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SONARAVNA GEOGRAFSKA ZASNOVA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V
OBČINI LOŠKI POTOK
IZVLEČEK:
Za občino Loški Potok nerešeno stanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
predstavlja velike težave, saj se neprečiščene odpadne vode v veliko primerih stekajo v
podtalnico in bližnje potoke. Te vode podtalno odtekajo proti nižje ležečim izvirom, ki
oskrbujejo s pitno vodo na tisoče prebivalcev Ribnice, Kočevja in Loške doline, zato so
urejena kanalizacija in čistilne naprave tukaj ključnega pomena.
Z ostrejšimi zahtevami za zaščito in varovanje površinskih in podzemnih voda Evropske unije
je bil sprejet operativni program, ki natančno določa območja poselitve Slovenije, za katera je
v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
Rastlinske čistilne naprave, ki jih bomo poskušali umestiti v posamezna naselja občine kot
rešitev sonaravnega čiščenja odpadnih voda, so oblika ekoremediacijskih tehnologij, ki se v
Sloveniji vse bolj uveljavljajo. Rastlinske čistilne naprave posnemajo samočistilne
sposobnosti narave, so učinkovite, enostavne, stroškovno sprejemljive ter okolju prijazne.
Primerne so za občutljiva območja z razpršeno poselitvijo in razgibanim reliefom, saj jih
lahko prilagodimo dani oblikovanosti prostora. Tako območje je tudi občina Loški Potok.
KLJUČNE BESEDE: sonaravni razvoj, čistilne naprave, Loški Potok.
SUSTAINABLE GEOGRAPHIC PLAN OF WASTEWATER TREATMENT IN
MUNICIPALITIY OF LOŠKI POTOK
ABSTRACT:
Loški Potok is a municipality with unresolved status of wastewater treatment, which presents
a major problem. Untreated wastewater in most cases flows into groundwater and nearby
streams. These waters drain into direction of downstream springs, which are source of
drinking water for thousands of residents of Ribnica, Kočevje and Loška dolina. Organized
sewage systems and wastewater treatment plants (WWTPs) here are crucial.
Operational Programme was accepted when the European Union adopted more restrictive
requirements for protection of the surface and underground water. It specifies the area of
settlements in Slovenia, for which it needs to provide adequate drainage and wastewater
treatment in the prescribed period.
Constructed wetlands (CWs) can be installed in each settlement of Loški Potok municipality.
As a solution for sustainable wastewater treatment, ecoremediation technologies will be
presented. CWs are small wastewater treatment plants, that imitate natures self-cleaning
capacity. They are efficient, simple to use, cost-effective and environmentally friendly. Their
installation is possible in eccologically sensitive areas with dispersed settlement and can be
adopted to a given surface features. Loški potok municipality is such example.
KEY WORDS: sustainable development, wastewater treatment plants, Loški Potok.
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SEZNAM KRATIC
ČN – čistilna naprava
ERM – ekoremediacije
MKČN – mala komunalna čistilna naprava
PE – populacijski ekvivalent
RČN – rastlinska čistilna naprava
VVO – vodovarstvena območja

SLOVAR POJMOV
absorpcija – prodiranje/vsrkavanje snovi v maso trdne snovi ali tekočine
adsorpcija – oprijemanje plina, tekočine ali raztopljene snovi na površino trdne snovi sli
tekočine
aerobna razgradnja – biorazgradnja s pomočjo mikroorganizmov ob prisotnosti prostega ali
raztopljenega kisika v vodnem okolju
anaerobna razgradnja – biorazgradnja s pomočjo mikroorganizmov, v razmerah ko ni na
razpolago prosti ali raztopljeni kisik
biofilm – plast mikroorganizmov, ki se tvori na površini nosilnega materiala
biokemijska potreba po kisiku (BPK) – masna koncentracija raztopljenega kisika, ki se pri
določenih pogojih porabi za biološko oksidacijo organskih in/ali anorganskih snovi v vodi
denitrifikacija – redukcija nitratov ali nitritov s pomočjo bakterij, v glavnem v plinasti dušik
ekoremediacija (ERM) – je način zaščite in obnove degradiranih okolij s pomočjo naravnih
sistemov in procesov
evtrofikacija – bogatenje sveže vode s hranljivimi snovmi, predvsem s spojinami dušika in
fosforja, ki pospešuje rast alg ali višjih rastlin
kemijska potreba po kisiku (KPK) – masna koncentracija ekvivalenta kisika za količino
porabljenega dikromata pri določenih pogojih
makrofiti – vodne rastline, vidne s prostim očesom, ki živijo predvsem v litoralnem pasu,
npr. rogoz, beli lokvanj, rumeni blatnik (Sajovic, 2010)
nitrifikacija – oksidacija amonijevih soli s pomočjo bakterij, običajno končni produkt nitrat
populacijski ekvivalent (PE) – je enota onesnaženja, ki ga povzroča en človek na dan in se
lahko izraža z različnimi parametri
rizom – podzemno steblo, ki raste vodoravno in je podobno korenini, ker gre za steblo, na
njem najdemo brste, iz katerih poženejo poganjki (Sajovic, 2010)
rizosfera – tanka plast zemlje, ki je v kontaktu z rastlinskimi koreninami (Sajovic, 2010)
tlačni cevovod – cevovod za transport odpadne vode pod tlakom
črpalka – naprava za dvigovanje vode

