katerih naseljih
bi se odpadne vode lahko čistile z RČN. Glavni omejitveni dejavnik za izgradnjo RČN je
pomanjkanje primernega prostora (2–2,5 m2/PE), zato je podan predlog za čiščenje odpadne
vode s pomočjo RČN le za sedem naselij in zaselkov od skupno 35 obravnavanih naselij in
zaselkov v občini Vrhnika. Analiza je pokazala, da sedanji način odvajanja in čiščenja
odpadne vode le v štirih naseljih ustreza zakonskim določilom. S pomočjo RČN bi lahko
uspešno rešili problematiko čiščenja odpadnih voda v še dveh naseljih in petih zaselkih v
občini Vrhnika.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, odpadne vode, rastlinske čistilne naprave, Ljubljansko
barje, Občina Vrhnika

GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF BUILDING CONSTRUCTED WETLANDS IN
THE VRHNIKA MUNICIPALITY
ABSTRACT:
The central part of the municipality of Vrhnika is located on Ljubljansko barje, which passes
north to Polhograjsko hribovje, west to Rovtarsko hribovje and south to Menišija. This thesis
discusses the possibility of using constructed wetlands for treatment of wastewater from
settlements in the Vrhnika municipality. Constructed wetlands have many advantages
compared to the use of classic (small) wastewater treatment plants. By analysing the
settlements with the help of selected indicators and limiting factors, the author indicates
which settlements are likely suitable for wastewater treatment using constructed wetlands.
The main limiting factor for construction of constructed wetlands is the lack of necessary
surface (2-2,5 m2/resident). This is why constructed wetlands were proposed as suitable
solution to treat wastewater in only seven settlements from a total of 35 in the municipality of
Vrhnika. The analysis has shown that in only 4 settlements the current method of wastewater
treatment complies the statutory provisions. With the use of constructed wetlands the problem
of wastewater treatment would be successfully solved in another two villages and five hamlets
in the municipality of Vrhnika.
KEY WORDS: environmental protection, waste water, constructed wetlands, Ljubljansko
barje, The Vrhnika municipality
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1. UVOD
Občina Vrhnika leži na jugozahodnem delu osrednjega dela Slovenije, na prehodu med
predalpskim in dinarskim svetom. Na severozahodu občine je Ljubljansko barje, ki na severu
prehaja v Polhograjsko hribovje, na zahodu v Rovtarsko hribovje in na jugu v Menišijo. Meji
na občini Borovnica in Brezovica na vzhodu, občine Log - Dragomer, Dobrova - Polhov
Gradec in Horjul na severu, občino Logatec na zahodu ter občino Cerknica na jugu.
Občina Vrhnika v današnjem obsegu (115,2 km2) obstaja od leta 2007, ko se je od nje
odcepila občina Log - Dragomer. V občini Vrhnika je po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije 1. 1. 2016 živelo 16.848 prebivalcev (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …,
2016). Središče občine je naselje Vrhnika (8.693 prebivalcev), na splošno pa v občini
prevladujejo manjša podeželska naselja. Skupaj je v občini Vrhnika 25 naselij (Prebivalstvo –
izbrani kazalniki …, 2016), nekatera naselja sestavljajo še manjši zaselki. V tem diplomskem
delu se poimenovanje »zaselek« uporablja izključno za poimenovanje dela naselja. Na ta
način sta na zaselke za potrebe analize posameznih naselij/zaselkov razdeljeni naselji Podlipa
in Smrečje.
Občina Vrhnika spada v suburbano območje Ljubljane, kamor se v zadnjem času ljudje
priseljujejo predvsem zaradi ugodnih bivalnih razmer in dobre prometne povezanosti z
glavnim mestom. Potreba po čisti pitni vodi (in posledično tudi zaščiti vodnih virov) ter
čiščenju odpadnih voda se zato iz leta v leto povečuje. Onesnaženje vodnih virov lahko vodi
do uničenja ekosistemov in predstavlja visoko tveganje za zdravje ljudi.
Večina naselij v občini Vrhnika je še vedno brez urejenega kanalizacijskega omrežja,
priključenega na čistilno napravo. Z javnim kanalizacijskim sistemom so opremljena le
naselja Vrhnika, Verd, Mirke, Stara Vrhnika, v manjši meri pa tudi Bevke in Sinja Gorica.
Odpadna voda je speljana na Centralno čistilno napravo Tojnice pri Sinji Gorici, ki je začela
delovati septembra 2015 (Tominc, 2015). Do takrat je dolga leta deloval le mehanski del
čistilne naprave, učinka čiščenja pa naprava ni imela, zato so jo obravnavali kot vir
onesnaževanja, saj je mejne vrednosti za iztok v vodotok presegala za več kot 100 % (Plečnik,
Remškar, 2005). V ostalih naseljih v občini Vrhnika ni urejenega javnega kanalizacijskega
sistema. Posamezni objekti rešujejo odvod in čiščenje komunalne odpadne vode večinoma s
pretočno greznico ali pa z iztokom v odprte jarke (vaško kanalizacijo), ki služi za odvajanje
meteornih voda.
Na poselitvenih območjih, kjer je obremenitev med 500 in 2000 PE, je potrebno urediti
odvajanje odpadne vode z javnim kanalizacijskim sistemom najkasneje do 31. decembra
2021, na območjih aglomeracij z manj kot 500 prebivalci pa najkasneje do 31. decembra
2023. Na območjih izven aglomeracij morajo lastniki objektov sami poskrbeti za čiščenje
odpadne vode, in sicer v mali komunalni čistilni napravi (do 50 PE) (Uredba o odvajanju…,
2015).
Zaradi razgibanega reliefa in razpršene poselitve v občini Vrhnika zahteva reševanje te
problematike celovit pristop. Gradnja centralnega sistema ni edina rešitev za čiščenje
odpadnih voda, medtem ko je postavitev malih komunalnih čistilnih naprav draga in pogosto
predstavlja tudi grob poseg v prostor. Pri reševanju problematike odpadnih voda je treba
sisteme izbrati z vidika trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, pri tem pa upoštevati tudi
posebnosti lokalnega okolja in odpadno vodo očistiti čim bliže viru njenega nastanka
(Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002). »Optimalne rešitve so v prid izgradnje decentraliziranih
1
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sistemov kanalizacije in uporabe tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih tehnologij.
Med takšnimi tehnologijami so najbolj učinkovite rastlinske čistilne naprave, ki temeljijo na
naravnih procesih in jih je mogoče prilagoditi različnim okoljem in potrebam« (Vrhovšek,
Kroflič, 2007, str. 14).
Rastlinske čistilne naprave so okolju prijazni sistemi za čiščenje odpadne vode in temeljijo na
samočistilni sposobnosti naravnih ekosistemov. Posnemajo procese, ki potekajo v močvirjih,
vendar pa so ti procesi v RČN pospešeni, pogoji pa kontrolirani. Odpadna voda se počasi
pretaka skozi substrat, kjer so zasajene rastline. Na korenine rastlin se naselijo
mikroorganizmi, ki so glavni nosilci čiščenja (Bulc, Vrhovšek, 2002; cv: Erhartič, 2004).

1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je na osnovi geografskih značilnosti območja ter sedanjega načina
odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Vrhnika presoditi, ali bi bila možna in smotrna
uporaba RČN za reševanje vodnoekološke problematike. Zaradi posebnosti vsakega naselja in
geografskega območja je treba analizirati in poiskati rešitve ločeno, za vsako naselje oziroma
zaselek posebej.
Cilj diplomskega dela je torej na podlagi zbranih podatkov in analize mikrolokacije naselij
presoditi, za katera naselja v občini Vrhnika bi bila gradnja RČN možna in smiselna.
Ostali cilji diplomskega dela so:
 predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine Vrhnika ter
ovrednotiti predvsem tiste fizičnogeografske dejavnike, ki so ključni za možnosti
izgradnje RČN, pri družbenogeografskih vidikih pa izpostaviti vlogo poselitvenih in
prebivalstvenih značilnosti,
 analizirati vodnoekološko problematiko v občini Vrhnika,
 izpostaviti ključne zahteve področne zakonodaje,
 predstaviti rastlinske čistilne naprave,
 na podlagi analize naselij s pomočjo izbranih kazalcev podati prioritetno lestvico
nujnosti ureditve vodnoekološke problematike za naselja v občini Vrhnika.
Delovna hipoteza diplomskega dela predpostavlja, da v občini Vrhnika obstajajo geografski
pogoji za uporabo RČN, torej da je njihova gradnja možna, smiselna in primerna.

1.2. METODE DELA
Diplomsko delo presoja možnosti reševanja vodnoekološke problematike (čiščenja odpadnih
voda) v občini Vrhnika s pomočjo rastlinskih čistilnih naprav.
Uporabila sem več metod dela. Najprej sem pregledovala literaturo o naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnostih občine Vrhnika, čiščenju odpadne vode in zakonodaji s tega
področja ter o rastlinskih čistilnih napravah. Temu je sledilo zbiranje podatkov za statistične
analize, ki sem jih pridobila predvsem na spletu, in sicer na spletni strani Statističnega urada
Republike Slovenije (število prebivalcev po naseljih (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …,
2016), sloja meje občin in meje naselij (Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016)), na spletni
strani Agencije Republike Slovenije za okolje (sloji: zavarovana območja, vodovarstvena
območja, Natura 2000, vodna telesa površinskih voda, pedološka karta, lokalna zavarovana
2
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območja (Seznam zbirk prostorskih podatkov …, 2016), ortofoto posnetki (Atlas okolja,
2016)) ter z Geodetske uprave Republike Slovenije (sloja kataster stavb, relief) (GURS,
2016). Na Geološkem zavodu RS sem pridobila tudi geološko karto (Geološki zavod
Slovenije, 2006). Na podlagi zbranih podatkov sem narisala karte s pomočjo programa
ArcGIS in izdelala preglednice s programom Microsoft Excel.
Za oblikovanje predlogov o možnosti in smiselnosti postavitve rastlinskih čistilnih naprav za
posamezno naselje sem izbrala kriterije za določitev primernosti postavitve RČN. Za vsak
kazalec sem oblikovala štiri razrede in jih ocenila od 1 (neprimerno) do 4 (najbolj primerno)
za vsako naselje posebej. V ta namen sem opravila terensko delo.
Slika 1: Shematski prikaz strukture diplomskega dela

Avtorica: Barbara Kuzmič, 2016.
Pri terenskem delu sem bila pozorna predvsem na mikrolokacijske posebnosti (naklon,
kraškost, depresijske oblike, možnost poplav), obliko in velikost naselja ter površino, ki je na
voljo. Eden izmed glavnih omejitvenih dejavnikov za postavitev RČN je namreč razpoložljiva
površina, saj velja, da je za 1 populacijski ekvivalent (PE je enota za obremenjevanje voda, ki
3
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ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan) potrebno približno 2–2,5 m2
(Griessler Bulc, 2008). S tem kriterijem sem lahko pri nekaterih naseljih glede na njihovo
število prebivalcev in površino, ki je na razpolago, potrdila oziroma ovrgla možnost za
postavitev RČN.
Na podlagi literature, terenskega dela in kazalcev za določitev primernosti postavitve RČN
sem analizirala vseh 25 naselij v občini Vrhnika. Naselji Podlipa in Smrečje sem za potrebe
analize razdelila na posamezne zaselke. Na koncu sem za dve naselji in pet zaselkov podala
tudi predlog za čiščenje odpadnih voda s pomočjo RČN.

4
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2. FUNKCIJSKO
VREDNOTENJE
GEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI OBČINE VRHNIKA Z VIDIKA UPORABE
RČN
Večji del občine Vrhnika spada po regionalizaciji več avtorjev iz leta 1995 v makroregijo
Dinarski svet, in sicer v mezoregiji Ljubljansko barje ter Krimsko hribovje in Menišija.
Manjša, severozahodni in skrajni severni del občine pa spadata v mezoregijo Cerkljansko,
Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje, ki je del makroregije Alpski svet (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998, str. 20–29). Že ta podatek pove, da je območje reliefno zelo
razgibano, kar je vplivalo na vzorec poselitve in druge človekove dejavnosti. V opisu
geografskih značilnosti občine Vrhnika sem se osredotočila na tiste dejavnike, ki vplivajo
predvsem na poselitev, saj sem na podlagi tega nato analizirala posamezna naselja z vidika
možnosti in primernosti za postavitev rastlinskih čistilnih naprav.
Slika 2: Lega občine Vrhnika v Sloveniji

Viri podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016; GURS, 2016.

2.1. LEGA IN POLOŽAJ OBČINE
Občina Vrhnika leži v jugozahodnem delu osrednjega dela Slovenije na prehodu med
predalpskim in dinarsko-kraškim svetom. Večji, ravninski del občine Vrhnika predstavlja
jugozahodni del Ljubljanskega barja z osamelci, ki se kot otoki dvigajo od dvajset do trideset
metrov nad močvirno ravnico. Kraški svet na jugu in jugozahodu se strmo dviga nad
Ljubljansko barje, porasel je z gozdom in je neposeljen (Ljubljanski vrh, 819 m). Ljubljansko
5
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barje na severu prehaja v Polhograjsko hribovje, na zahodu v Rovtarsko hribovje in na jugu v
Menišijo. Južno od občine se dviguje Krimsko hribovje, proti vzhodu pa se nadaljuje
Ljubljansko barje.
Slika 3: Občina Vrhnika

Viri podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016; Seznam zbirk prostorskih podatkov
…, 2016; GURS, 2016.
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Občina Vrhnika spada v suburbano območje Ljubljane, kamor se v zadnjem času ljudje
priseljujejo predvsem zaradi ugodnih bivalnih razmer in dobre prometne povezanosti z
Ljubljano.
Središče občine je naselje Vrhnika (8.693 prebivalcev) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …,
2016). Nahaja se na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, v neposredni bližini kraških
izvirov reke Ljubljanice. Na razvoj Vrhnike so že v preteklosti vplivale predvsem ugodne
prometne povezave. Prehod iz notranjosti proti morju čez notranje kraške planote je namreč
najkrajši in najzložnejši ravno med Ljubljanskim vrhom (819 m) in Ulovko (801 m).
Pomembno vlogo za razvoj Vrhnike pa je imela tudi reka Ljubljanica. Poleg Vrhnike je edino
večje naselje še Verd (1.888 prebivalcev) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2016), ki ga od
Vrhnike ločuje prav reka Ljubljanica (Krajevni leksikon …, 1995).

2.2. GEOLOŠKA ZGRADBA
Z vidika gradnje rastlinskih čistilnih naprav je geološka zgradba izredno pomemben dejavnik
predvsem tam, kjer v naseljih še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja. V takih primerih
lahko (predvsem na območjih, kjer prevladuje apnenec) zaradi neustrezno urejenega
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode prihaja do onesnaževanja vodnih virov in
nižje ležečih območij.
Glavne geološke značilnosti občine Vrhnika (Preglednica 1) sem povzela po Ramovšu
(Ramovš, 1996), pomagala pa sem si tudi z geološkima kartama (Osnovna geološka karta
SFRJ. List Kranj, 1976; Osnovna geološka karta SFRJ. List Postojna, 1970) in pripadajočima
tolmačema (Pleničar in sod., 1970; Grad, Ferjančič, 1976), ki jih v nadaljevanju ne bom
posebej navajala.
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Slika 4: Geološka zgradba Občine Vrhnika

Viri podatkov: Geološki zavod Slovenije, 2006; Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016.
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Preglednica 1: Pregled geološke zgradbe v občini Vrhnika
Najstarejše kamnine v občini Vrhnika spadajo v srednji karbon. Na površju so razkrite le na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah. Med te
kamnine prištevamo temno sivi sljudnati glinasti skrilavec, ki se ponekod menjava s sivim sljudnatim kremenovim peščenjakom in
kremenovim konglomeratom.
Srednjemu permu prištevamo rdečkast, redkeje sivkasto zelen kremenov peščenjak, konglomerat in glinasti skrilavec. Pojavlja se
zahodno od Smrečja ter SZ od Ligojne proti Gradišču.
Zgornjemu permu prištevamo apnence, ki jim pravimo tudi žažarski apnenci. Poimenovali so jih po vasi Žažar, ker so v njeni bližini tudi
zelo značilno razviti. Najbolj zanimivi so v okolici Žažarja in Vrzdenca, v vrhniško občino pa se vlečejo iz bližine Žažarja proti Celarjem in
Kajndolu do Samije. Kamnina je povsod le temno siv in črnkast gost apnenec, ki ga po površju poživljajo vinsko rdeče laporne prevleke in
skorje.
Spodnjetriasne plasti se v občini Vrhnika nahajajo v pasu, ki se začenja med Celarji in Podlipsko dolino in se vleče proti vz hodu skoraj do
Ligojne. Med kamninami so predvsem sivi plastnati gosti apnenci, vmes oolitni apnenec, lapor, sljudni peščeni lapor in nekaj dolomita.
Zgornjeskitske plasti se pojavljajo SZ od Ligojne. Tu se pojavlja rožnati in sivi oolitni apnenec, na njem pa leži plastoviti dolomit, ki se v
spodnjem delu še menjava z vijoličastim skrilavcem s primesjo sljude. Više postane dolomit svetlejši, skoraj bel do rumenkast, in se
menjava s plastmi rjavkasto sivega peščenjaka.
Kamnine anizične stopnje se nahajajo v pasu zahodno od Ligojne ter v zelo majhnem in ozkem pasu, ki poteka severno od Podlipske
doline (južno od območja spodnjetriasnih kamnin). V anizično stopnjo prištevamo dolomit, ki je v spodnjem delu plastovit, pasovit in
temnejši, više pa neplastovit in svetlejši.
Kamnine ladinijske stopnje se pojavljajo v širši okolici Lesnega Brda. Te kamnine so temno sivi glinovci, peščenjaki, zelenkaste tufske
kamnine in temno siv mikritni apnenec, ki je že na meji z nekoliko mlajšim pisanim lesnobrdskim apnencem.
Kamnine zgornjega ladina se nahajajo v ozkem pasu med Lesnim Brdom in Drenovim Gričem, v ozkem pasu severno od Podlipske doline
in pri Ligojni. Zgornjemu ladinu prištevamo bel in svetlo siv neskladovit drobnozrnat dolomit ter apnenec. Običajno se pojavljata ločeno
ali pa leži apnenec na dolomitu.
Karnijski skladi so litološko zelo pestri. V občini Vrhnika se nahajajo v okolici Drenovega Griča in Lesnega Brda, ter v pasu, ki poteka od
Smrečja po severnem obrobju Podlipske doline do Ligojne. Karnijske sklade predstavlja predvsem temno sivi ploščasti apnenec ter
pisani peščenjak in skrilavec, ki imata skoraj vedno tufsko primes. V okolici Ligojne sta vijoličasto rdeči skrilavec in peščenjak v
neposrednem stiku z dolomitom, ki vsebuje gomolje ali plasti roženca. Dolomit se menjuje s plastmi glinastega skrilavca ali skrilave
gline. Zahodno od Ligojne je v spodnjem delu karnijskih skrilavih kamnin rdečkasto rjava in povečini oolitna železno-boksitna ruda, pri
Kajndolu pa je na površju razkrita okoli 40 m dolga leča železovega boksitnega oolita. Pri Lesnem Brdu se pojavljata rožnat do siv
grebenski apnenec ter črn ploščast apnenec, ki je plastovit do skladovit in prepreden s številnimi belimi žilicami. Vsebuje številne
školjke. Zaradi lahke obdelave in lepega izgleda služi kot dober okrasni kamen.
Kamnine norija in retija se pojavljajo južno od Podlipske doline, v širši okolici Zaplane ter pri Drenovem Griču, na osamelcih Sinja Gorica,
Blatna Brezovica, Bevke ter deloma tudi Kostanjevica, skoraj gotovo pa sestavljajo tudi pretežni del podlage Ljubljanskega barja. Med
kamninami prevladuje siv, temno siv ali dimnato siv plastovit dolomit.
Skladi spodnje liade se vlečejo v ozkem pasu od Vrhnike proti jugu do Pokojišča, ter v manjšem obsegu tudi od Vrhnike proti Ulovki.
Med kamninami prevladuje zrnat dolomit, ki je temno siv, drobnozrnat, marsikje peščen, v splošnem pa povsod precej bituminozen.
Srednjeliadne plasti se pojavljajo ob skladih spodnje liade, torej v pasu od Vrhnike proti jugu ter v manjšem obsegu tudi zahodno od
Vrhnike proti Ulovki. Srednjeliadne kamnine predstavlja siv, temno siv ali črnkast gost apnenec, ki se menjava z apnenčevim oolitom,
sestavljenim iz zelo drobnih apnenčevih zrn, in apnenčevim onkolitom z nepravilnimi kroglastimi grudicami.
Kamnine zgornje liade in doggerja se v širokem pasu vlečejo od Verda na severu preko Ljubljanskega vrha ter naprej proti jugu.
Prevladuje deloma gost, deloma ooliten ali onkoliten apnenec, ki je lahko nekoliko svetlejši kot je srednjeliasni, vendar pa prav tako
razločno plastnat. Takšen apnenec lomijo in drobijo v velikem kamnolomu nad Verdom.
Skladi kamnin spodnjega malma se raztezajo v ozkem neprekinjenem pasu od Snežnega griča zahodno od Vrhnike proti jugovzhodu čez
Debeli vrh. Prevladujeta zrnati dolomit in apnenec, ki sta siva, svetlo siva ali skoraj bela, gosta ali oolitna.