*Ostali vir definicij: Roš, M., Panjan, J., 2012

1 UVOD
Majhno Slovenijo označujejo velike medregionalne razlike, ki so posledica različnih naravnih
danosti in gospodarskega razvoja. Gospodarska rast in dvig življenjskega standarda sta bila
dosežena na račun izčrpavanja naravnih virov ter njihovega onesnaženja. To se je dogajalo in
se še vedno tudi drugod po svetu. »Izkoriščanje narave in naravnih virov planeta bistveno
presega zmogljivost obnavljanja ter nevarno zmanjšuje biotsko raznovrstnost« (Plut, 2010, str.
45), kar države sili v drugačne načine koriščenja naravnih virov in energije.
Danes se počasi uveljavlja trajnostno sonaravni razvoj, ki (Loucks, Gladwell, 1999; cv: Plut,
2002):
- ne uničuje ključnih življenjskih oskrbnih sistemov planeta (zrak, voda, prsti, biološki
sistemi) ‒ ekosistemska trajnostnost/sonaravnost;
- omogoča stalen tok dobrin in storitev, ki izhajajo iz naravnih virov planeta ‒
gospodarska trajnostnost/sonaravnost;
- zagotavlja pravično razporeditev koristi od proizvodnje dobrin in storitev ter ob tem
ohranja življenjsko oskrbne sisteme ‒ socialna trajnostnost/sonaravnost.
Ob besedni zvezi sonaravni razvoj naprej pomislimo na varstvo geografskega okolja,
trajnostni razvoj, trajnostno rabo naravnih virov, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ekološke
kmetije itn. Po Špesovi je sonaravni razvoj predvsem iskanje in vzdrževanje ravnovesja med
materialnim blagostanjem, socialno varnostjo in zdravim okoljem, kjer načrtovanje
sonaravnega razvoja ne pomeni le varovanja okolja, naravnih virov in značilnosti pokrajine,
temveč okolju (in prostoru) prilagojeno razmeščanje naselij, dejavnosti in infrastrukture, rabe
zemljišč in drugih okoljskih virov (Špes, 2007).
S temo diplomske naloge, sonaravna geografska zasnova čiščenja odpadnih voda, pa smo se
dotaknili dokaj novega področja v Sloveniji, ki se je relativno dobro razvilo in ga lahko
štejemo kot način trajnostnega sonaravnega razvoja, to so ekoremediacije (v nadaljevanju
ERM).
ERM z upoštevanjem naravnogeografskih značilnosti in regeneracijskih sposobnosti
pokrajine varujejo okolje in ga obnavljajo s posnemanjem narave. Njihov koncept se nanaša
na uporabo trajnostnih sistemov in procesov za sanacijo okolja in njegovo zaščito. Naravne
vire uporabljajo za varovanje okolja, naravne procese pa usmerjajo v ščitenje in obnovo
okoljskih elementov. Veliko vlogo imajo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, pri
zmanjševanju onesnaženosti z nitrati in čiščenju komunalnih odpadnih voda pod 2000 PE
(populacijski ekvivalent), pri varstvu voda na vodovarstvenih in zavarovanih območjih, pri
varstvu območij kopalnih voda, stoječih celinskih voda in jezer, pri sušah in poplavah, pri
izboljšanju kakovosti življenja v mestih, pri sanaciji starih bremen in kot podpora kmetijstvu
(Vovk Korže, Vrhovšek, 2009).
Ena izmed oblik ekoremediacijskih metod so rastlinske čistilne naprave (v nadaljevanju
RČN), ki posnemajo samočistilne sposobnosti narave in omogočajo sonaravno čiščenje
različnih odpadnih voda. Čiščenje odpadnih voda je na RČN enostavno, stroškovno
sprejemljivo, saj za njihovo delovanje nista potrebni energija in strojna oprema, učinkovito
zaradi 80‒90 odstotnega zmanjšanja onesnaževal v odpadnih vodah ter okolju prijazno, saj se
ekološko, biotsko in krajinsko lepo vključujejo v okolje.