Kamnine zgornjega malma se vlečejo v ozkem pasu od Snežnega griča zahodno od Vrhnike proti jugovzhodu. Prevladuje svetlo siv
apnenec, ki je deloma ooliten, deloma gost, vmes pa je tu in tam tudi bel zrnat dolomit.

Plasti spodnje krede se v manjšem obsegu nahajajo na JZ delu občine Vrhnika (Raskovec). Ti skladi so sestavljeni iz sivega do temno
sivega ploščastega apnenca z vložki zrnatega bituminoznega dolomita.
Jurski in kredni skladi so zakraseli, voda se po skrivnih poteh izgublja v podzemlje, se spet steka in prihaja na zahodnem robu
Ljubljanskega barja na površje v številnih kraških izvirih. Najbolj znani so izviri Močilnik, Retovje in Bistra, vsi na robu jurskega skalovja
(Ramovš, 1996).
Iz obdobja kvartarja so v občini Vrhnika nanosi rek in potokov (al) v dolinah ter jezerske in barjanske usedline (j) na Ljubljanskem barju.
Pleistocenske plasti na Ljubljanskem barju predstavlja v glavnem glina, ki se v raznih globinah menjava s peskom, mivko in prodom.
Največ kvartarnih sedimentov pripada holocenu. Vrhnjo holocensko plast Ljubljanskega barja predstavlja značilna črna barjanska prst,
pod njo je ponekod šotno blato ali šota. Pod šoto je zelenkasto siva glina. Pod to glino je do l0 metrov jezerske krede, ki ji pravimo tudi
polžarica, saj je v njej vse polno hišic raznih sladkovodnih polžev.

Vir: Buser in sod., 1970; Grad, Ferjančič, 1976; Ramovš, 1996.
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2.3. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Občina Vrhnika se nahaja na prehodu med predalpskim in dinarskim svetom, zato prevladuje
hribovito površje. Na severovzhodu občine je ravninsko Ljubljansko barje, ki na severu
prehaja v Polhograjsko hribovje, na zahodu v Rovtarsko hribovje in na jugu v Menišijo. V
občini Vrhnika je poselitev močno povezana z reliefom. V hribovitem območju prevladujejo
manjša naselja (razpršena poselitev), medtem ko so se na ravninskem delu občine lahko
razvila večja naselja. Z vidika gradnje rastlinskih čistilnih naprav je poleg velikosti in oblike
naselij pomemben predvsem naklon površja.
Ljubljansko barje se nahaja na višini med 288 in 290 m in »ima zelo majhen naklon, saj ima
Ljubljanica na 26 km dolgem toku od Vrhnike do Ljubljane le 4 m padca. Ljubljansko barje je
široka tektonska udorina, ki je nastala na tektonsko zelo aktivnem območju, ki ga prečkajo
številni prelomi. V ugrezajočo se barjansko udorino reke z višjega obrobja nanašajo velike
količine gradiva. Neenakomerno ugrezanje kamninskih blokov in nanašanje gradiva sta
oblikovali današnje površje, ki je večinoma ravno« (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998, str.
380, 382).
Polhograjsko hribovje je gričevnato in hribovito severno obrobje Ljubljanskega barja na
severu občine. Nahaja se v nadmorskih višinah do okoli 500 m, kar pomeni, da se površje
dvigne do 200 m nad dno Ljubljanskega barja.
Rovtarsko hribovje se razteza med Vrhniko in Spodnjo Idrijo. V občini Vrhnika predstavlja
območje južno od podlipske doline. Nahaja se v nadmorski višini med 400 in 801 m (Ulovka).
Gre za razgibano zakraselo pokrajino, ki predstavlja prehod v dinarski svet in kjer je tudi več
kraških jam.
Menišija predstavlja jugozahodni del dinarskih pregrad. Menišiji v občini Vrhnika pripada
Pokojiška planota. Gre za zakraselo gozdnato pokrajino, ki se nahaja na jugu občine, kjer se
nadmorske višine gibljejo med 600 in 820 m (Vrhnika. Karta občine, 2010).

2.4. KLIMATOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Z vidika možnosti za gradnjo rastlinskih čistilnih naprav so pomembne predvsem zimske
temperature. Temperatura zraka pod 0°C in pokritost s snegom pri delovanju RČN ne
povzročata večjih težav, opazna je le za 10–20 % nižja uspešnost čiščenja (Erhartič, 2004).
Območje občine Vrhnika spada po Ogrinovi klasifikaciji podnebja Slovenije (1996) (ki
temelji na Köppenovi klasifikaciji) v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije,
kjer so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih. Občina Vrhnika ima
submediteranski padavinski režim, vzhodni del območja pa je blizu meje celinskega
padavinskega režima (Ogrin, 1996).
Na Vrhniki pade v povprečju 1601 mm padavin na leto. Razporeditev padavin prek leta je
neenakomerna, nastopita dva viška in dva nižka. Prvi, izrazitejši višek je jeseni (novembra),
drugi pa pozno spomladi. Prvi nižek je pozimi (februarja), drugi, manj izrazit pa poleti
(Zupančič, 1995).
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Preglednica 2: Povprečne mesečne temperature zraka in
1990 (v °C)
Merilno mesto JAN FEB MAR APR MAJ JUN
Vrhnika
-1,2
1,0
4,9
9,3 13,9 17,1
Rakitna
-2,6 -1,5
1,9
6,2 11,0 14,2
Rovte
-1,9 -0,5
2,9
7,1 11,9 15,1

povprečna letna temperatura za obdobje 1961–
JUL AVG SEP OKT NOV DEC povp.
19,3 18,4 14,9 10,0
4,6 -0,1
9,3
16,2 15,2 12,2
7,6
2,7 -1,5
6,8
17,3 16,7 13,5
8,8
3,3 -0,6
7,8

Vir podatkov: Mekinda-Majaron, 1995.
Analiziramo lahko povprečne mesečne temperature zraka za Vrhniko, Rakitno in Rovte
(Preglednica 2). Ker ni podatkov za Pokojišče in Zaplano, sem uporabila podatke za Rakitno
in Rovte, ki se nahajata izven vrhniške občine. Rakitna je od Pokojišča oddaljena 6,5 km,
Rovte pa od Zaplane 4,5 km. Povprečne oktobrske temperature so povsod višje od aprilskih,
kar občino Vrhnika uvršča v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. V
zimskih mesecih se povprečna mesečna temperatura zraka povsod spusti malo pod 0 °C.
Preglednica 3: Število dni s snežno odejo ob 7. uri, obdobje 1961–1990
Merilno mesto JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Vrhnika
20,2 13,7
9,2
1,5
0,2
0
0
0
0
0
5,3 13,2
Pokojišče
18,1 13,9 11,2
3,1
0,4
0
0
0
0
0,2
5,9 15,1
Rovte
21,6 19,1 16.0
3,6
0,3
0
0
0
0
0,1
6,8 18,5

leto
63,9
67,9
86,0

Vir podatkov: Arhiv Agencije RS za okolje, 2001; cv: Zdešar, 2002
Podatki za število dni s snežno odejo so na voljo za Vrhniko, Pokojišče in Rovte (Preglednica
3). Rovte se nahajajo že izven občine Vrhnika, vendar lahko z njimi deloma ponazorimo
klimatske razmere na Zaplani, ki je od Rovt oddaljena 4,5 km. Največje število dni s snegom
je v Rovtah, nato na Pokojišču, najmanj dni s snegom pa je na Vrhniki.
V zadnjem obdobju smo tudi v Sloveniji priča vse večjim podnebnim spremembam. Podatki
kažejo, da se je v obdobju od leta 1961 do 2011 v povprečju na vsakih 10 let temperatura
zraka dvignila za 0,33 °C. Količina padavin se je v istem obdobju zmanjševala v povprečju za
2 % na desetletje, višina snega pa se je v povprečju zmanjševala kar za 15 % na vsakih 10 let.
Tudi v prihodnje se podnebnim spremembam ne bomo izognili, saj se pričakuje še nadaljnje
dvigovanje temperatur tako v zimskem kot tudi v poletnem obdobju. Količina padavin se bo v
poletnem obdobju predvidoma zmanjšala, v zimskem obdobju pa povečala (Dvoršek, 2014).

2.5. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Osrednja vodna žila v občini Vrhnika je Ljubljanica z le 9 km površinskega toka, s kraškimi
pritoki Ljubijo (4 km), Bistro (3 km) in potokom Belo ter z več kot 1100 km2 kraškega
zaledja. Ob vznožju kraškega roba je nanizanih še cela vrsto kraških izvirov. S severozahoda
pritekata površinska nekraška pritoka Podlipščica (12 km) in Lahovka ter Zrnica s severa.
Poleg teh so v občini še številni manjši pritoki Ljubljanice, ki pa so hudourniške narave.
Celotno območje občine Vrhnika torej pripada porečju reke Ljubljanice (Habič, 1996a).
Povprečni vodni pretok Ljubljanice pri Vrhniki je 24 m3/s (Slovenije. Pokrajine in ljudje,
1998), s čimer se uvršča med manjše reke (pretok 20–200 m3/s), ostali vodotoki v občini pa so
potoki s pretokom pod 20 m3/s. Vsi kraški izviri skupaj imajo največji pretok okrog 165 m3/s
(Plut, 2000). »Ljubljanica ima dva viška in dva nižka. Na obeh vodomernih postajah, na
Vrhniki in v Mostah, je prvi višek spomladi, ko je aprila sploh največji povprečni pretok (84
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m3/s v Mostah). Drugi višek je jesensko-zimski, novembra in decembra. Izrazit je poletni
nižek z najnižjo vodo avgusta (26 m3/s), manj izrazit pa je januarski nižek. Ljubljanica ima na
26 km dolgem toku od Vrhnike do Ljubljane le 4 m padca« (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1998, str. 382, 383).
Ljubija in Bistra imata delno isto padavinsko zaledje kot Ljubljanica. »Izviri Bistre so po
vodnatosti in temperaturi najbolj stalni izviri izmed vseh izvirov Ljubljanice« (Gams, 1974,
str. 214). Tako kot Ljubljanica imata tudi Ljubija in Bistra dežno-snežni režim s
submediteransko varianto (Ljubljansko barje …, 1986). Oba vodotoka sta občutljiva za
onesnaževanje zaradi kraškega zaledja in izredno majhnega strmca (Zdešar, 2002).
Povirni del Bele je poglobljen v planotasto površje iz zgornjetriasnega dolomita, srednji del
(Grapa) pa je zarezan v kredne apnence. Ker teče blizu stika dveh tektonskih enot z različno
litološko sestavo, je porečje asimetrično, saj z apniške (desne) strani nima dotoka (Habič,
1996b). Bela dobiva vodo samo iz stranskih dolomitnih grap v južnem pobočju Planine in
Ulovke. Izviri Bele so z izjemo Lintverna majhne izdatnosti (od 0,5 do 5 l/s). Ti izviri so
stalni, njihov pretok pa se poveča le ob izdatnejših padavinah. Visoke vode Bele so ocenjene
na 2–3 m3/s, vendar je tak pretok prisoten le ob največjih nalivih. Bela ima tudi poseben vodni
režim, ki je značilen za dolomitna, kraška območja. Del padavin namreč ponikne in napaja
niže ležeče izvire, del pa odteče po površju (Habič, 1976).
Nekraški pritoki Ljubljanice (Podlipščica, Lahovka, Zrnica) imajo neizrazit primarni
maksimum spomladi (marec, april), ko se pluvialnemu odtoku pridruži tudi odtok zaradi
taljenja snega v višje ležečih delih porečja. Sekundarni maksimum je posledica jesenskega
deževja, ki nastopi pozno jeseni (november, december) in je skoraj enak spomladanskemu
maksimumu. Primarni minimum je tako kot za kraški dotok izrazit v poletnih mesecih
(avgusta), medtem ko nastopi sekundarni minimum v januarju (Ljubljansko barje …, 1986).
Porečje Podlipščice se je razvilo na stiku Rovtarskega in Polhograjskega hribovja na
severozahodnem obrobju Barja. Po kamninski sestavi večji del porečja pripada predalpskemu
hribovju, katerega vložki karbonatnih kamnin so zakraseli. Povirni del Podlipščice je strm in
hudourniški, dno doline pa naplavljeno in zelo položno. Po hidroloških značilnostih je dno
Podlipske doline podobno Barju (Habič, 1996a). Pretok Podlipščice na izlivu je izredno
majhen (0,29 m3/s), vendar so na njenih nanosih izvedene melioracije s številnimi kanali, ki
vodo delno odvajajo v Podlipščico, delno pa teče v Lahovko, ki teče vzporedno s Podlipščico
in se izliva v Ljubljanico 500 m pred izlivom Podlipščice v Ljubljanico. Skupen strmec
Podlipščice znaša 25,9 promila, kar kaže na dobro zračenje vodotoka, vendar to velja le za
povirni del. Samočistilne sposobnosti Podlipščice so zato nizke (Zdešar, 2002).
Številni jarki in poplavne ravnice med Podlipo, Bevkami, Borovnico in Vrhniko dajejo
pečat Ljubljanskemu barju. Mlade močvirske, rečne in jezerske naplavine so prepojene z
vodo, njihova debelina pa se giblje med 20 in 100 m (Habič, 1996a). Pretoki v barjanskih
jarkih so nizki, voda iz njih pa se počasi steka v Ljubljanico. Marsikateri jarek je prejemnik
odpadne vode in onesnažene vode s kmetijskih površin, tako da pritekajo v Ljubljanico
najverjetneje močno onesnažene (Zdešar, 2002).
»Vsi vodotoki v občini Vrhnika imajo slabe samočistilne sposobnosti. Za kraške vodotoke je
značilno veliko kraško zaledje in majhen strmec na Ljubljanskem barju, kar zmanjšuje
samočistilne sposobnosti zaradi slabega zračenja. Zvišuje pa jih manjše nihanje pretokov
skozi leto in s tem povezani večji minimalni pretoki. Od kraških vodotokov ima največje
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samočistilne sposobnosti Ljubljanica zaradi večjih srednjih letnih pretokov ter povprečnih
minimalnih pretokov« (Zdešar, 2002, str. 41).
Severovzhodni del občine Vrhnika se nahaja na Ljubljanskem barju, ki je največje poplavno
območje v Sloveniji. Na levi strani Ljubljanice voda poplavi obsežno območje med osamelci
od Sinje Gorice do Bevk. Na desni strani Ljubljanice pa poplavni svet sega od Ljubije na
Vrhniki do Črne vasi. Poplave so najpogostejše jeseni in pozimi. Poleti je le malo poplav,
nekaj več pa jih je spomladi. Taka razporeditev poplav je povezana z razporeditvijo in
količino padavin. Največjo globino poplavna voda doseže med Sinjo Gorico in Notranjimi
Goricami. Tu je dno Ljubljanskega barja najnižje, voda pa je včasih globoka kar 90 cm.
Običajna globina poplavne vode se giblje med 50 do 70 cm (Lovrenčak, Orožen Adamič,
1998, str. 383). Z vidika gradnje rastlinskih čistilnih naprav je namreč izrednega pomena, da
poznamo tudi območja, kjer prihaja do poplav, saj so ta za gradnjo rastlinskih čistilnih naprav
neprimerna.

2.6. PRSTI IN VEGETACIJA
Prsti in vegetacija v širši okolici z vidika gradnje rastlinskih čistilnih naprav niso posebej
pomembne, vendar jih bom zaradi celovitosti geografskega orisa občine Vrhnika vseeno na
kratko predstavila.

2.6.1. Prsti
Izjemno pestra geološka zgradba občine Vrhnika vpliva tudi raznolikost prsti. Na nastanek in
lastnosti prsti pa poleg geološke zgradbe vplivata predvsem še relief in hidrološke razmere.
Na Ljubljanskem barju so se razvile šotne, šotno mineralne in oglejene prsti. Oglejene prsti
so razvite na levi strani Ljubljanice. Glavna lastnost teh prsti je velika vlažnost, zato so
travniki na njih zelo slabe kakovosti. V spodnjih plasteh se nahaja šota, ki jo prekrivajo
naplavine Ljubljanice. Debelina naplavine je z oddaljevanjem od Ljubljanice vse tanjša. Kjer
naplavina ni več prisotna, se pojavi šotna prst. Šotne prsti delimo glede na debelino
organskega dela. Plitve so debele od 50 do 100 cm, globoke pa več kot 100 cm. Zaradi velike
vlažnosti in posledično tudi slabih fizikalnih in kemičnih lastnosti na šotnih prsteh razmere
niso primerne za njivsko rabo in gojenje kulturnih rastlin. Ta območja so zato največkrat
poraščena z vlagoljubnimi rastlinami. Šotno mineralne prsti obsegajo nižji, bolj vlažen južni
del Ljubljanskega barja (Lovrenčak, Orožen Adamič, 1998, str. 385, 386).
Na osamelcih (Blatna Brezovica, Brdo in Kostanjevica) se je na dolomitu razvila izprana
rjava pokarbonatna prst. Ta prst je glinasta, vendar dobro prepustna za vodo. Za kmetijstvo
so bolj primerne manjše površine na uravnanem reliefu, na strmih delih je gozd (Lovrenčak,
Orožen Adamič, 1998, str. 386). Ta prst se pojavlja tudi v okolici Vrhnike, Velike in Male
Ligojne, na Trčkovem Griču ter na Samiji in v Kajndolu v Smrečju. Na največjem območju
občine Vrhnika prevladuje rendzina, ki se je razvila na apnencu in dolomitu. Razvila se je v
južnem in zahodnem delu občine, kjer večinoma uspeva gozd. Na severnih pobočjih
Podlipske doline, v Smrečju ter severno od Drenovega Griča in Lesnega Brda se pojavlja
distrična rjava prst na klastičnih kamninah. Na manjših območjih v Smrečju (na skrajnem
severozahodnem delu občine Vrhnika) ter severno od Velike Ligojne in severno od Bevk se je
razvila distrična rjava prst na skrilavih glinavcih in peščenjakih. Dno Podlipske doline
prekriva evtrični hipoglej. V manjšem pasu, ki poteka od Miznega dola proti Jamniku, se je
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razvila evtrična rjava prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah (Pedološka
karta …, 2016).

2.6.2. Vegetacija
Tudi na prostorsko diferenciacijo rastlinstva vpliva vrsta dejavnikov. Relief, prsti, vodne
razmere in mikroklima ustvarjajo posebne rastiščne razmere. Glavno značilnost prstem na
Ljubljanskem barju daje obilica vlage (Lovrenčak, 1985).
Šotne in obrečne prsti poraščajo vlagoljubne rastlinske vrste, prvotne barjanske vegetacije pa
zaradi izsuševanja barja skoraj ni več. Na Ljubljanskem barju sta primarni dve rastlinski
združbi. Združba jesenske vrese in šotnih mahov je prisotna na šoti le na manjšem delu
osamelca Kostanjevica pri Bevkah, kjer je naravni rezervat Mali plac. V preteklosti je
verjetno poraščala velike površine Ljubljanskega barja. Ko so zaradi zmanjševanja vlage v
tleh nastali ugodnejši pogoji za rast lesnih rastlin, se je razvila združba bora, breze in šotnih
mahov. Na še bolj sušnih predelih prevladujejo olesenele rastline, predvsem gozdiči bora in
breze, rastlinske vrste, ki so značilne za visoka barja, pa so izginile. Na Ljubljanskem barju
porašča gozd le desetino površja, čeprav so nekoč predvsem hrastovi in jelševi gozdovi
poraščali velike površine. Človek jih je zaradi potreb po kmetijskih površinah močno skrčil.
Na osamelcih so razmere za rast drugačne, zato tam prevladuje gozd hrastov, belega gabra in
prehlajenke. Poleg gozda se na Ljubljanskem barju razrašča tudi grmovna vegetacija.
Značilne za to pokrajino so mejice, ob jarkih in poteh pa uspevajo grmi in drevesa, med
katerimi so najpogostejši črna jelša, črni topol, vrbe, dob in navadna breza (Lovrenčak,
Orožen Adamič, 1998, str. 386, 387).
Na apnenčasto-dolomitni podlagi južnega dela občine Vrhnika, na Menišiji, prevladuje
združba bukve in spomladanske torilnice, na posameznih manjših predelih pa se pojavlja
toploljubni gozd bukve in črnega gabra. V preteklosti so zaradi bližine Ljubljane te gozdove
precej izkoriščali, zato se je naravna sestava gozdov spremenila tudi na račun pogozdovanja s
smreko. Površje Rovtarskega in Polhograjskega hribovja v veliki meri poraščajo bukovi
gozdovi. Na nižjih legah uspeva toploljubni gozd bukve in črnega gabra. V osojnih legah
prevladuje predalpski gozd bukve in jelke (združba bukve in navadnega tevja). Na območjih s
kislo kamninsko podlago uspeva kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998; Čarni in sod., 2002).
Po podatkih iz leta 2012 pokrivajo gozdovi v občini Vrhnika 6.529,59 ha oziroma 56,43 %
celotne površine. Nahajajo se zahodno, južno in severno od naselja Vrhnika (Okoljsko
poročilo …, 2012). Veliko škodo je gozdovom februarja 2014 povzročil žled, v naslednjih
letih pa tudi lubadar.
Na območju občine Vrhnika uspevajo tudi nekatere zavarovane rastlinske vrste. Močvirski
tulipan in okroglolistna rosika sta značilni vrsti mokrotnih rastišč (Okoljsko poročilo …,
2012). Pri Zaplani ter pri Samiji v Smrečju pa so rastišča blagajevega volčina, ki je ena
najbolj znanih rastlin slovenske flore (Wraber, 1996).
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2.7. VAROVANA OBMOČJA NARAVE V OBČINI VRHNIKA
Med varovana območja narave v občini Vrhnika spadajo Krajinski park Ljubljansko barje,
območja Nature 2000, vodovarstvena območja, naravni rezervat Mali plac ter naravni
spomeniki: Jurčevo šotišče, Kuclerjev kamnolom in Ljubljanica ter njeni izviri. Poleg teh je v
občini Vrhnika prisotnih še več drugih lokalno zavarovanih naravnih območij, predvsem
dendroloških naravnih spomenikov (Seznam zbirk prostorskih podatkov …, 2016), ki za
obravnavo v tej nalogi niso bistveni.
V nadaljevanju bom predstavila varovana območja narave v občini Vrhnika, saj na teh
območjih veljajo strožji varstveni režimi in omejitve pri posegih v prostor. Prav zato je na teh
območjih še toliko bolj pomembno, da se čim prej uredi tudi odvajanje in čiščenje odpadne
vode. Ker so rastlinske čistilne naprave okolju prijazen način čiščenja odpadne vode, bi bila
uporaba RČN na varovanih območjih narave primerna izbira.

2.7.1. Krajinski park Ljubljansko barje
Ljubljansko barje je južni del Ljubljanske kotline. Celotno Ljubljansko barje obsega 163 km2
ali 0,8 % ozemlja Slovenije (Ljubljansko barje. Wikipedia, 2016), v občino Vrhnika pa spada
le njegov jugozahodni del. Ljubljansko barje je ostanek najjužnejšega visokega barja v
Evropi, v Sloveniji pa je edini primer nižinskega visokega barja. Ena izmed glavnih
značilnosti Ljubljanskega barja so poplave, ki močno vplivajo na naravno okolje in rabo
zemljišč. Človek je z osuševanjem in rezanjem šote pokrajino močno preoblikoval, tako da je
sedaj Ljubljansko barje večinoma osušen in marsikje obdelan svet (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 1998).
Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen leta 2008. Glavni namen ustanovitve je
bila vzpostavitev modernega zavarovanega območja narave, v katerem se ohranjata narava in
značilna pokrajina, hkrati pa bodo imeli prebivalci nove razvojne priložnosti. Med temeljnimi
cilji je tudi preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja. Ljubljansko barje pa ni zaščiteno
le kot krajinski park, ampak tudi kot eno izmed območij Natura 2000 (Sožitje narave in
človeka, 2008).
»Območje Krajinskega parka Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travišč s
sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno
zaradi velikega števila naravnih vrednot in prisotnosti velikega števila ogroženih in
mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov ter območje številnih kulturnih vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat
dolgotrajnega sožitja človeka z naravo« (Sožitje narave in človeka, 2008). Na šotnih
barjanskih tleh se je razvilo posebno rastlinstvo, to območje pa je eno izmed zadnjih zatočišč
za nekatere redke in v evropskem merilu ogrožene vrste. Na območju živi več kot 200 vrst
ptic, 84 vrst kačjih pastirjev in 89 vrst metuljev. Ljubljansko barje je tudi najpomembnejše
gnezdišče kosca in edino gnezdišče za velikega škurha v Sloveniji. Poleg vsega naštetega pa
na njem prebiva še mnogo drugih ogroženih živali s slovenskega Rdečega seznama. Bogata
pa ni le narava, ampak tudi dediščina človekove dejavnosti. Edinstvena in raznolika kulturna
pokrajina, v kateri se prepletajo poplavni travniki, steljniki, mejice, njive, gozdiči, jarki in
osamelci na Ljubljanskem barju, je tako osnova za veliko pestrost živalstva in rastlinstva
(Sožitje narave in človeka, 2008).
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Slika 5: Varovana območja narave v občini Vrhnika

Viri podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016; Seznam zbirk prostorskih podatkov
…, 2016; GURS, 2016.
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2.7.2. Natura 2000
Z omrežjem Natura 2000 želi Evropska unija in s tem tudi Slovenija ohraniti biotsko
raznovrstnost za prihodnje rodove. Natura 2000 izhaja iz direktive o pticah in direktive o
habitatih. Na teh območjih se smejo izvajati le tiste dejavnosti, ki narave ne bodo ogrožale,
ampak bodo njeno ohranjanje podpirale (O Naturi 2000 …, 2016).
V Sloveniji v območje Natura 2000 spada 355 območij, od tega 324 na podlagi direktive o
habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah. Območja Natura 2000 zajemajo 37,16 %
površine Slovenije (Natura 2000 v Sloveniji, 2016), kar kaže na veliko pestrost rastlinskih in
živalskih vrst ter izjemno ohranjeno naravo.
V občini Vrhnika spadajo v območje Natura 2000 Ljubljansko barje, območje Ligojne in
Zaplane ter območje Krimsko hribovje – Menišija (Naravovarstveni atlas, 2016).
Območje Ligojne spada med posebna ohranitvena območja Nature 2000 in zavzema dobrih
1,38 km2. Nahaja se severno od naselja Velika Ligojna, kjer si je na podstrešju in v zvoniku
cerkve sv. Jurija zatočišče našel netopir mali podkovnjak, v bližnji okolici pa je njegov
prehranjevalni prostor. V okolici prevladuje večinoma gozdnat gričevnat svet, ki ga napaja
več manjših potokov (Naravovarstveni atlas, 2016).
Območje Zaplane spada med posebna ohranitvena območja Nature 2000 in zavzema malo
več kot 2,18 km2 površine. Travniki in gozd so prehranjevalni prostor netopirjev malih
podkovnjakov, ki so si našli zatočišče na podstrešju cerkve sv. Urha. Gozd in travniki so tudi
življenjski prostor metulja črtastega medvedka, v potokih pa živi rak navadni koščak
(Naravovarstveni atlas, 2016).
Območje Krimsko hribovje - Menišija je okrog 203 km2 veliko posebno ohranitveno
območje Nature 2000, vendar v občino Vrhnika spada le del tega zavarovanega območja, kjer
živijo vse tri v Sloveniji živeče velike zveri: medved, volk in ris. Na gozdni prostor so od
sesalcev vezane še štiri vrste netopirjev. Pogosti so tudi hrošča rogač in bukov kozliček ter
mah vrste Buxbaumia viridis. V naravno ohranjenih potokih so svoj življenjski prostor našli
rak koščak, kačji pastir veliki studenčar in hrošč močvirski krešič. Med ribami velja
izpostaviti kaplja. V strmih soteskah je izredno bogato tudi rastlinstvo, ki se ponaša z več
endemičnimi in reliktnimi vrstami (Naravovarstveni atlas, 2016).
Območje Nature 2000 na Ljubljanskem barju predstavljata tako posebno območje varstva
kot tudi posebno ohranitveno območje. Posebno območje varstva obsega 123,69 km2 veliko
površino. Pomembno je zaradi visoke biotske pestrosti. Več kot tretjino tega območja
pokrivajo ekstenzivni travniki, ki jih obdajajo mejice. Manjše površine pokrivajo tudi trstičja,
grmišča in manjše stoječe vode. Ohranjenih je nekaj manjših območij, kjer uspeva
visokobarjanski gozd z rdečim borom in brezo. »Ljubljansko barje je habitat 25
kvalifikacijskih vrst ptic, od tega je 17 gnezdilcev, dve vrsti na območju prezimujeta (ena od
njiju tudi gnezdi), osem pa je preletnih gostov (ena od teh tudi prezimuje)« (Naravovarstveni
atlas, 2016). Posebno ohranitveno območje Ljubljanskega barja obsega 129,60 km2 veliko
površino. Ponekod na ekstenzivnih travnikih uspevajo močvirski mečki, močvirske logarice in
več vrst orhidej. »Ljubljansko barje je prebivališče 28 kvalifikacijskih vrst: rastline Loeselove
grezovke, školjke navadni škržek, dveh vrst polžev, raka koščaka, dveh vrst kačjih pastirjev,
štirih vrst metuljev, hrošča puščavnika, devetih vrst rib, dveh vrst dvoživk, želve močvirske
sklednice in treh vrst sesalcev« (Naravovarstveni atlas, 2016).
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2.7.3. Vodovarstvena območja
V občini Vrhnika je šest vodovarstvenih območij. Prvo se nahaja južno od naselja Zaplana.
Zajetje Z-3 Zaplana oskrbuje z vodo prebivalce naselij v zgornjem in spodnjem delu Zaplane.
Drugo zajetje se nahaja zahodno od Vrhnike. Zajetje Staje – Gačnik z vodo oskrbuje
prebivalce naselij v zgornjem in spodnjem delu Zaplane. Tretje zajetje se nahaja jugovzhodno
od naselja Padež. Zajetje PO-1 s pitno vodo oskrbuje prebivalce na Pokojiški planoti v
naseljih Pokojišče, Padež in Zavrh pri Borovnici. Četrto vodovarstveno območje se nahaja
severno od naselja Velika Ligojna. Zajetje Ligojna Li-1/93 s pitno vodo oskrbuje prebivalce
Male in Velike Ligojne. Vse te sisteme upravlja Komunalno podjetje Vrhnika (Letno poročilo
o skladnosti pitne vode v letu 2015 …, 2016; Seznam zbirk prostorskih podatkov …, 2016).
Peto vodovarstveno območje se nahaja južno od Bevk (Seznam zbirk prostorskih podatkov…,
2016). V Smrečju, na skrajnem severozahodu občine Vrhnika, pa je še vodovarstveno
območje z zajetjem Zvirše, ki s pitno vodo oskrbuje večino prebivalcev Smrečja (Seznam
zbirk prostorskih podatkov …, 2016; Železnik Logar, 2016).

2.7.4. Naravni rezervat Mali plac
Mali plac obsega 2,97 ha in je zavarovan od leta 1993 kot območje lokalnega pomena
(Naravovarstveni atlas, 2016). Barje na Malem placu se je razvilo v jezercu na osamelcu
Kostanjevica pri Bevkah. Na njegovo dno so se tisočletja odlagali glina, organsko blato in
proti vrhu šota. Kotanja jezerca leži približno 5 m nad površjem barja in z ostalim barjem ni
bila nikoli povezana. Zaradi odmaknjene lege je bilo to območje vsaj delno obvarovano pred
posegi, ki so istočasno uničevali preostale dele Ljubljanskega barja. V zadnjem času se je
zaradi dejavnosti človeka gladina vode dvignila in tako se je območje Malega placa
spremenilo v močvirje. Preraščati so ga začele močvirske rastline. Na južnem delu kotanje so
se še ohranile nekatere značilne in redke barjanske rastline: šotni mahovi, bela kljunka,
barjanska vijolica in rosika. Barjanske rastline rastejo na šoti, ki vsebuje zelo malo hranil.
Njihove korenine ne sežejo do vode, zato se napajajo samo z deževnico. Le redkim rastlinam
se je v svojem razvoju uspelo prilagoditi tako težkim razmeram. Lep primer so mesojede
rastline, ki svojo sicer revno »prehrano« dopolnjujejo z ulovljenimi žuželkami (Rižnar in sod.,
2005).
Mali plac je edinstven primer visokega barja in velja za eno redkih tovrstnih naravnih okolij v
južni Evropi. Predstavlja edini živi ostanek nekdanjega šotnega barja na Ljubljanskem barju,
zato si tukaj lahko ogledamo, kakšno je bilo videti Ljubljansko barje pred izsuševanjem in
izkoriščanjem šote v preteklih stoletjih. V rezervatu raste več vrst redkih barjanskih rastlin in
predstavlja eno izmed zadnjih zatočišč skoraj iztrebljene avtohtone želve močvirske sklednice
(Naravni rezervat Mali plac, 2016).

2.7.5. Naravni spomenik Jurčevo šotišče
Jurčevo šotišče se nahaja na Ljubljanskem barju, severozahodno od Bevk in južno od
avtoceste Ljubljana–Vrhnika. Obsega le 0,35 ha veliko območje in je zavarovano kot naravni
spomenik državnega pomena (Naravovarstveni atlas, 2016). »Ko je odteklo domnevno
mostiščarsko jezero na Ljubljanskem barju, je za njim ostalo veliko močvirje. Iz nizkega
barja, ki je bilo občasno še poplavljeno ali v stiku s tekočo vodo, se je razvilo visoko barje, ki
ga tekoče vode niso več dosegle. Edini vir vode so bile padavine, ki pa so skoraj brez
mineralnih primesi. V takem revnem okolju so uspevale le posebej prilagojene rastline,
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predvsem šotni mahovi, ki so sposobni zadržati ogromne količine deževnice za sušno
obdobje. Zaradi stalne vlage in zadrževanja padavinske vode je odmrla organska snov slabo
razpadala in nastala je plast šote« (Orožen Adamič, 1998, str. 390, 391). Šota je nastajala
počasi, v povprečju od 30 do 80 centimetrov v 1.000 letih. Šota leži nad jezersko polžarico
skoraj po celotnem barju. Običajno je debela okoli dva metra; ob nekdanji strugi Ljubljanice
poročajo o štirih do petih metrih, na ozemlju med Drenovim Gričem, Bevkami in Blatno
Brezovico pa naj bi bila šota debela celo 6 metrov (Ramovš, 1996). Ob prelomu iz 19. v 20.
stoletje so v okolici Ljubljane delovale prave »šotne tovarne«, povpraševanje po šoti je raslo
in velika šotišča so se naglo krčila. Šoto z Ljubljanskega barja so uporabljali predvsem za
kurjavo in so jo do konca petdesetih let prejšnjega stoletja skoraj do konca izkoristili. Šoto so
uničevali tudi okoliški kmetje s požiganjem, saj so s tem pridobili več obdelovalnih zemljišč.
Ker se je z rezanjem šote nižalo tudi barjansko dno, so bile poplave vse obsežnejše. Tudi na
območjih, kjer šota ni bila porezana, je zaradi odsotnosti stoječe vode zgornja plast mrtva.
Združbe šotnih mahov sta postopno zamenjala gozd ali vresišče, šota na površju pa hitro
razpada. Na Ljubljanskem barju tako rekoč ni več visokega barja. Žal še do dandanes rezanje
šote ni prenehalo in tako pred našimi očmi izginjajo zadnji ostanki nekdaj velikega Bevškega
mahu (Orožen Adamič, 1998). Zaradi vsega tega so razglasili Jurčevo šotišče za naravni
spomenik, saj je to eno izmed zadnjih prizorišč, kjer so še do nedavnega rezali šoto, hkrati pa
tudi eno redkih oken v preteklost Ljubljanskega barja (Rižnar in sod., 2005).

2.7.6. Naravni spomenik Kuclerjev kamnolom
Kamnolom na Lesnem Brdu se imenuje po nekdanjem lastniku Kuclerju. V njem najdemo
številne geološke zanimivosti. Na levi strani je zelo opazna guba, ki je po predvidevanjih
nastala zaradi nariva karbonskih plasti na mlajše triasne. V apnencu iz obdobja triasa in v
plasteh vmesnega črnega laporja so drobni fosili, ki s prostim očesom niso vidni. V tukaj
prisotnih kamninah se nahaja kar 25 različnih vrst školjk in tri vrste polžev. Kamnolom je
postal znan predvsem po večjih fosilih, med katerimi prevladujejo štiri vrste školjk: kranjski
triogelnik, kefersteinova mioforija, rugozna srčanka in montiskaprilska ostriga. Apnenec iz
Kuclerjevega kamnoloma je kamnoseke privlačil predvsem zaradi črne barve in belih
kalcitnih žilic, obdelane površine pa imajo visok sijaj. Iz njega so izdelovali portale, okenske
okvire, stopnice in druge detajle pri hišah v okolici Vrhnike in stavbah v Ljubljani (Rižnar in
sod., 2005).

2.7.7. Naravni spomeniki Ljubljanica in njeni izviri
V občini Vrhnika so znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje kot naravni spomeniki
posebej zavarovani tudi reka Ljubljanica s pritoki, Močilnik, Retovje in trije izviri Bistre
(Grajski izvir, Zupanov izvir in Galetov izvir) (Uredba o krajinskem …, 2008). Ker ima reka
Ljubljanica skupaj s svojimi izviri veliko zaledje, ki sega izven občine Vrhnika, bi bilo treba
potencialne vire onesnaževanja v čim večji meri odpraviti ali pa vsaj zmanjšati. K temu bi
vsekakor veliko pripomogla tudi ureditev čiščenja odpadnih voda v naseljih, ki se nahajajo na
prispevnem območju, od koder se vode stekajo v Ljubljanico in njene izvire. Za naselja, ki se
nahajajo v občini Vrhnika, pa bom v nadaljevanju podala predloge, kje bi bilo to
problematiko moč rešiti tudi s pomočjo rastlinskih čistilnih naprav.
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2.8. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE VRHNIKA
Z vidika postavitve rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode so
pomembni predvsem poselitev, velikost in oblika naselij.
V občini Vrhnika je 25 naselij, v katerih živi 16.848 prebivalcev (stanje 1. 1. 2016). Naselja
se med seboj zelo razlikujejo, tudi po velikosti in številu prebivalstva. Večji naselji sta
Vrhnika (8693 prebivalcev) in Verd (1874 prebivalcev) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …,
2016), na splošno pa v občini Vrhnika prevladujejo manjša podeželska naselja. Več kot 500
prebivalcev imajo naselja Bevke (949), Drenov Grič (950), Stara Vrhnika (727), Sinja Gorica
(562) in Podlipa (528). V osmih naseljih v občini Vrhnika živi manj kot 100 prebivalcev. To
so naselja: Jerinov Grič (70), Trčkov Grič (63), Bistra (47), Pokojišče (42), Marinčev Grič
(39), Padež (37), Jamnik (33) in Zavrh pri Borovnici (31 prebivalcev) (Prebivalstvo – izbrani
kazalniki …, 2016). Z izjemo Vrhnike in Verda gre večinoma za podeželska naselja in vasi.
Poselitev je v občini Vrhnika zgoščena predvsem v naseljih Vrhnika in Verd, ki se nahajata na
obrobju Ljubljanskega barja. Z Vrhniko se zraščajo še naselja Stara Vrhnika, Sinja Gorica in
Mirke. Večja koncentracija poselitve je tudi ob glavni cesti Vrhnika–Ljubljana. V ravninskem
delu občine prevladuje strnjena poselitev, medtem ko v hribovitem zaledju na območju
Zaplane, Menišije in Polhograjskega hribovja prevladuje razpršena poselitev (Občinski
prostorski načrt …, 2012).
Preglednica 4: Število prebivalcev po naseljih občine Vrhnika v izbranih letih in indeks rasti prebivalstva
Naselje/Popis*
1971* 1981*
1991*
2002*
2016
1991/1971 2016/1991
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Drenov Grič
Lesno Brdo
Mala Ligojna
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligojna
Verd
Vrhnika
Zaplana**
Zavrh pri Borovnici
SKUPAJ

537
73
320
465
196
132
89
38
230
32
303
224
518
266
1019
4849
221
34
9546

579
38
308
585
180
116
94
39
234
31
386
238
580
289
1471
6361
221
34
11784

656
32
312
655
205
116
99
33
301
29
396
222
602
324
1670
7019
237
31
12939

791
44
328
761
279
120
101
38
367
31
479
242
646
323
1834
7520
439
30
14373

949
47
348
950
352
161
112
37
528
42
562
247
727
411
1874
8693
777
31
16848

(indeks)
(indeks)
122,2
144,7
43,8
146,9
97,5
111,5
140,9
145,0
104,6
171,7
87,9
138,8
111,2
131,1
86,8
121,1
130,9
175,4
90,6
144,8
130,7
141,9
99,1
111,3
116,2
120,8
121,8
126,8
163,9
112,2
144,7
123,8
107,2
327,8
91,1
100,0
135,5
130,2

**Upoštevano je skupno število prebivalcev iz naselij Jamnik, Jerinov Grič, Marinčev Grič, Mizni Dol, Prezid,
Strmica, Trčkov Grič in Zaplana.

Viri podatkov: Krajevni leksikon …, 1995; Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2016.
Število prebivalcev v občini Vrhnika ves čas narašča, indeks rasti prebivalstva v občini
Vrhnika za obdobje 2016/1991 je pa bil za vsa naselja večji od 100 (Preglednica 4), kar kaže
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na to, da se je število prebivalcev povečalo v prav vseh naseljih v občini. Glede na ta trend bo
treba skrbno premisliti tudi načrtovanje čiščenja odpadnih voda, še zlasti v primerih izgradnje
rastlinskih čistilnih naprav, saj je od števila prebivalcev odvisna površina, ki jo potrebujemo
za izgradnjo.
Območje občine Vrhnika je suburbano območje Ljubljane, kamor se zaradi ugodne lege in
dobre prometne povezanosti ljudje priseljujejo, Ljubljana pa je še vedno glavno zaposlitveno
in izobraževalno središče za prebivalce občine Vrhnika (Občinski prostorski načrt…, 2012).
V občini Vrhnika živi 16.848 prebivalcev, od tega 8.351 moških in 8.497 žensk (stanje 1. 1.
2016). Največ je prebivalcev starih med 15 in 64 let (11.189 ali 66,4 %), najmanj pa starejših
od 65 let (2.795 ali 16,6 %). Prebivalcev, ki so starejši od 80 let, je v občini Vrhnika 4,8 %.
Povprečna starost prebivalcev v občini je 41,1 leta, kar je manj od slovenskega povprečja
(42,7 leta). Gostota poselitve je s 145,7 prebivalca na km2 bistveno nad slovenskim
povprečjem (101,8 preb./km2) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki…, 2016). Sredi leta 2014 je
imela občina Vrhnika približno 16.650 prebivalcev, kar jo je uvrščalo na 28. mesto med
slovenskimi občinami. Naravni prirastek je bil pozitiven in je znašal 4,3 na 1.000 prebivalcev
(v Sloveniji 1,1). Tudi selitveni prirast je bil pozitiven (4,8 na 1.000 prebivalcev), kar kaže na
privlačnost občine za priseljevanje. Med prebivalci občine Vrhnika je bilo število najmlajših
(0–14 let) večje od števila najstarejših (nad 65 let), kar je redka značilnost slovenskih občin.
Ta podatek nam pove, da se povprečna starost prebivalcev občine Vrhnika zvišuje v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji (Občina Vrhnika, 2016).
Največ prebivalcev je imelo leta 2015 srednješolsko izobrazbo (7.302), približno polovica
manj le osnovnošolsko (3.445), najmanj pa je bilo tistih z višješolsko in visokošolsko
izobrazbo (3.207) (Izobrazba …, 2015).
V občini Vrhnika je bilo v letu 2015 delovno aktivnih 7.924 prebivalcev, od tega je bilo kar
957 brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v letu 2015 11,8 %, kar je
nekoliko pod slovenskim povprečjem (12,3 %). Upokojencev je bilo 3.984, učencev, dijakov
in študentov pa skupaj 1.380 (Aktivnost …, 2015; Aktivno prebivalstvo…, 2015)
Gospodarski razvoj občine je bil v preteklosti odvisen predvsem od razvoja industrije. Naselji
Vrhnika in Verd sta bili močni industrijski središči z razvito usnjarsko (IUV), lesno (Liko),
elektro (Iskra) in kovinsko (Kovinarska) industrijo, ki sta zaposlovali tudi prebivalce
sosednjih občin. Po osamosvojitvi Slovenije in spremembi ekonomskega sistema se je
industrija znašla v težavah, saj večina velikih podjetij ni bila pripravljena na tranzicijo. Prav
taka usoda je doletela tudi omenjena podjetja, občina Vrhnika pa se je soočala z veliko
brezposelnostjo. Sčasoma so se v občini začele razvijati tudi terciarne in kvartarne dejavnosti.
V zadnjem času se je začel razvijati tudi turizem (Občinski prostorski načrt…, 2012;
Zakrajšek, 2014). Trenutno v občini že obstajata poslovno-obrtna cona Sinja Gorica in cona
Pod Hruševco, v prihodnosti je v načrtu še razvoj industrijske cone Sinja Gorica in obrtnokomunalne cone Tojnice, predvidena pa sta tudi obvoznica in nov avtocestni priključek
(Občinski prostorski načrt …, 2012). Na območju nekdanje tovarne IUV je zdaj podjetje
Siliko, ki se ukvarja z gumarsko industrijo. Poleg tega razen podjetja UNIHEM (kemična
industrija) v občini ni večjih industrijskih obratov.
Od vseh delovno aktivnih prebivalcev v občini Vrhnika, je bilo v letu 2015 znotraj občine
zaposlenih 29,4 %, vsi ostali (70,6 %) pa so na delo migrirali v druge občine (Delovne
migracije …, 2015). Povprečna bruto plača v juniju 2016 je v občini Vrhnika znašala
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1.399.80 €, kar je manj od povprečja v Sloveniji (1.5464,49 €) (Povprečne mesečne plače …,
2016). V letu 2014 je bilo v občini registriranih 1.461 podjetij, v njih pa je bilo zaposlenih
3.957 oseb (Število podjetij …, 2014).
V letu 2000 je bilo v občini Vrhnika 328 kmetijskih gospodarstev, v letu 2010 pa je število
upadlo na 279. Leta 2000 so imela vsa kmetijska gospodarstva v občini skupaj v uporabi
5.223 ha zemljišč, leta 2010 pa 5.179 ha, kar pomeni, da se je velikost kmetijskih
gospodarstev v povprečju povečala. Leta 2010 je bilo največ kmetijskih gospodarstev, ki so
bila večja od 10 ha. Takih je bilo v občini 99. Do 2 ha velikih kmetijskih gospodarstev je bilo
37, medtem ko je bilo velikih med 2 in 5 ha 71 kmetijskih gospodarstev, velikih od 5–10 ha
pa 70. Leta 2010 je bila povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi (brez travnikov in
pašnikov) na kmetijsko gospodarstvo v občini Vrhnika 11,4 ha (v Sloveniji 6,4 ha), skupno pa
predstavljajo kmetijska zemljišča v uporabi (brez travnikov in pašnikov) 27,6 % celotne
površine občine. Izmed vseh kmetijskih zemljišč v uporabi (brez travnikov in pašnikov)
največji delež (74,9%) predstavljajo trajni travniki in pašniki, 24,4 % so njive in le 0,8 %
trajni nasadi. Na 1000 prebivalcev občine Vrhnika je v letu 2010 prišlo 197 ha površin
kmetijskih zemljišč v uporabi. Na kar 80,3 % kmetijskih gospodarstev v občini so v letu 2010
redili živino, v povprečju 9,1 glav velike živine (GVŽ) na kmetijsko gospodarstvo (v
Sloveniji 5,6 GVŽ). Občina Vrhnika je bogata z gozdom, saj ta pokriva 58 % celotnega
ozemlja. Z njim razpolaga kar 81 % vseh kmetij v občini Vrhnika (Popis kmetijstva, 2010).
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3. VODNOEKOLOŠKA
VRHNIKA

PROBLEMATIKA

V

OBČINI

3.1. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA OSKRBO S PITNO VODO
Preden je pitna voda po vodovodnih ceveh pritekla v domove Vrhničanov, so zajemali vodo
za pitje, kuhanje, pomivanje in pranje v mimotekočih potokih ali vodnjakih, ki so jih naredili
tam, kjer tekoče vode ni bilo. Voda, ki so jo pili in uporabljali za kuho, je bila zelo
onesnažena. Oporečnosti vode so botrovali razvita usnjarska obrt, živinoreja z napajanjem,
perice s pranjem perila in odplake. Tudi drugod po Evropi so se na podoben način oskrbovali
z vodo, vse dokler se v 19. stoletju ni začela širiti smrtonosna kolera. Po odkritju razloga za
okužbe so začeli posvečati več pozornosti splošni javni skrbi za higieno in zdravje, k čemur
lahko prištevamo tudi zajetja studencev z neoporečno vodo in napeljavo vodovodov (Serše,
2004). Organizirana oskrba z vodo se je na območju občine Vrhnika začela v letu 1904.
Potrebe po pitni vodi so se ves čas povečevale, kar je pomenilo iskanje vedno novih virov
(Jakin, 2004).
V občini Vrhnika se prebivalstvo oskrbuje s pitno vodo iz štirih javnih vodovodnih sistemov
(Vrhnika–Borovnica–Log–Dragomer, Pokojišče, Zaplana – Spodnja in Zgornja ter Ligojna)
(Letno poročilo…, 2016). Naselji Podlipa in Smrečje imata svoj lokalni vodovod, iz česar
lahko sklepamo, da je na javni vodovod je priključenih 95,41 % prebivalcev občine Vrhnika
(Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2016) .
Za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema je v občini Vrhnika zadolženo
Komunalno podjetje Vrhnika. Glavni vir oskrbe s pitno vodo je Borovniški vršaj, iz katerega
črpajo vodo več kot 60 m globoko pod nivojem Ljubljanskega barja, to je na nadmorski višini
230 m. Voda do vrtine oziroma ustja potopnih črpalk priteka iz več med seboj ločenih plasti.
Pod površjem Ljubljanskega barja je debel sloj težko propustne ilovice. Zato ta deluje kot
naravna zaščita pred onesnaženjem – dreniranjem različnih gnojil in fekalij. Nevarnost
onesnaženja Borovniškega vršaja je tako večja le ob robu Ljubljanskega barja. Voda iz
Borovniškega vršaja je zato popolnoma čista in zelo kakovostna. Borovniški vršaj sestavljajo
trije vodnjaki s potopnimi črpalkami. Z vodo iz Borovniškega vršaja preko razvodnega
omrežja, vodohranov in vmesnih prečrpališč oskrbujejo uporabnike v občinah Vrhnika,
Borovnica in Log - Dragomer (Komunalno podjetje Vrhnika, 2012).
V celotni sistem vodooskrbe so vključeni še manjši viri oz. vodna zajetja. Največji med njimi
je vodnjak Bevke, ki zagotavlja približno 3,5–7 l/s vode, vendar pa zaradi onesnaženosti z
atrazinom že od leta 2006 ni v uporabi. Manjši pa sta zajetji Staje in Gačnik s skupnim
pretokom 2–4 l/s za oskrbo zaselkov Zaplane. Na Zaplani je v sistem vključeno tudi črpališče
- vrtina (Komunalno podjetje Vrhnika, 2012).
Zaradi dnevne neenakomernosti porabe vode so v sistem vključeni vodohrani, ki delujejo kot
izravnalniki porabe vode s skupno 3610 m3 prostornine, kar je približno 70 % dnevno
načrpane vode. Sistem je zasnovan tako, da v času nizke tarife električne energije načrpajo
maksimalno možno količino vode v vodohrane. Kadar je poraba manjša (ponoči), vodo
akumulirajo v vodohranih. Ob času večje porabe pa poleg vode, ki jo črpajo iz črpališč, v
sistem priteka tudi voda iz vodohranov. Višje ležečim odjemalcem zagotavljajo vodo preko
vmesnih prečrpališč in vodohranov (Komunalno podjetje Vrhnika, 2012).
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Celotno vodovodno omrežje (primarno, sekundarno omrežje in hišni priključki), ki ga
upravlja Komunalno podjetje Vrhnika, meri približno 300 km. Vodovodno omrežje je
zgrajeno iz cevi različnih materialov, premera od 20–400 mm, ki povezujejo črpališča,
vodohrane in priključne objekte (porabnike) (Komunalno podjetje Vrhnika, 2012).
Naselja na Ljubljanskem barju se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Vrhnika–Borovnica–
Log–Dragomer, ki je bil zgrajen že leta 1904, leta 1984 pa dograjen. S pitno vodo ga
oskrbujejo štirje vodnjaki vodarne Borovniški vršaj, ki zajemajo vodo spodnjega prodnega
vodonosnika vršaja Borovniščice. Stalno obratujeta dva vodnjaka, iz katerih načrpajo skupaj
približno 75 l/s. Občasno vključijo tudi vodnjak z izdatnostjo 15 l/s (Mencej, 2000). Nekajkrat
so ob suši v oskrbo morali vključiti tudi rezervno zajetje Vodnjak Bevke, ki je bil zgrajen leta
1976. Vodnjak Bevke ima od leta 2006 kemijsko neskladno vodo zaradi onesnaženosti z
atrazinom, zato od takrat ni v uporabi. Preskušanja vzorcev vode opravljena v letu 2008
kažejo, da se prisotnost tega herbicida ni zmanjšala (Treven, 2012). Ker je vodovodni sistem
Vrhnika–Borovnica–Log–Dragomer že star, so izgube v omrežju zelo velike – kar okoli ene
tretjine vse načrpane vode (Treven, 2012).
Vodovod Pokojišče se napaja iz »zajetja z vrtino P-1/01-Pokojišče in oskrbuje s pitno vodo
naselja Pokojišče, Padež in Zavrh pri Borovnici, kar je približno 100 prebivalcev. Letna
poraba vode na tem vodovodu je približno 4.250 m3. Vodovod oskrbuje zajetje z globoko
vrtino »P-1/01-Pokojišče«. Voda je skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi in zato doteka
v uporabo brez kakršnekoli priprave in je tudi ne razkužujejo. Voda, ki jo vrtina zajema, se
pretaka globoko pod površjem in ni podvržena zelo hitremu vplivu padavin. Za zajetje z
vrtino P-1/01-Pokojišče še niso izdelane strokovne podlage za sprejem varstvenih pasov, le-te
je treba izdelati čim prej in poskrbeti za ustrezno varovanje zajetja« (Letno poročilo o
skladnosti pitne vode v letu 2006 …, 2007, str. 7).
Vodovod na Zaplani se oskrbuje iz zajetij Staje in Gačnik ter iz vrtine Z-3. »Vodovod, ki ga
redno napaja zajetje Gačnik, občasno pa tudi rezervno zajetje Staje, oskrbuje s pitno vodo
naselja na Zaplani (v občinah Vrhnika in Logatec), tj. skupaj približno 1300 prebivalcev.
Letna poraba vode na vodovodu je približno 23.200 m3. Zajetji Gačnik in Staje se napajata
deloma iz dolomitnega vodonosnika (zajetje Gačnik pretežno), deloma pa iz kraškega
vodonosnika (predvsem zajetje Staje). V času obilnejših padavin, ko se podzemna voda
razmeroma hitro pretaka proti zajetjema, se voda v zajetjih mikrobiološko onesnaži in tudi
rahlo skali. Bolj ogroženo je zajetje Staje, ki je v uporabi le občasno ob dlje časa trajajoči
suši, ko je vode iz zajetja Gačnik premalo. Najožja okolica obeh zajetij je ustrezno varovana,
območja drugega in tretjega varstvenega pasu zajetij pa niso varovana tako, kot so zahteva za
varovanje zajetij pitne vode. Na območju navedenih varstvenih pasov se nahaja več možnih
onesnaževalcev (naselja z neurejeno kanalizacijo, neurejene kmetije in nekontrolirano
izvajanje kmetijske dejavnosti, ceste …)« (Letno poročilo o skladnosti pitne vode v letu
2006…, 2007, str. 8).
Preglednica 5: Količina prodane vode (v m3) iz javnega vodovodnega omrežja v občini Vrhnika
PORABNIK / leto
2007
2008
2009
2010
2011
gospodinjstva
599.115 609.112 606.868 603.196 616.108
ostali
200.625 182.046 171.348 161.244 151.393
skupaj
799.740 791.158 778.216 764.440 767.501

Vir podatkov: Arhiv Javnega komunalnega podjetja Vrhnika, 2012.
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V obdobju 2007–2011 se je količina prodane vode iz javnega vodovodnega omrežja v občini
Vrhnika zmanjšala (Preglednica 5) predvsem na račun manjše porabe v industriji, saj sta v
tem obdobju propadli podjetji IUV in Liko. Občutno pa se je povečala poraba vode v
gospodinjstvih, saj se je povečalo tudi število prebivalcev občine. Zaradi vse večje porabe
vode se posledično povečuje tudi količina odpadne vode, ki pri tem nastane in jo je treba
očistiti. Pri reševanju te problematike bi si lahko pomagali tudi z rastlinskimi čistilnimi
napravami.

3.2. ODPADNE VODE V OBČINI VRHNIKA
Po zaprtju Industrije usnja Vrhnika januarja 2009 so postala glavni vir odpadnih voda v občini
Vrhnika naselja oziroma odpadne vode iz gospodinjstev, saj v občini ni večje industrije. Med
vire odpadne vode pa spada tudi kmetijska dejavnost.
Preglednica 6: Količina odpadne vode v občini Vrhnika
PORABNIK / leto
2007
2008
2009
2010
gospodinjstva
338.511 347.889 342.194 347.746
IUV
294.404 246.172
22.634
1.249
ostali
101.258
99.406
99.107
98.246
SKUPAJ
734.173 693.467 463.935 447.242

2011
352.095
1.033
93.053
446.181

Vir podatkov: Arhiv Javnega Komunalnega podjetja Vrhnika, 2012.
Količina odpadne vode iz gospodinjstev se je v obdobju 2007–2011 zaradi naraščanja števila
prebivalstva v občini Vrhnika povečala, tak trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Podatki
komunalnega podjetja razkrivajo viden upad količine odpadne vode podjetja IUV, ki je konec
leta 2008 propadlo (Preglednica 6). Po vaseh imajo individualni stanovanjski objekti zgrajene
pretočne greznice, katerih prelivi se stekajo po površju v odprte grabne ali cestno meteorno
kanalizacijo.
Kmetijstvo na Menišiji je usmerjeno v živinorejo. Živinoreja je v konvencionalnem
kmetijstvu, ki ni ekološko usmerjeno, izredno nevarna podzemeljskim vodam. Najbolj jo
ogrožajo neurejene hlevske odplake in odprta zunanja gnojišča, ki se spirajo v kraško
podzemlje. Problem je tudi polivanje gnojnice, ki je neke vrste odpadek v živinoreji (Janež,
Čar, Habič, 1997). Na Menišiji (Pokojiški planoti) ni urejene kanalizacije, tako da odpadna
voda potuje v pretočne in nepretočne greznice. Ureditev javnega kanalizacijskega omrežja
tudi ni v načrtu (Plečnik, Remškar, 2005).

3.3. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA V
OBČINI VRHNIKA
»Operativni program države Slovenije predvideva, da bo do konca leta 2017 na javno
kanalizacijo priključenih nekaj več kot 1,5 milijona prebivalcev v Republiki Sloveniji«
(Plečnik, Remškar, 2005, str. 4) in v skladu s tem je tudi za občino Vrhnika izdelan
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Plečnik,
Remškar, 2005).
Po državnem programu so določena območja naselij oz. deli naselij, ki morajo biti opremljena
z javno kanalizacijo, in sicer gre za tista območja naselij, kot jih določa register prostorskih
enot, in je s tem zmanjšano le na območje poselitve, kjer je gostota obremenjenosti (območja
z več kot 50 prebivalci) enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba območje opremiti
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z javno kanalizacijo (Plečnik, Remškar, 2005). »Posamezna območja poselitve
(aglomeracije), sestavljena kot skupina enohektarskih kvadratnih celic (100 x 100 m) ali
združenje več takih skupin celic, so območja, na katera se navezujejo zahtevani standardi
oskrbe in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi na področju varstva okolja.
Na teh območjih je treba dosegati predpisano stopnjo standarda oskrbe odvajanja in čiščenja
komunalne vode, in sicer v rokih, ki so določeni v Nacionalnem operativnem programu«
(Plečnik, Remškar, 2005, str. 10).
V občini Vrhnika so z javnim kanalizacijskim sistemom opremljena naslednja naselja:
Vrhnika, Verd, Mirke, Stara Vrhnika ter delno tudi Bevke in v manjši meri Sinja Gorica. V
ostalih naseljih v občini Vrhnika ni urejenega kanalizacijskega sistema. Objekti rešujejo
odvajanje in čiščenje odpadne vode največkrat s pretočno greznico, ponekod pa celo z
iztokom v potoke oziroma odprte jarke (Usenik Plečnik, 2016).
V naseljih Vrhnika in Verd (Janezova vas) je bila v preteklosti kanalizacija zgrajena v
mešanem sistemu, v zadnjih letih pa se usmerjajo v ločevanje sistema. Na ta način bi ločili
meteorno odpadno vodo in odpadno komunalno vodo. Slednjo bi pred izpustom v okolje
potem še očistili na čistilni napravi (Plečnik, Remškar, 2005).
V Bevkah je na predelu Bevke-Mah na območju nove stanovanjske gradnje zgrajeno
kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 600 m. Omrežje se zaključuje z malo čistilno napravo
za 120 PE. V naselju so krajani sami zgradili kanalizacijo, ki je namenjena odvajanju cestne
vode in vode s streh (Plečnik, Remškar, 2005).
V Sinji Gorici je zgrajen 400 m dolg kanal, ki poteka od centralne čistilne naprave Tojnice
proti naselju Sinja Gorica. Drugi del odvaja odpadno vodo iz industrijske cone Sinja Gorica
(Podjetje UNICHEM). Individualni stanovanjski objekti večinoma uporabljajo pretočne
greznice (Plečnik, Remškar, 2005).
Komunalno podjetje Vrhnika je upravljalec javnega kanalizacijskega sistema v občini
Vrhnika in vodi evidenco o stavbah in njihovem načinu zbiranja in odvajanja komunalne
odpadne vode ter evidenco o praznjenju greznic. V naseljih, ki niso priključena na javni
kanalizacijski sistem, se namreč za čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev v veliki meri še
vedno uporabljajo greznice, ki so največkrat pretočne (Plečnik, Remškar, 2005).
Pretočna greznica je »zaprt pretočni usedalnik, v katerem je usedeno blato v neposrednem
stiku z odpadno vodo, ki se pretaka skozenj in v katerem se delno anaerobno razgradijo
organske snovi« (Roš, Zupančič, 2010, str. 273). Nepretočna greznica pa je »zaprta posoda, v
kateri se zbirajo odpadne vode« (Greznice, 2016). Prostornina greznice za odpadne vode iz
gospodinjstev mora biti 3000 l/osebo, kapaciteta pretočnih greznic pa mora biti 2000
l/osebo. Če je pretočna greznica grajena za 10 oseb, mora biti dvoprekatna, za več kot 10 oseb
pa troprekatna. Greznice je treba pogosto izprazniti (vsaj enkrat na leto), zato morajo biti na
dostopnem mestu. Greznice se lahko uporablja za največ 50 oseb in služijo kot začasna rešitev
na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema. Odvajanje iz
pretočnih greznic lahko speljemo v ponikalni sistem, vendar le v primeru, če pri tem vodni
viri niso ogroženi. Odvajanje v površinske vode ni dovoljeno (Greznice, 2016).
Najkasneje do 31. decembra 2021 bo treba urediti odvajanje odpadnih voda v mali komunalni
čistilni napravi oziroma nepretočni greznici (Male komunalne …, 2016). Kjer odvajanje
odpadne vode v javno kanalizacijo ne bo možno, bodo morali biti objekti opremljeni z malo
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komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju MKČN). Izjemoma se bo lahko namesto MKČN
namestila nepretočna greznica, in sicer povsod tam, kjer »odvajanje in čiščenje odpadne vode
ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih
razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr.
nadmorska višina nad 1.500 m in podobno)« (Male komunalne …, 2016).

3.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBČINI VRHNIKA
V nadaljevanju bom predstavila obstoječe čistilne sisteme za čiščenje odpadnih voda v občini
Vrhnika.

3.4.1. Centralna čistilna naprava Tojnice
Centralno čistilno napravo (CČN) Vrhnika na Tojnicah so odprli v začetku septembra 2015.
Prvo fazo čistilne naprave so začeli graditi že na koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja,
obratovati pa je začela v začetku devetdesetih let in še vedno deluje. Od junija 2013 do konca
junija 2015 je potekala gradnja druge faze, hkrati pa so takrat obnovili tudi obstoječi primarni
del. Čistilna naprava je poskusno obratovala od oktobra 2014 do junija 2015. Takrat so
uspešno opravili tudi meritve, ki ustrezajo zakonsko določenim mejnim vrednostim za
terciarno čiščenje. Naprava ima zmogljivost 15.500 PE, projektiran pretok pa je 508 m3
odplak na uro. Polno obremenitev bo CČN Tojnice dosegla, ko bodo na njej čistili tudi
odpadne vode iz naselij Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič in Sinja Gorica (Tominc,
2015), kar je predvideno v načrtih za prihodnja leta (Usenik Plečnik, 2016).

3.4.2. Mala komunalna čistilna naprava Bevke-Mah
Biološka čistilna naprava Bevke-Mah (150 PE) služi čiščenju odpadnih voda novega dela
naselja Bevke. Gre za območje okoli večstanovanjske gradnje Lapidarium na Mahu. Čistilna
naprava je odmaknjena iz naselja, zato do nje vodi tlačni vod. Očiščena voda iz naprave
odteka v barjanski jarek. Zgrajena je bila leta 2008, ko so obnovili predhodno MKČN, ki je
zgorela v požaru. Prvotna MKČN je na tem mestu začela delovati leta 2001, po ocenah pa je
bila njena obremenitev v letu 2005 71 PE. Obstoječo čistilno napravo sestavljajo primarni
usedalnik, biodisk in naknadni usedalnik (Plečnik, Remškar, 2005; Čiščenje odpadne vode.
2016).

3.4.3. Čistilna naprava Raskovec
Čistilna naprava Raskovec je bila zgrajena za potrebe nekdanje JLA in je zdaj v lasti
Slovenske vojske. Prispevno območje naprave je vojašnica Ivan Cankar na Raskovcu
(Plečnik, Remškar, 2005). V čistilni napravi proizvajalca TEH PROJEKT Rijeka se voda
biološko očisti preko biodiskov (Plečnik, Remškar, 2005, str. 17).

3.4.4. Čistilna naprava nekdanje IUV
Na Vrhniki je bila usnjarska čistilna naprava zgrajena v začetku osemdesetih let 20. stoletja in
je bila nato po nekaj letih obratovanja deloma razširjena in dopolnjena. Obnovljena čistilna
naprava IUV je začela obratovati novembra 2007, ko je poleg primarnega in sekundarnega
čiščenja začelo delovati tudi terciarno čiščenje. Po podatkih iz leta 2008 je tako očiščena
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odpadna voda iz IUV dosegala mejne vrednosti za iztok v vodotok v skladu s takratno
zakonodajo. Dnevna količina tako prečiščene odpadne vode v IUV je bila do 2.200 m3, letna
količina pa okoli 250.000 m3 (Klemenc, Mlakar, 2008). Zdaj v prostorih nekdanje IUV deluje
podjetje Siliko, ki upravlja in uporablja to čistilno napravo, ki jo je zgradilo propadlo podjetje
IUV.
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4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IN RASTLINSKE ČISTILNE
NAPRAVE
V zadnjih nekaj desetletjih smo se soočili z veliko premiki na področju varstva okolja, tako
zakonodajno kot tudi v ozaveščenosti javnosti. Obstaja veliko različnih vrst čistilnih naprav,
katera je najprimernejša, pa je odvisno od vrste in količine odpadne vode. Pri tem je treba
upoštevati učinkovitost in zanesljivost čiščenja glede na določen tip odpadne vode, stroške
izgradnje čistilne naprave, kanalizacijskega sistema, vzdrževanja in obratovanja naprave.
Pomembno je tudi, kako se čistilna naprava vključuje v pokrajino. Upoštevati je treba tudi
možnost, da lahko z upoštevanjem samočistilnih sposobnosti narave očistimo odpadno vodo
na učinkovit način v neposredni bližini nastanka in da gradnja velikih centralnih sistemov ni
vedno najboljša in edina rešitev (Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002).
Odpadni vodi, katere čiščenje bom obravnavala v tem diplomskem delu, ustreza oznaka
komunalna odpadna voda in je definirana kot odpadna voda, ki »nastaja v bivalnem okolju
gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih
gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v
gospodinjstvu« (Roš, 2001, str. 25).
Komunalne odpadne vode običajno vsebujejo neraztopljene delce, organske snovi,
povzročitelje gnitja, kot so hranila, dušikove in fosforjeve spojine itd. Te snovi ob izlivu v
naravne vode povzročajo nastajanje usedlin, pomanjkanje kisika zaradi oksidacije organskega
onesnaženja, prebitki dušika in fosforja pa posledično sekundarno onesnaženje, ki ga spremlja
še bujna rast alg in višje razvitih vodnih rastlin, ki ravno tako prispevajo k pomanjkanju kisika
v vodi (evtrofikacija). Škodljivost nezadostno očiščenih odpadnih voda se ne odraža samo na
viru onesnaženja, ampak žal povzroča tudi posledice širših dimenzij, ki se kažejo v
onesnaženju vodotokov in dragocenih virov podtalnice (Premzl, 2003).

4.1. ZAKONODAJA S PODROČJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD
Področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami v Sloveniji v največji meri pokrivata:
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/15) in
-

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Po novem bo treba v »aglomeracijah s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 in manjšo
od 2.000 PE zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode po javnem kanalizacijskem
sistemu najpozneje do 31. decembra 2021, na območjih aglomeracij s skupno obremenitvijo
manjšo od 500 PE pa najpozneje do 31. decembra 2023. Na območjih izven aglomeracij
morajo lastniki objektov zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni
čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE« (Uredba o odvajanju …, 2015).
Glede na to, da v občini Vrhnika veliko naselij še nima urejenega kanalizacijskega sistema, so
na teh območjih v veliki meri za čiščenje odpadnih vod v uporabi pretočne greznice (Usenik
Plečnik, 2016). »Lastniki objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14.
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decembrom 2002, lahko do 31. decembra 2021 odpadno komunalno vodo zbirajo v obstoječi
nepretočni greznici ali pa jo čistijo v obstoječi pretočni greznici, ki je skladna s predpisi, ki so
veljali v času gradnje objekta, …« (Uredba o odvajanju …, 2015).
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS 98/15) je bila sprejeta
konec decembra 2015, zato za občino Vrhnika še ni sprejet nov terminski plan za izgradnjo
kanalizacije v naseljih, kjer je to predvideno. Tako zdaj za občino Vrhnika za ureditev
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode še vedno veljajo roki, ki so navedeni v
Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v občini Vrhnika (Plečnik, Remškar, 2005). Program zajema naselja ali dele naselja,
katerih obremenitev je večja od 50 PE. Razdeljen je v štiri stopnje ukrepov čiščenja in
odvajanja komunalne odpadne vode: v osnovni program ter prvo, drugo in tretjo stopnjo
operativnega programa (Plečnik, Remškar, 2005, str. 28, 29):
 V osnovni program spadajo naselja iz aglomeracije Vrhnika, in sicer: Vrhnika, Verd, Stara
Vrhnika in Mirke. V teh naseljih mora biti do 31. decembra 2017 na javno kanalizacijo
priključenih najmanj 95 % vse nastale odpadne vode s tega območja.
 V prvo stopnjo operativnega programa spadata aglomeraciji Bevke in Drenov Grič, kamor
spada tudi naselje Lesno Brdo. Ta naselja morajo do 31. decembra 2017 imeti na javno
kanalizacijsko omrežje priključenih najmanj 80 % vse nastale odpadne vode s tega
območja.
 V drugo stopnjo operativnega programa spada naselje Sinja Gorica, ki mora imeti do 31.
decembra 2017 na javno kanalizacijo priključenih najmanj 70 % vse odpadne vode.
 V tretjo stopnjo operativnega programa spadajo naselja Blatna Brezovica, Mala in Velika
Ligojna ter aglomeracija Podlipa-Smrečje. V teh naseljih mora biti do 31. decembra 2017
na javno kanalizacijo priključenih najmanj 70 % vse nastale odpadne vode s tega
območja.
Ugotovimo lahko, da so naselja iz osnovnega programa (Vrhnika, Verd, Stara Vrhnika in
Mirke) že opremljena s kanalizacijskim omrežjem, ki je speljano na centralno čistilno napravo
Tojnice. V vseh ostalih naseljih, ki bodo morala biti po Operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod v občini Vrhnika (Plečnik, Remškar, 2005)
do 31. decembra 2017 priključena na javno kanalizacijsko omrežje, pa z njegovo gradnjo še
niso začeli.
Februarja 2014 je Občina Vrhnika sprejela Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občina Vrhnika. Prva dva odstavka 21. člena tega
odloka se glasita (Odlok o odvajanju …, 2014):
»(1) Na območjih, ki niso opremljene z javno kanalizacijo in na katerih je po operativnem
programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo predvidena gradnja javne kanalizacije, je
obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (mala komunalna čistilna
naprava ali izjemoma nepretočna greznica v skladu z veljavno uredbo o malih komunalnih
čistilnih napravah). Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z
veljavnimi predpisi, imajo na teh območjih začasen značaj. Za gradnjo ustrezne male
komunalne čistilne naprave oziroma greznice, si je povzročitelj obremenitve dolžan pridobiti
ustrezno dovoljenje.
(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni
predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z
MKČN ali izjemoma nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati vsem veljavnim
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predpisom. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim
kanalizacijskim omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa
morajo lastniki izbrati in pooblastiti odgovornega upravljavca - vzdrževalca naprav.«
Dokler javni kanalizacijski sistem ne bo zgrajen tudi v naseljih, za katera je po Operativnem
programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod v občini Vrhnika
(Plečnik, Remškar, 2005) to v načrtu (Bevke, Drenov Grič, Lesno Brdo, Sinja Gorica, Blatna
Brezovica, Mala in Velika Ligojna ter del Podlipe in Smrečja), bodo morali prebivalci sami
poskrbeti za čiščenje odpadnih vod z lastno malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali
izjemoma z nepretočno greznico, vendar pa bodo imeli ti objekti za čiščenje odpadnih vod le
začasen značaj. V vseh ostalih naseljih, kjer po Operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih vod v občini Vrhnika (Plečnik, Remškar, 2005) gradnja
javnega kanalizacijskega sistema ni v načrtu, pa je treba pretočne greznice zamenjati z
MKČN ali izjemoma z nepretočnimi greznicami. Možna je tudi izgradnja skupne MKČN za
več objektov. Za ta naselja oziroma dele naselij bi bila lahko namesto izgradnje MKČN za
čiščenje odpadne vode primerna tudi uporaba rastlinskih čistilnih naprav, kar bom v
nadaljevanju diplomskega dela tudi presojala.

4.2. OSNOVNE METODE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
Osnovni cilj čiščenja odpadne vode je pridobiti prečiščeno vodo, ki je primerna za izpust v
okolje ali pa za ponovno uporabo. Pri tem je bistveno, da poznamo količino in kakovost
odpadne vode. Pri čiščenju odpadne vode se največkrat uporablja več postopkov, tako da se
postopno odstranjuje posamezne vrste onesnaževal (Roš, 2015). Glede na namen čiščenja
odpadnih voda razdelimo tehnološke postopke na primarno, sekundarno in terciarno stopnjo
čiščenja (Drev, Čuvan, 2013).
V primarnem oziroma predhodnem čiščenju uporabljajo mehanske postopke (ločevanje
večjih delcev, usedanje, filtracija, centrifugiranje, flotacija). V tej fazi se največkrat
odstranjuje usedljive snovi. Te se ločijo kot primarno blato (Roš, Zupančič, 2010; Drev,
Čuvan, 2013; Roš, 2015).
Sekundarno ali biološko čiščenje je v bistvu proces, ki poteka tudi v naravnem okolju s
pomočjo mikroorganizmov. Pri tem postopku se odstranjuje topne in koloidne organske snovi
ter dušikove in fosforjeve spojine. Glavne metode biološkega čiščenja so aerobno in
anaerobno čiščenje, nitrifikacija in denitrifikacija ter odstranjevanje fosforja (Roš, Zupančič,
2010; Roš, 2015). Med naravne postopke biološkega čiščenja odpadne vode spadajo tudi
rastlinske čistilne naprave (Roš, 2015).
Pri terciarnem čiščenju gre za nadaljevanje čiščenja iztoka po sekundarnem čiščenju. V tej
fazi se odstranjujejo preostale razgradljive organske snovi, bakterije, toksične snovi,
suspendirane snovi, predvsem pa hranila (fosforjeve in dušikove spojine). Pri tem se
uporabljajo tako kemijski (nevtralizacija, oksidacija, redukcija, obarjanje) kot tudi fizikalnokemijski postopki čiščenja (koagulacija, flokulacija, adsorpcija, ionska izmenjava, uparevanje,
destilacija) (Roš, Zupančič, 2010; Roš, 2015).
Pri vseh teh postopkih ostaja blato, ki ga je treba dodatno obdelati (gnilišča, mineralizacija,
termična obdelava) in fizično odstraniti iz čistilne naprave (Plut, 1998).
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5. RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Rastlinske čistilne naprave (RČN) so naprave, ki posnemajo samočistilne procese, ki sicer
potekajo v naravnih močvirskih ekosistemih. Cilj izgradnje RČN je na čim manjšem prostoru
dosegati čim večjo učinkovitost čiščenja. V sistem RČN so vključene močvirske rastline,
različne vrste substratov in nanje vezani mikroorganizmi (Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002).
Na koreninah rastlin, ki so zasajene v grede RČN, se naselijo mikroorganizmi, ki razgrajujejo
organske snovi. Zanimivo je, da rastline odstranijo le od 7 do 10 % onesnaževal, vse ostalo
(okrog 90 %) pa mikroorganizmi in naravni kemijski procesi, ki potekajo v rastlinski čistilni
napravi (Roš, Zupančič, 2010).
Obstajata dve vrsti rastlinskih čistilnih naprav: RČN s podpovršinskim tokom vode in RČN s
površinskim tokom (Roš, Panjan, 2012). Izkušnje so pokazale, da so RČN s podpovršinskim
tokom vode bolj primerne za uporabo, saj ne povzročajo neprijetnega vonja, so manj gostoljubne
za razvoj insektov in za svoje delovanje zahtevajo manjšo površino (Roš, Panjan, 2012).
S pomočjo RČN lahko učinkovito čistimo komunalne in industrijske odpadne vode, pa tudi
izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002).
Slika 6: Prerez skozi gredo RČN s horizontalnim podpovršinskim tokom

Vir: Limnowet …, 2016.
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5.1. UPORABNOST RČN IN UČINKOVITOST ČIŠČENJA
Rastlinske čistilne naprave se najpogosteje uporabljajo za čiščenje (Limnos …, 2016):
 »komunalne odpadne vode (individualne hiše, naselja, turistične in ekološke kmetije,
turistične dejavnosti (kampi, turistična naselja, hoteli)),
 tehnološke vode (industrijski obrati, ribogojnice, prehrambeno-predelovalna industrija,
kmetijska dejavnost),
 izcedne vode (komunalna in industrijska odlagališča, rudniške odpadne vode),
 netočkovnih virov onesnaževanja (padavinske vode z urbanih površin, cestišč ter s
kmetijskih zemljišč),
 kot terciarno čiščenje odpadne vode z možnostjo ponovne uporabe (zalivanje, gašenje
požarov).«
Očiščeno vodo iz RČN se lahko uporabi za zalivanje zelenic, kot sanitarno vodo, za gašenje
požarov, pranje avtomobilov, lahko pa jo tudi zbiramo v okrasnem bajerju (Vovk Korže,
Vrhovšek, 2006).
Učinkovitost čiščenja s pomočjo rastlinskih čistilnih naprav znaša (Zupančič, Vrhovšek,
Bulc, 2002, str. 169) »za:
 neusedljive snovi 80–95 %,
 celokupni fosfor 60–85 %,
 celokupni dušik 40–70 %,
 BPK5 50–80 %,
 kovine, kot so kadmij, krom, cink, živo srebro 50–90 %,
 svinec 80–95 %,
 koliformne bakterije in bakterije fekalnega izvora do 99 %.«

5.2. IZGRADNJA RČN
Za izgradnjo RČN moramo imeti na razpolago dovolj prostora. Površina, ki je potrebna za
izgradnjo RČN, je namreč odvisna od velikosti naselja oziroma števila prebivalcev. Za
potrebe diplomskega dela sem uporabila predpostavko, da za učinkovito čiščenje komunalne
odpadne vode na prebivalca potrebujemo od 2 do 2,5 m2 veliko površino (Griessler Bulc,
2008). Izgradnja RČN poleg sistemov gred za čiščenje odpadne vode običajno vsebuje
mehansko predčiščenje, kjer potekata zadrževanje in sedimentacija trdnih delcev. Po
predčiščenju se voda nato steka v sistem vodotesnih gred, ki so napolnjene s substratom in
izolirane s folijo. Substrat je največkrat mešanica več vrst peska, vanj pa so posajene različne
vlagoljubne rastline, med katerimi sta najpogosteje uporabljena navadni trst in rogoz
(Griessler Bulc, 2008). V sistemu RČN se tako ustvari kontroliran ekosistem, kjer potekajo
vse tri faze čiščenja odpadne vode. Dodatno se lahko izgradita še iztočni bazen, ki omogoča
večnamensko rabo očiščene vode ter kompostna greda (Vrhovšek, Kroflič, 2007).

5.3. PREDNOSTI IN SLABOSTI RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV
Rastlinske čistilne naprave imajo pred drugimi napravami za čiščenje odpadnih voda mnoge
prednosti, med katerimi so najpomembnejše (Vrhovšek, Kroflič, 2007; Roš, 2015):
 njihova izgradnja in vzdrževanje sta poceni,
 za delovanje ne zahtevajo nič ali zelo malo energije,
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odpadne vode očistijo učinkovito v skladu z okoljskimi predpisi,
lahko pomagajo zaščititi lokalne vodne vire,
uporabiti jih je mogoče tudi v težko dostopnih območjih,
predstavljajo dodatno življenjsko okolje za živali,
ljudje jih dobro sprejemajo, saj so okolju prijazna tehnologija,
predstavljajo lahko estetski dodatek k soseskam in posameznim domovom,
rastline iz RČN vežejo CO2 iz zraka in s tem pripomorejo k zmanjševanju vpliva tople
grede,
 v primeru povečanja obremenitve onesnaževanja jih lahko enostavno dogradimo.
Rastlinske čistilne naprave imajo v primerjavi z drugimi čistilnimi napravami tudi nekaj
slabosti (Roš, 2015):
 za svojo postavitev zahtevajo večje površine od ostalih čistilnih naprav, zato niso
primerne za velika mesta,
 niso primerne za čiščenje močno onesnaženih voda,
 tip RČN s površinskim tokom lahko predstavlja dobro gojišče komarjev in drugih
insektov,
 predvsem pozimi so manj predvidljive in manj učinkovite od drugih čistilnih naprav,
 preden začne RČN optimalno delovati, je v začetku lahko potrebno daljše obdobje.

5.4. RAZŠIRJENOST RČN V SLOVENIJI
Podjetje Limnos je v Sloveniji vodilno na področju gradnje rastlinskih čistilnih naprav. Do
konca oktobra 2015 so v Sloveniji zgradili 127 RČN tipa »Limnowet«, od tega (Limnos …,
2016):
 74 za individualne hiše,
 36 RČN za čiščenje komunalne odpadne vode iz naselij,
 10 RČN za čiščenje industrijskih odpadnih vod in
 7 RČN za čiščenje izcednih vod iz deponij.
Izmed RČN, ki so bile zgrajene za individualne hiše, prevladujejo RČN za stanovanjske hiše.
Zgradili so tudi dve RČN za počitniške hiše, in sicer v Dolenjskih Toplicah (leta 2006) in v
Dragonji (leta 2014). Z njihovo rastlinsko čistilno napravo čistijo odpadne vode tudi na petih
turističnih kmetijah in dvanajstih ekoloških kmetijah v Sloveniji. S pomočjo RČN čistijo tudi
vode dveh planinskih domov, in sicer sta to Podgorca v občini Sevnica in Razor v občini
Tolmin. Obe imata kapaciteto 49 PE. Omeniti pa velja tudi RČN na Hočkem Pohorju v občini
Hoče-Slivnica, kjer čistijo vode iz apartmajskega naselja in je zgrajena za 20 PE (Limnos …,
2016). RČN iz naselij imajo večinoma zmogljivost 500–1000 PE in RČN manjše od 50 PE
(Limnos …, 2016). Industrijske odpadne vode s pomočjo RČN čistijo v Podčetrtku (Pralnica),
Renčah (Šampionka), Slivju pri Podbočju (Goričar), Novi Gorici, Središču ob Dravi
(GOSAD), Kanalu ob Soči (obrat Mercator), Črnomlju (BELSAD) in v Gradišču pri Kozini
(SUDEST) (Limnos …, 2016).
V občini Vrhnika so že leta 2003 zgradili RČN za čiščenje odpadne vode iz stanovanjske hiše
na Stari Vrhniki, ki ima kapaciteto 4 PE (Limnos …, 2016).
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Ponudnikov, ki se ukvarjajo z izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav, je poleg podjetja Limnos
v Sloveniji še nekaj, zato podani pregled najbrž ni zaobjel vseh.
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6. VREDNOTENJE PRIMERNOSTI NASELIJ ZA GRADNJO
RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV
Za določitev primernosti za gradnjo RČN za posamezno naselje sem izbrala naslednje
kriterije: prisotnost kanalizacijskega omrežja v naselju, velikost naselja, oddaljenost naselja
od CČN Tojnice, ali se naselje nahaja na zavarovanem območju in ali je na območju naselja
prisotno kraško površje. Vse dejavnike sem ovrednotila glede na primernost z vrednostmi od
1 (najmanj primerno) do 4 (najbolj primerno). Na koncu analize sem dodala še omejitvena
dejavnika za gradnjo RČN. To sta razpoložljivost potrebne površine za gradnjo RČN ter
primeren naklon površja.
V Občini Vrhnika je večina prebivalstva skoncentrirana v naseljih Vrhnika in Verd, kjer
skupno živi 10.567 prebivalcev (62,7 %) od skupno 16.848 v vrhniški občini. Vsega skupaj je
v občini Vrhnika 25 naselij. Kar 14 naselij je takšnih, v katerih živi manj kot 200 prebivalcev,
iz česar lahko sklepamo, da gre v občini Vrhnika za razpršeno poselitev. In prav za taka
naselja je gradnja RČN zelo primerna. Pri presoji naselij sem naselji Podlipa in Smrečje
obravnavala po posameznih zaselkih, saj so med sabo oddaljeni tudi več kot kilometer. Tako
sem kot samostojne obravnavala zaselke: Smrečje - Zgornje, Smrečje - Samija, Smrečje Kajndol, Smrečje - Celarje, Smrečje - Jazba, Smrečje - Šuštarjev Graben, Podlipa - Vas,
Podlipa - Žabja vas, Podlipa - Dolina, Podlipa - Pod Logom, Podlipa - Pajsarjev Kot, Podlipa
- Krošljev Grič in Podlipa - Razorska dolina. K zaselku Podlipa - Vas spada tudi del naselja
Smrečje (zaselek Spodnje Smrečje), ki sem ju skupaj obravnavala kot zaselek Podlipa - Vas.
Prav tako sem združila naselji Velika in Mala Ligojna in ju obravnavala kot naselje Ligojna.
Glede na to je bilo obravnavanih skupno 35 naselij in zaselkov.

6.1. PRISOTNOST KANALIZACIJE V NASELJU
Gradnja RČN je najbolj upravičena v naseljih, kjer po Operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode (Plečnik, Remškar, 2005) izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja ni v načrtu. Gre za naselja na Zaplani (Jamnik, Jerinov Grič,
Marinčev Grič, Mizni Dol, Prezid, Strmica, Trčkov Grič in Zaplana), na Pokojiški planoti
(Padež, Pokojišče in Zavrh pri Borovnici) ter za posamezne zaselke v Podlipi in Smrečju. O
gradnji RČN bi bilo primerno razmišljati tudi za tista naselja, kjer je gradnja javnega
kanalizacijskega omrežja sicer v načrtu, vendar z gradnjo še niso začeli. Gre za naselja Blatna
Brezovica, Drenov Grič, Lesno Brdo, Mala in Velika Ligojna ter del Podlipe in Smrečja.
Kanalizacija je delno že prisotna v naseljih Bevke, Sinja Gorica in Verd. Odpadna voda iz
naselij Sinja Gorica in Verd se bo čistila na CČN Tojnice. Za naselje Bevke pa je v načrtu
izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se bo zaključilo s samostojno čistilno napravo (Plečnik,
Remškar, 2005).
Za naselja, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, gradnja RČN ni smiselna, saj je
čiščenje odpadne vode že urejeno. Gre za naselja Mirke, Stara Vrhnika in Vrhnika. Ta naselja
bom izločila iz nadaljnje analize, prav tako pa tudi naselji Sinja Gorica in Verd, kjer je
kanalizacijsko omrežje že delno prisotno in je dograditev še v načrtu. Ker se gradnja čistilne
naprave za naselje Bevke še ni začela, je smiselno razmisliti o možnostih za izgradnjo RČN,
zato Bevk iz nadaljnje analize ne bom izločila. Tako je v analizi še 30 naselij in zaselkov.
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Preglednica 7: Ocena primernosti naselij glede na prisotnost kanalizacije

Ocena
primernosti
za gradnjo
RČN
Prisotnost
kanalizacije
Ocena

Naselja

najbolj primerno
kanalizacija ni
prisotna, ni v načrtu
4
Bistra
Jamnik
Jerinov Grič
Marinčev Grič
Mizni Dol
Padež
Podlipa - Pajsarjev
Kot
Podlipa - Krošljev
Grič
Podlipa - Razorska
dolina
Pokojišče
Prezid
Smrečje - Šuštarjev
Graben
Smrečje - Kajndol
Smrečje - Celarje
Smrečje - Jazba
Smrečje - Samija
Smrečje - Zgornje
Strmica
Trčkov Grič
Zaplana

primerno
kanalizacija ni
prisotna, je v načrtu
3
Blatna Brezovica
Drenov Grič
Lesno Brdo
Ligojna
Podlipa - Vas
Podlipa - Žabja vas

manj primerno
kanalizacija je delno
prisotna, je v načrtu
2
Bevke
Sinja Gorica
Verd

gradnja RČN ni
smiselna
kanalizacija je že
prisotna
1
Mirke
Stara Vrhnika
Vrhnika

Podlipa - Dolina
Podlipa – Pod
Logom

Zavrh pri Borovnici

6.2. VELIKOST NASELIJ
Večina prebivalstva v občini Vrhnika je skoncentrirana v naseljih Vrhnika in Verd, kjer
skupno živi 10.567 prebivalcev (62,7 %) od skupno 16.848 v vrhniški občini (Prebivalstvo –
izbrani kazalniki …, 2016). V občini Vrhnika je 25 naselij. Glede na to, da ima kar 14 naselij
manj kot 200 prebivalcev, lahko predpostavljamo, da bodo RČN primerna izbira za reševanje
problematike čiščenja odpadnih voda, saj je gradnja RČN za manjša naselja zelo primerna.
V občini Vrhnika je pet naselij, ki imajo več kot 700 prebivalcev. To sta poleg Vrhnike (8693
prebivalcev), Verda (1874 preb.) in Stare Vrhnike (727 preb.) še Drenov Grič (950 preb.) in
Bevke (949 preb.) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2016).
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Naselij, ki imajo med 201 in 700 prebivalcev, je šest: Sinja Gorica (562 prebivalcev), Podlipa
(528 preb.), Velika Ligojna (411; skupaj z Malo Ligojno 572 preb.), Lesno Brdo (352 preb.),
Blatna Brezovica (348 preb.) in Smrečje (247 preb.) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …,
2016). Naselji Podlipa in Smrečje sem obravnavala po posameznih zaselkih, v nobenem od
njih pa ne živi več kot 200 prebivalcev.
V občini Vrhnika je največ naselij, ki imajo med 51 in 200 prebivalcev. Takih naselij je osem:
Mizni Dol (175 preb.), Mala Ligojna (161 preb.), Strmica (145 preb.), Zaplana (132 preb.),
Prezid (120 preb.), Mirke (112 preb.), Jerinov Grič (70 preb.) in Trčkov Grič (63 preb.)
(Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2016). Razen Male Ligojne in Mirk se vsa ostala naselja
nahajajo na območju občine Vrhnika, ki ga na splošno imenujemo Zaplana.
Naselij z manj kot 50 prebivalci je šest: Bistra (47 prebivalcev), Pokojišče (42 preb.),
Marinčev Grič (39 preb.), Padež (37 preb.), Jamnik (33 preb.) in Zavrh pri Borovnici (31
preb.) (Prebivalstvo – izbrani kazalniki …, 2016).
Za postavitev RČN so najbolj primerna manjša naselja, saj večja potrebujejo tudi večjo
površino za postavitev RČN. Večje kot je naselje, manjša je verjetnost, da bo potrebna
površina na razpolago, poleg tega pa so površine dragocene.
Preglednica 8: Ocena primernosti naselij glede na število prebivalcev

Ocena
primernosti za
gradnjo RČN
Število
prebivalcev
Ocena

najbolj primerno
1–50
4
Bistra
Jamnik
Marinčev Grič
Padež

Naselja

primerno
51–200
3
Jerinov Grič

Mizni Dol
Podlipa - Vas
Podlipa - Žabja vas
Podlipa - Pajsarjev
Podlipa - Dolina
Kot
Podlipa - Krošljev
Podlipa – Pod Logom Grič
Podlipa - Razorska
dolina
Prezid
Pokojišče
Smrečje - Spodnje
Smrečje - Šuštarjev
Graben
Smrečje - Samija
Smrečje - Kajndol
Strmica
Smrečje - Celarje
Trčkov Grič
Smrečje - Jazba
Zaplana
Smrečje - Zgornje

manj primerno

najmanj
primerno

201–700
2
Blatna Brezovica

nad 700
1
Bevke

Lesno Brdo
Ligojna

Drenov Grič

Zavrh pri Borovnici
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Slika 7: Velikost naselij v občini Vrhnika

Vir podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016; GURS, 2016.
39

Geografska presoja uporabe rastlinskih čistilnih naprav v občini Vrhnika

6.3. ODDALJENOST
NASELIJ
NAPRAVE TOJNICE

OD

CENTRALNE

ČISTILNE

Za vsak sistem čiščenja odpadnih komunalnih voda je najbolj idealno, da se ga izvede čim
bližje nastanka. Zato je za naselja, ki so blizu CČN Tojnice, najbolj smiselno, da se odpadna
voda čisti tam. Poleg Vrhnike, Mirk, Stare Vrhnike in delno tudi Verda, katerih odpadne vode
se že čistijo na CČN Tojnice, je po Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih
voda (Plečnik, Remškar, 2005) v načrtu, da se bodo v prihodnje na CČN Tojnice priključila še
naselja Sinja Gorica, Drenov Grič in Lesno Brdo. Hkrati so to tudi naselja, ki so razmeroma
blizu CČN Tojnice. Glede na bližino bi se na njej lahko čistila tudi odpadna voda iz Blatne
Brezovice in Ligojne.
Preglednica 9: Ocena primernosti naselij glede na oddaljenost od CČN Tojnice

Ocena primernosti za
gradnjo RČN
Oddaljenost od CČN
Tojnice
Ocena

najbolj primerno
več kot 4 km
4
Jamnik

Naselja

Jerinov Grič
Marinčev Grič
Mizni Dol
Padež
Podlipa - Vas
Podlipa - Žabja vas
Podlipa - Dolina
Podlipa – Pod Logom
Podlipa - Pajsarjev
Kot
Pokojišče
Prezid
Smrečje - Šuštarjev
Graben
Smrečje - Kajndol
Smrečje - Celarje
Smrečje - Jazba
Smrečje - Samija
Smrečje - Zgornje
Strmica
Trčkov Grič
Zaplana

primerno
3 do 4 km
3
Podlipa - Krošljev
Grič
Podlipa - Razorska
dolina

manj primerno
2 do 3 km
2
Bevke
Bistra
Drenov Grič
Lesno Brdo

najmanj
primerno
manj kot 2 km
1
Blatna
Brezovica
Ligojna

Zavrh pri Borovnici
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Z oddaljenostjo naselij od CČN Tojnice in s tem dolžino kanalizacijskega sistema, ki bi ga
bilo treba zgraditi, narašča tudi verjetnost, da pride na kanalizacijskem omrežju do okvar, pa
tudi gradnja tako dolgega omrežja ekonomsko ni upravičena. Prav zato je tudi toliko bolj
pomembno, da se odpadne vode čistijo čim bližje nastanka, pri čemer je ena izmed izbir lahko
tudi izgradnja RČN za vsako naselje posebej.
Kar 22 naselij in zaselkov od skupno 30, ki jih analiziram, je od CČN Tojnice oddaljenih več
kot 4 km. Gradnja tako dolgega kanalizacijskega omrežja ni smiselna zaradi možnosti okvar
na omrežju, zato bi v tem primeru veliko vlogo pri čiščenju odpadnih voda iz naselij lahko
prevzele RČN.

6.4. PRISOTNOST VAROVANEGA OBMOČJA NARAVE
Preglednica 10: Ocena primernosti naselij glede na prisotnost varovanega območja narave

Ocena primernosti za
gradnjo RČN
Prisotnost zavarovanega
območja
Ocena

Naselja

najbolj
primerno
Natura 2000
in KP
4
Bevke
Bistra
Blatna
Brezovica
Ligojna

primerno
Natura 2000
ali KP
3
Drenov Grič
Lesno Brdo
Padež
Pokojišče
Zaplana
Zavrh pri
Borovnici

manj primerno
prisoten naravni
spomenik
2
Marinčev Grič

najmanj primerno
ni zavarovano
1
Jamnik
Jerinov Grič
Mizni Dol
Podlipa - Vas
Podlipa - Žabja vas
Podlipa - Dolina
Podlipa – Pod
Logom
Podlipa - Pajsarjev
Kot
Podlipa - Krošljev
Grič
Podlipa - Razorska
dolina
Prezid
Smrečje - Šuštarjev
Graben
Smrečje - Kajndol
Smrečje - Celarje
Smrečje - Jazba
Smrečje - Samija
Smrečje - Zgornje
Strmica
Trčkov Grič
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Varovana območja narave v občini Vrhnika so podrobneje predstavljena v poglavju 2.7.
Gradnja RČN je primerna ne glede na to, ali je naselje na varovanem območju ali ne. V
primeru lege naselja v varovanem območju je še toliko nujneje poiskati primerno rešitev za
čiščenje odpadnih voda. RČN so v tem primeru ugodna rešitev zato, ker se odpadne vode
čistijo v neposredni bližini nastanka in gradnja dolgega kanalizacijskega omrežja ni potrebna.
Zagovorniki rastlinskih čistilnih naprav pa posebej izpostavljajo, da so na zavarovanih
območjih »sonaravne tehnologije edine primerne. S tem namenom so rastlinske čistilne
naprave zgrajene iz 95–100 % naravnih materialov in so zasnovane tako, da predstavljajo
estetski element v okolju« (Vrhovšek, Kroflič, 2007, str. 15).
Pri RČN je zaradi krajšega kanalizacijskega omrežja manjša verjetnost, da pride do okvar na
omrežju, pa tudi poseg v prostor je manjši in manj moteč, saj se RČN lepo vključi v okolje.
Nujno bi bilo urediti čiščenje odpadnih voda skoraj iz vseh naselij in zaselkov v občini
Vrhnika. Še najmanj problematična se zdi Podlipa, vendar se neprečiščene odpadne vode
stekajo v jarke, od koder ta voda teče v Podlipščico in naprej v Ljubljanico.
Naselja, ki se nahajajo hkrati na območju Nature 2000 in Krajinskega parka Ljubljansko
barje, sem uvrstila v razred z oceno 4. To so naselja Bevke, Bistra in Blatna Brezovica. Delno
sega na območje Nature 2000 tudi Ligojna, večji problem pa je, da je v neposredni bližini
naselja pomembno vodovarstveno območje in zajetje pitne vode, zato sem tudi Ligojni
dodelila oceno 4. Naselja, ki se nahajajo na območju Nature 2000 ali pa na območju
Krajinskega parka Ljubljansko barje, sem uvrstila v razred z oceno 3. Sem spadajo naselja
Padež, Pokojišče, Zaplana in Zavrh pri Borovnici, ki se nahajajo na območju Nature 2000. Na
območju Nature 2000 in Krajinskega barja Ljubljansko barje se nahajata tudi manjša dela
naselij Drenov Grič in Lesno Brdo. Ker gre za dele naselij, kjer poselitev ni prisotna, sem ti
dve naselji prav tako uvrstila v razred z oceno 3. Naselja, v katerih je prisoten naravni
spomenik, bi spadala v razred z oceno 2, vendar se vsa ta naselja nahajajo tudi na območju
Nature 2000 ali pa Krajinskega parka Ljubljansko barje in so uvrščena v razreda z oceno 4
oziroma 3. Na območju Nature 2000 se nahaja tudi manjši del naselja Marinčev Grič. Ker gre
za neposeljeno območje, sem to naselje uvrstila v razred z oceno 2. Pri vseh ostalih naseljih in
zaselkih ni prisotnih varovanih območij narave in so uvrščeni v razred z oceno 1.

6.5. PRISOTNOST KRAŠKEGA POVRŠJA
Pri oceni primernosti naselij za izgradnjo RČN glede na kraškost površja sem obravnavana
naselja in zaselke izjemoma razdelila le v dva razreda. Oceno 4 so dobila naselja, kjer je
kraško površje prisotno v neposredni bližini naselja in so kraške oblike zelo razvite. Kjer pa
kraško površje ni prisotno, so naselja oziroma zaselki dobili oceno 1.
Od 30 obravnavanih naselij in zaselkov v občini Vrhnika se jih kar 14 nahaja na območju,
kjer je prisotno kraško površje. Ureditev čiščenja odpadne vode iz teh naselij je izrednega
pomena, saj so kraška območja pokrajinsko zelo občutljiva in ranljiva. Zaradi hitrega
pretakanja vode v prevotljenem podzemlju lahko pride do onesnaženja nižje ležečih območij.
Prav zato je tudi pomembno, da se odpadne vode čistijo čim bliže nastanka, kar je velika
prednost RČN. Pri tem tudi ne gre za gradnjo dolgega omrežja; tako je tudi verjetnost, da bi
prišlo do okvar na kanalizacijskem omrežju, manjša. Gradnja RČN je seveda priporočljiva
tudi v naseljih, kjer kraško površje ni prisotno, je pa toliko bolj upravičena na kraškem
območju, saj mora biti poseg v prostor, ki je že sam po sebi občutljiv in ranljiv, izredno
premišljen in čim bolj okolju prijazen. To pa RČN vsekakor so.
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Preglednica 11: Ocena primernosti naselij glede na kraškost površja

Ocena
primernosti za
gradnjo RČN
Kraško površje
Ocena

Naselja

zelo primerno
prisotno
4
Jamnik
Jerinov Grič
Marinčev Grič
Mizni Dol
Padež
Pokojišče
Prezid
Smrečje - Kajndol
Smrečje - Jazba
Smrečje - Samija
Strmica
Trčkov Grič
Zaplana
Zavrh pri
Borovnici

primerno
ni prisotno
1
Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Drenov Grič
Lesno Brdo
Ligojna
Podlipa - Vas
Podlipa - Žabja vas
Podlipa - Dolina
Podlipa – Pod Logom
Podlipa - Pajsarjev Kot
Podlipa - Krošljev Grič
Podlipa - Razorska dolina
Smrečje - Šuštarjev
Graben
Smrečje - Celarje
Smrečje - Zgornje

6.6. PRIORITETE
NUJNOSTI
ODPADNIH VODA

REŠEVANJA

PROBLEMATIKE

Vseh 30 naselij in zaselkov sem glede na pet predhodno analiziranih kriterijev za analizo
presoje primernosti reševanja problematike odpadnih voda s pomočjo RČN rangirala v skupni
preglednici (Preglednica12). Iz nje je razvidno, katera so tista naselja in zaselki, v katerih bi
morali prioritetno poskrbeti za čim prejšnjo rešitev problematike odpadnih voda.
Iz analize presoje primernosti za gradnjo RČN za čiščenje odpadnih voda iz 30 naselij in
zaselkov v občini Vrhnika glede na pet izbranih kriterijev je razvidno, da je najbolj nujno
urediti problematiko čiščenja odpadnih voda v naseljih na Pokojiški planoti (Padež, Pokojišče,
Zavrh pri Borovnici), na Zaplani (Marinčev Grič, Zaplana, Jamnik, Jerinov Grič, Mizni Dol,
Prezid, Strmica, Trčkov Grič) ter zaselkih Smrečja (Kajndol, Jazba in Samija). Vsem tem
naseljem in zaselkom je skupno, da so oddaljeni od CČN Tojnice več kot 4 km in se nahajajo
na območju s kraškim površjem (Preglednica 12). V vseh omenjenih naseljih živi manj kot
200 prebivalcev in po Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Plečnik,
Remškar, 2005) izgradnja javnega komunalnega sistema ni v načrtu. To pomeni, da bo treba
za vsa ta naselja poiskati drugačne rešitve, med katerimi je tudi izgradnja RČN.
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Preglednica 12: Vrednotenje naselij glede prioritete reševanja problematike odpadnih voda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bližina
Naselje - zaselek
Kanalizacija Velikost CČN
Varovanje Kraškost Seštevek
Padež
4
4
4
3
4
19
Pokojišče
4
4
4
3
4
19
Zavrh pri Borovnici
4
4
4
3
4
19
Marinčev Grič
4
4
4
2
4
18
Zaplana
4
3
4
3
4
18
Jamnik
4
4
4
1
4
17
Smrečje - Kajndol
4
4
4
1
4
17
Smrečje - Jazba
4
4
4
1
4
17
Jerinov Grič
4
3
4
1
4
16
Mizni Dol
4
3
4
1
4
16
Prezid
4
3
4
1
4
16
Smrečje - Samija
4
3
4
1
4
16
Strmica
4
3
4
1
4
16
Trčkov Grič
4
3
4
1
4
16
Bistra
4
4
2
4
1
15
Smrečje - Zgornje
4
4
4
1
1
14
Smrečje - Šuštarjev Graben
4
4
4
1
1
14
Smrečje - Celarje
4
4
4
1
1
14
Podlipa - Dolina
3
4
4
1
1
13
Podlipa - Pod Logom
3
4
4
1
1
13
Podlipa - Pajsarjev Kot
4
3
4
1
1
13
Podlipa - Razorska dolina
4
4
3
1
1
13
Podlipa - Krošljev Grič
4
3
3
1
1
12
Podlipa - Vas
3
3
4
1
1
12
Podlipa - Žabja vas
3
3
4
1
1
12
Blatna Brezovica
3
2
1
4
1
11
Lesno Brdo
3
2
2
3
1
11
Ligojna
3
2
1
4
1
11
Bevke
2
1
2
4
1
10
Drenov Grič
3
1
2
3
1
10

6.7. NAKLON POVRŠJA
Rastlinsko čistilno napravo sestavljajo bazeni, ki so oblikovani skladno z nagibom površja, ki
ne sme presegati 1–2 % naklona. Če ga presega, RČN prilagodimo oblikovanosti prostora.
Razdelimo jih na manjše terasaste podenote ali vzporedne grede, kar pa lahko podraži
postavitev. Pomembna je tudi lega RČN glede na naselje, katerega odpadno vodo bo čistila.
Pomembno je, da so bazeni RČN čim bližje naselja (nižji stroški izgradnje), med naseljem in
RČN pa je zelo dobrodošel naklon, ki omogoča gravitacijsko pretakanje odpadne vode v
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gredo RČN (Šijanec, 2009). Naselja se nahajajo na različno oblikovanem reliefu. Od naklona
površja pa je odvisno, ali so primerna za postavitev RČN.
Za namen ocene primernosti naselij za uporabo RČN glede na naklon sem izdelala karto
naklonov v občini Vrhnika (Slika 8), katere osnova je bil digitalni model reliefa. Na karti sem
upoštevala naklon na območju poselitve v posameznem naselju ter naklon v neposredni
bližini naselja, kamor bi se lahko odpadna voda gravitacijsko pretakala.
Preglednica 13: Ocena primernosti naselij glede na naklon

Ocena
primernosti za
gradnjo RČN
Naklon (v %)
Ocena

Naselja

najbolj
primerno
2–5
4

primerno

1–2
3
Bistra
Podlipa - Dolina
Podlipa - Pod
Lesno Brdo
Logom
Podlipa - Pajsarjev
Podlipa - Vas
Kot
Podlipa - Žabja Podlipa - Razorska
vas
dolina
Pokojišče
Zavrh pri Borovnici
Smrečje Kajndol

manj primerno
najmanj primerno
5–10, pretakanje v več
smeri
0–1 in nad 10
2
1
Bevke
Drenov Grič
Blatna Brezovica
Jamnik
Jerinov Grič
Ligojna
Mizni Dol
Padež
Prezid
Smrečje - Jazba
Smrečje - Samija
Strmica
Trčkov Grič

Marinčev Grič
Podlipa - Krošljev
Grič
Smrečje - Šuštarjev
Graben
Smrečje - Celarje
Smrečje - Zgornje

Zaplana

Ker je primeren naklon omejitveni dejavnik za postavitev RČN, ostaja v analizi le še 11
naselij, ki so uvrščena v razreda z ocenama 4 in 3. To so naselja: Bistra, Lesno Brdo,
Pokojišče, Smrečje – Kajndol, Zavrh pri Borovnici ter šest zaselkov v Podlipi: Vas, Žabja vas,
Dolina, Pod Logom, Pajsarjev Kot in Razorska dolina. Pri vseh teh naseljih je možno
gravitacijsko pretakanje odpadne vode, kar je pogoj za postavitev RČN.
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Slika 8: Naklon površja v občini Vrhnika

Viri podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov …, 2016; GURS, 2016.
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6.8. RAZPOLOŽLJIVOST POVRŠINE ZA GRADNJO RČN
Od števila prebivalcev v naselju (1 prebivalec = 1 PE) je odvisno, kolikšno površino bomo
potrebovali za izgradnjo RČN. Prav razpoložljivost potrebne površine je eden izmed glavnih
omejitvenih dejavnikov pri izgradnji RČN. Za 1 PE je namreč treba imeti na razpolago 2–2,5
m2 površine (Griessler Bulc, 2008). Zato RČN za večja naselja niso primerne, saj je površina
predraga in predragocena, da bi jo izrabili v te namene.
Preglednica 14: Ocena primernosti naselij glede na razpoložljivo površino za RČN

Ocena primernosti za
gradnjo RČN
Razpoložljivost
površine
Ocena

Naselja

primerno

neprimerno

površina je na voljo
4
Lesno Brdo

površina ni na voljo
1
Bistra
Podlipa - Razorska
Podlipa - Pajsarjev Kot dolina
Podlipa - Pod Logom
Smrečje - Kajndol
Podlipa - Dolina
Zavrh pri Borovnici
Podlipa - Žabja vas
Podlipa - Vas
Pokojišče

Za naselje Bistra in zaselek Podlipa – Razorska dolina je površina, potrebna za izgradnjo
RČN, sicer na voljo, vendar je to območje ogroženo zaradi pogostih poplav, kar za izgradnjo
RČN ni primerno. Zaselek Smrečje – Kajndol in naselje Zavrh pri Borovnici nimata na voljo
primerne površine za izgradnjo RČN. Oba zaselka imata manj kot 50 prebivalcev in bi za
izgradnjo RČN potrebovala razmeroma majhno površino, ki pa kljub temu ni na voljo, saj je
površje kraško z veliko vrtačami. Kljub temu da so omenjena naselja uvrščena v razred z
oceno neprimerno, to še ne pomeni, da reševanje problematike odpadnih voda z RČN tam ni
možno. Ugotavljamo le, da ni na voljo dovolj velike površine, ki bi bila potrebna za skupno
RČN za celotno naselje. Vsekakor je izgradnja RČN možna za posamezne stanovanjske
objekte, saj je v takem primeru potrebne bistveno manj površine, RČN pa se postavi v
neposredni bližini objekta. V takem primeru bi posamezno naselje lahko imelo več RČN.
Po dokončni analizi je za rešitev problematike čiščenja odpadne komunalne vode s pomočjo
RČN v Občini Vrhnika primernih sedem naselij oziroma zaselkov, in sicer: Lesno Brdo in
Pokojišče ter pet zaselkov v Podlipi (Pajsarjev Kot, Pod Logom, Dolina, Žabja vas in Vas).
Vsakega od njih bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.
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7. PREDLOG
ČIŠČENJA
ODPADNIH
RASTLINSKIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

VODA

Z

7.1. LESNO BRDO
V naselju Lesno Brdo živi 352 prebivalcev. Gre za naselje, katerega del spada v občino
Vrhnika, večji del pa v občino Horjul. Nahaja se na razvodnem hrbtu, ki deli Ljubljansko
barje od Horjulske doline. V bližini naselja so kamnolomi črnega in rdečega okrasnega
kamna. V vrhniško občino spada le zaselek Kurja vas v barjanskem zatoku (Krajevni leksikon
…, 1995).
Preglednica 15: Ocena primernosti naselja Lesno Brdo

Naselje - zaselek
Lesno Brdo

Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
3
2
3
1

Bližina
CČN
2

Površina
4

Naklon
3

Slika 9: Predlagana lokacija RČN pri naselju Lesno Brdo

Vir: Atlas okolja, 2016.
Del naselja Lesno Brdo, ki leži južno od avtoceste Ljubljana–Vrhnika, se nahaja na območju
Nature 2000 in Krajinskega parka Ljubljansko barje. Ta del ni poseljen. Na območju poselitve
ni vidnih površinskih kraških oblik. Za naselje Lesno Brdo je v načrtu izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja in odvajanje in čiščenje odpadne vode na CČN Tojnice (Plečnik,
Remškar, 2005). Glede na to, da je cilj diplomskega dela poiskati možne lokacije za RČN, ki
bi problematiko odpadne vode rešile čim bližje njenega nastanka, se mi zdi smiselno, da se za
naselje Lesno Brdo zgradi RČN, saj je na razpolago tudi dovolj površine za njeno izgradnjo.
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Poleg tega je Lesno Brdo od CČN Tojnice oddaljeno skoraj 4 km. V zaselku Kurja vas živi
okrog 150 prebivalcev, kar pomeni, da bi za izgradnjo RČN potrebovali okrog 380 m2
površine. Ker se površje rahlo spušča proti jugu, je predlagana lokacija na travniku južno od
zaselka Kurja vas (Slika 9).

7.2. POKOJIŠČE
Pokojišče se nahaja zahodno od Borovnice, na vzhodnem delu Pokojiške planote, ki je
razčlenjena na posamezne kopaste vrhove z višinami od 700 do 800 m. Zaradi prevlade
apnenca ni površinsko tekočih voda, relief je močno zakrasel, razčlenjen s številnimi vrtačami
in drugimi kraškimi pojavi, ki so nastali s korozijo (Vintar, 1983). Na dolomitnih tleh je gozd
izkrčen, tam so pašniki in travniki, proti zahodu pa prevladujejo obsežni iglasti gozdovi
(Krajevni leksikon ..., 1995).
Preglednica 16: Ocena primernosti naselja Pokojišče

Naselje - zaselek
Pokojišče

Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
4
4
3
4

Bližina
CČN
4

Površina
4

Naklon
4

Slika 10: Predlagani lokaciji RČN pri naselju Pokojišče

Vir: Atlas okolja, 2016.
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Za naselje Pokojišče po Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne vode (Plečnik,
Remškar, 2005) izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni v načrtu. Poleg tega gradnja
dolgega kanalizacijskega omrežja do CČN Tojnice ne pride v poštev, saj je naselje oddaljeno
več kot 4 km. Območje naselja je zavarovano in spada v območje Nature 2000 Krimsko
hribovje – Menišija. V naselju Pokojišče živi 42 prebivalcev. Ker je relief razgiban in naselje
ni gručasto, bi prišla v poštev postavitev dveh RČN, za vsak del naselja posebej. Za potrebe
gradnje RČN bi potrebovali dve površini, obe v velikosti okrog 55 m2 (Slika 10). Obe
predlagani lokaciji se nahajata na travniku in sicer v takšni legi, da bi se odpadna voda lahko
gravitacijsko pretakala.

7.3. PODLIPA
Podlipa je 7 km dolga dolina na severozahodnem delu občine Vrhnika. Poteka v smeri
severozahod–jugovzhod. Na severu prehaja v Polhograjsko hribovje, na jugu pa v Rovtarsko
hribovje. Podlipa je tudi skupno ime za celotno naselje, ki je sestavljeno iz več zaselkov. Ti si
od severozahoda proti jugovzhodu sledijo: Vas, Žabja vas, Dolina, Pod Logom, Pajsarjev Kot,
Krošljev Grič in Razorska dolina. V Podlipi živi skupaj 528 prebivalcev, v nobenem zaselku
pa ni več kot 200 prebivalcev. Po dnu doline teče potok Podlipščica, ki je levi pritok
Ljubljanice. Zaradi neurejene problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode velja
Podlipščica po propadu usnjarske industrije na Vrhniki za enega izmed glavnih
onesnaževalcev Ljubljanice. Podatke o številu prebivalcev v posameznem zaselku sem
prispevala sama na podlagi terenskega poznavanja območja.

7.3.1. Podlipa – Pajsarjev Kot
V zaselku Pajsarjev Kot živi 61 prebivalcev. Nahaja se v spodnjem delu podlipske doline, na
prehodu južnega obrobja Polhograjskega hribovja v Ljubljansko barje. Večina poselitve je
zgoščene nekoliko nad dnom doline, kar omogoča gravitacijsko pretakanje in s tem tudi
možnost za postavitev RČN. V neposredni bližini zaselka se nahaja Pajsarjeva jama.
Preglednica 17: Ocena primernosti zaselka Podlipa - Pajsarjev Kot

Naselje - zaselek
Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
Podlipa - Pajsarjev Kot
4
3
1
1

Bližina
CČN
4

Površina
4

Naklon
3

Na območju zaselka Pajsarjev Kot ni površinskih kraških pojavov, prav tako območje zaselka
ne spada v nobeno varovano območje narave. Za zaselek Pajsarjev Kot izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja ni v načrtu (Plečnik, Remškar, 2005). Gradnja dolgega
kanalizacijskega omrežja do CČN Tojnice ni smiselna, saj je zaselek oddaljen več kot 4 km.
Izgradnja RČN za zaselek bi bila zato dobra rešitev. V ta namen bi potrebovali okrog 150 m2
površine. V neposredni bližini zaselka je veliko razpoložljivih površin za izgradnjo RČN, saj
prevladujejo travniki. Relief se od severa postopno spušča proti jugu, na dokaj uravnano dno
podlipske doline, kjer se nahaja tudi predlagana lokacija za postavitev RČN (Slika 11).
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Slika 11: Predlagana lokacija RČN pri zaselku Podlipa - Pajsarjev Kot

Vir: Atlas okolja, 2016.

7.3.2. Podlipa – Dolina
V zaselku Dolina živi 39 prebivalcev. Nahaja se na prehodu južnega dela Polhograjskega
hribovja v podlipsko dolino. Večina hiš se nahaja nekoliko nad dnom doline, s čimer je
omogočeno tudi gravitacijsko pretakanje odpadne vode in s tem možnost za postavitev RČN.
Preglednica 18: Ocena primernosti zaselka Podlipa - Dolina

Naselje - zaselek
Podlipa - Dolina

Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
3
4
1
1

Bližina
CČN
4

Površina
4

Naklon
3
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Na območju zaselka Dolina ni površinskih kraških oblik, območje pa se ne uvršča na nobeno
od varovanih območij narave. Za zaselek Dolina je po Operativnem programu odvajanja in
čiščenja odpadne vode (Plečnik, Remškar, 2005) v načrtu izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja, ki se zaključi z malo čistilno napravo. Glede na to, da je cilj diplomskega dela
poiskati možne lokacije za RČN, ki imajo mnogo prednosti pred klasičnimi malimi čistilnimi
napravami, se mi zdi smiselno, da se za zaselek Dolina zgradi RČN, saj je na razpolago dovolj
površin. Za izgradnjo RČN bi potrebovali okrog 100 m2 površine. Predlagana lokacija je pod
cesto, jugovzhodno od zaselka Dolina (Slika 12), saj se dno doline postopno znižuje v tej
smeri.
Slika 12: Predlagana lokacija RČN pri zaselku Podlipa - Dolina

Vir: Atlas okolja, 2016.
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7.3.3. Podlipa – Pod Logom
V zaselku Pod Logom živi 48 prebivalcev. Nahaja se na prehodu južnega dela Polhograjskega
hribovja v podlipsko dolino. Tudi tukaj se hiše nahajajo večinoma nekoliko nad dnom doline,
kar predstavlja idealne pogoje za postavitev RČN.
Preglednica 19: Ocena primernosti zaselka Podlipa - Pod Logom

Naselje - zaselek
Podlipa - Pod Logom

Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
3
4
1
1

Bližina
CČN
4

Površina
4

Naklon
3

Na tem območju ni površinskih kraških pojavov, območje zaselka pa se tudi ne nahaja na
varovanem območju narave. V neposredni bližini zaselka je veliko travnikov, njiv in
pašnikov. Za zaselek Pod Logom je sicer v načrtu izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja, ki se zaključi z malo čistilno napravo (Plečnik, Remškar, 2005), vendar se mi zdi
smiselno, da se za zaselek Pod Logom zgradi RČN, saj je na razpolago dovolj površine za
njeno izgradnjo, poleg tega pa imajo RČN mnogo prednosti pred klasičnimi malimi čistilnimi
napravami.
Slika 13: Predlagana lokacija RČN pri zaselku Podlipa - Pod Logom

Vir: Atlas okolja, 2016
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Za izgradnjo RČN bi potrebovali okrog 120 m2 površine. Glede na to, da se dno doline spušča
proti jugovzhodu, je tudi predlagana lokacija za postavitev RČN jugovzhodno od zaselka Pod
Logom (Slika 13), saj je s tem omogočeno tudi gravitacijsko pretakanje odpadne vode.
Lokacija se nahaja približno 100 m severno od potoka Podlipščica, ki v spodnjem toku
občasno tudi poplavlja, tu pa je verjetnost poplav izredno majhna.

7.3.4. Podlipa - Vas
V zaselku Vas živi 141 prebivalcev. Zaselek se nahaja pod cerkvijo sv. Brikcija. Vanj je
vključen tudi del spodnjega Smrečja, ki ga od Podlipe loči potok Podlipščica, ki teče proti
jugovzhodu. Površje se od severa in juga spušča proti dnu doline, kjer je zgoščena poselitev.
Preglednica 20: Ocena primernosti zaselka Podlipa - Vas

Naselje - zaselek
Podlipa - Vas

Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
3
3
1
1

Bližina
CČN
4

Površina
4

Naklon
4

Na območju zaselka Vas površinski kraški pojavi niso prisotni. Zaselek tudi ni na varovanem
območju narave. Za zaselek Vas je v načrtu izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, ki se
zaključi z malo čistilno napravo (Plečnik, Remškar, 2005). Gradnja se še ni začela in glede na
to, da je cilj diplomskega dela poiskati možne lokacije za RČN, predlagam, da se za zaselek
Vas zgradi RČN, saj je na razpolago dovolj površine. Za izgradnjo RČN bi potrebovali okrog
350 m2 površine. Predlagana lokacija je na desnem bregu potoka Podlipščica, južno od
zaselka Vas (Slika 14). Lokacija se nahaja na travniku, tako da ostanejo lastnikom
obdelovalne površine še vedno na voljo.
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Slika 14: Predlagana lokacija RČN pri zaselku Podlipa - Vas

Vir: Atlas okolja, 2016.
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7.3.5. Podlipa – Žabja vas
V zaselku Žabja vas živi 91 prebivalcev. V celoti se nahaja na levem bregu potoka
Podlipščica na prehodu med južnimi obronki Polhograjskega hribovja in dnom podlipske
doline. Hiše se večinoma nahajajo nekoliko nad dnom doline.
Preglednica 21: Ocena primernosti zaselka Podlipa - Žabja vas

Naselje - zaselek
Podlipa - Žabja vas

Kanalizacija Velikost Varovanje Kraškost
3
3
1
1

Bližina
CČN
4

Površina
4

Naklon
4

Na območju zaselka Žabja vas ni prisotnih površinskih kraških oblik, območje zaselka pa tudi
ne spada v varovano območje narave. Za zaselek Žabja vas je v načrtu izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja, ki se zaključi z malo čistilno napravo (Plečnik, Remškar, 2005).
Ker se gradnja le tega še ni začela, na razpolago pa je dovolj površine za izgradnjo RČN, se
mi zdi smiselno, da se za zaselek Žabja vas zgradi RČN. Za njeno izgradnjo bi potrebovali
okrog 230 m2 površine. Predlagana lokacija je na travniku jugovzhodno od zaselka Žabja vas
(Slika 15). V neposredni bližini predlagane lokacije je tudi manjši potoček, kamor bi lahko
speljali očiščeno vodo iz RČN. Poleg tega je tukaj možno gravitacijsko pretakanje odpadne
vode od zaselka do RČN, za razliko od lokacije na drugi strani ceste, kjer je padec terena
minimalen.
Slika 15: Predlagana lokacija RČN pri zaselku Podlipa - Žabja vas

Vir: Atlas okolja, 2016.
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8. SKLEP
Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda je izjemnega pomena za ohranjanje narave in
varstvo vodnih virov. Zahteva celosten pristop ter učinkovito reševanje. Odpadne vode, ki
izhajajo iz posameznih naselij v občini Vrhnika, predstavljajo potencialno nevarnost za zajetja
pitne vode, ki ležijo pod njimi, zato je urejeno čiščenje odpadnih voda iz naselij v številnih
primerih nujna zahteva. Naselja in zaselki se med sabo zelo razlikujejo, zato je za vsako
posebej treba izdelati podroben načrt ureditve čiščenja odpadnih voda.
RČN predstavljajo okolju prijazne in estetske možnosti za čiščenje odpadnih voda. Njihova
uporaba je zelo primerna in se ujema z načeli trajnostnega razvoja. V pokrajini so skoraj
neopazne, poleg tega pa prispevajo k večji pestrosti okolja. Glavni omejitveni dejavnik za
uporabo rastlinskih čistilnih naprav na preučevanem območju je pomanjkanje primernega
prostora. Analiza naselij je pokazala, da trenutni način odvajanja in čiščenja odpadne vode le
v štirih naseljih ustreza zakonskim določilom. Ostala naselja namreč nimajo primernega
načina čiščenja, zato odpadna voda iz greznic odteka v okolje.
Pri presoji reševanja problema odpadnih voda v naseljih občine Vrhnika s pomočjo RČN je
treba nameniti veliko pozornosti značilnostim površja, geološke zgradbe, hidrogeografskih in
klimatogeografskih razmer ter poselitvi in obliki naselij. S pomočjo RČN bi se na podlagi te
analize lahko čistile odpadne vode še iz dveh naselij ter petih zaselkov v občini Vrhnika. S
tem je potrjena tudi delovna hipoteza diplomskega dela, da v občini Vrhnika obstajajo
geografski pogoji za uporabo RČN in da je njihova gradnja možna, smiselna in primerna. Za
izvedbo projekta bodo vsekakor potrebne še nadaljnje analize ter izdelava podrobnejše študije
in projektne dokumentacije. Na območjih, kjer je poselitev razpršena, bodo boljša izbira
individualne čistilne naprave. Kot take bi prišle v poštev tudi RČN le za nekaj sosednjih hiš
ali le za posamezno stanovanjsko zgradbo. RČN bi lahko uporabili tudi na samotnih kmetijah,
ki jih je v občini Vrhnika kar nekaj. Rastlinske čistilne naprave so primerne tudi za čiščenje
padavinskih voda s cest in avtocest, kar bi lahko s pridom izkoristili tudi v vrhniški občini.
Poleg predlaganih rešitev bi bilo nujno treba poiskati rešitve problematike čiščenja odpadnih
voda predvsem za naselja na Zaplani in Pokojiški planoti, ki se vsa nahajajo na kraškem
površju. To območje je je pokrajinskoekološko zelo občutljivo, poleg tega pa gradnja dolgega
kanalizacijskega omrežja do CČN Tojnice ne pride v poštev.
Vsekakor bi bilo treba prebivalce ozaveščati in spodbujati tudi k manjši porabi vode, s čimer
bi pripomogli k manjši količini odpadne vode in posledično tudi manjšemu obremenjevanju
okolja.
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9. SUMMARY
Appropriate drainage and wastewater treatment is especially important for nature
conservation and protection of water resources. It requires an integrated approach for an
effective solution. Wastewaters coming from the settlements in the municipality of Vrhnika
pose a potential threat to the water catchment lying beneath them. Therefore, an orderly
treatment of wastewaters coming from the settlements is in many cases an essential
requirement. Because the situation accross different settlements and hamlets widely varies,
each of them requires a customised plan of wastewater treatment.
Constructed wetlands are environmentally friendly and aesthetic options for wastewater
treatment. Their use is very appropriate and is consistent with the principles of sustainable
development. Not only that they are nearly imperceptible in the countryside, but they also
contribute to the greater environmental diversity. The main limiting factor for the use of
constructed wetlands in the municipality of Vrhnika is the lack of suitable space. The analysis
of the settlements showed that the current method of collection and wastewater treatment
complies the statutory provisions in only four settlements. Other settlements lack the
appropriate means of purification, and wastewater from septic tanks drains into the
environment.
When analysing for the appropriate solution for the wastewater problem in the settlements of
the municipality of Vrhnika using constructed wetlands, much attention has to be paid to the
characteristics of the surface, geological structure, hydrogeographical and climate conditions,
population density and form of settlements. Based on this analysis, constructed wetlands can
be used to clean wastewater from additional two villages and five hamlets in the municipality
of Vrhnika. This confirms the working hypothesis of this thesis that in the municipality of
Vrhnika there are suitable geographical conditions for the use of constructed wetlands, and
that their construction is possible, reasonable and adequate. The implementation of the project
will certainly require further analysis and preparation of more detailed studies and project
documentation. In areas where settlement is dispersed, individual treatment plants would be a
better choice. As such, constructed wetlands could be suitable for few neighboring houses or
for a single apartment building. Constructed wetlands could also be used on isolated farms,
which are quite a few in the municipality of Vrhnika. Constructed wetlands are also suitable
for cleaning rainwater from roads and highways, which could also be utilized in the Vrhnika
municipality. In addition to the proposed solutions, it is necessary to urgently find solutions to
the problem of wastewater treatment for settlements in Zaplana and Pokojišče plateau, that are
all situated on the karst surface. These areas are ecologically very sensitive, and building long
sewer network to the central wastewater treatment plant Tojnice is not an option.
Certainly, the awareness should be raised among the residents to consume less water, thereby
helping to lower the quantity of wastewater and consequently the negative impact on the
environment would be smaller.
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