1

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) smo sprejeli evropske okoljske
standarde na področju čiščenja in odvajanja odpadnih komunalnih voda. Na občutljivih
vodovarstvenih območjih je treba najprej tam, kjer je večja prebivalstvena gostota, zagotoviti
ustrezno opremljenost z javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode do
konca leta 2015. Posamezne stavbe ali manjša naselja, ki jim zaradi manjše gostote ni treba
imeti javnega kanalizacijskega sistema, pa morajo prav tako do konca leta 2015 na občutljivih
območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje na individualnih čistilnih napravah ali pa jim je
treba z uporabo storitev obvezne javne službe zagotoviti odvajanje v nepretočno greznico z
zagotovljenim odvozom komunalne odpadne vode na ustrezno čistilno napravo. Manjša
naselja in posamezni objekti izven občutljivih območij pa morajo zagotoviti odvajanje in
čiščenje odpadnih voda do konca leta 2017.
V občini Loški Potok so že pred leti začeli iskati rešitve za čiščenje odpadnih voda, vendar
zaradi specifičnih geografskih značilnosti noben načrt ni bil sprejet. Poselitev, razne
prepovedi, vodovarstvena območja, razgiban relief, poplavne površine itn. onemogočajo
uresničitev načrtov in otežujejo določanje lokacij čistilnih naprav. Manjše število
prebivalstva, razpršenost naselij in hiš usmerjajo v izgradnjo večjega števila malih
komunalnih čistilnih naprav, kamor uvrščamo tudi RČN. Slednjim bomo v diplomski nalogi
namenili največ pozornosti, saj gre za sonaravno geografsko zasnovo čiščenja odpadnih voda,
na podlagi katere bomo podali primerne zaključne predloge lokacij postavitve in ureditve
naselij z RČN.
S sprejetjem Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih komunalnih
čistilnih naprav leta 2007 je RČN postala dovoljena tehnologija za čiščenje komunalne
odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah, saj jo po zakonu uvrščajo med naprave
za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE.
Območje občine Loški Potok je pomembno vodozbirno kraško zaledje, od koder se večina
voda steka proti nižje ležečim krajem Loške in Ribniško-kočevske doline, kjer so pomembna
zajetja pitne vode. Posledično večina površja občine leži na občutljivem vodovarstvenem
območju, zato je nujna ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Območje je
tudi ohranjeno in ekološko bogato, saj kar 80 % površja pokriva Natura 2000. Izrazita
kraškost površja pa še dodatno spodbuja sonaravne tehnologije čiščenja voda, ki temeljijo na
naravnih procesih in jih je mogoče prilagoditi različnim okoljem ter potrebam. Prav take so
RČN, ki s pomočjo različnih fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov zmanjšujejo dušikove
in fosforjeve spojine, težke kovine ter druge strupene snovi in bakterije v odpadnih vodah.

1.1 Namen in cilji
Namen diplomske naloge je predstaviti obstoječe načrte čiščenja odpadnih voda v občini
Loški Potok in nato z geografskega vidika podati idejne zasnove sonaravnega čiščenja
odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami po posameznih naseljih.
Cilji diplomskega dela so:
- vrednotenje naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti občine Loški
Potok, ki bi lahko vplivale na postavitev in ureditev čiščenja odpadnih voda z
rastlinskimi čistilnimi napravami;
- proučiti naselja z izbranimi geografskimi kriteriji za izbor sonaravnega čiščenja
odpadnih voda;
2

-

glede na morfološke in prebivalstvene značilnosti posameznih naselij podati predloge
območja postavitve rastlinskih čistilnih naprav ter jih argumentirati.

1.2 Hipoteze
Postavljene so sledeče hipoteze:
1. V občini je zaradi posebnih geografskih značilnosti oteženo načrtovanje ureditve
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
2. Zaradi razpršenosti naselij je najprimernejši decentralizirani sistem kanalizacije z
večjim številom čistilnih naprav v občini.
3. V občini Loški Potok obstajajo geografske možnosti uporabe sonaravnega čiščenja
odpadnih voda z RČN.

1.3 Metodologija
Za proučevanje pokrajinske degradacije smo uporabili funkcijski fizičnogeografski in
regionalnogeografski metodološki pristop, ki je sestavljen iz dveh pristopov.
Tradicionalna fizičnogeografska metoda izhaja iz delitve pokrajine na fizičnogeografske in
družbenogeografske sestavine, ki v ospredje postavlja proučevanje pokrajinskih posledic
obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah, kot so ozračje, voda, relief, prst in
vegetacija (Plut, 2004).
Slika 1: Fizičnogeografski model ‒ fizičnogeografska sestava in dinamika pokrajine

Vir: Plut, 2004, str. 33
Funkcijsko zasnovan regionalnogeografski metodološki pristop pa poudarja nujnost
sinteznega pristopa proučevanja regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno
povzročenem preoblikovanju pokrajine (regije). Pri tem gre na koncu še vedno za
3

tradicionalno regionalnogeografsko vsebinsko in metodološko zasnovo z nekaterimi
dodatnimi, specifičnimi metodološkimi prijemi in problemsko-funkcijsko zasnovanimi
vsebinskimi poudarki (Plut, 2004).
Slika 2: Regionalnogeografski model ‒ pokrajina kot snovno-energetski sistem

Vir: Plut, 2004, str. 44
Geografsko okolje se torej obravnava kot povezan prostorski sistem, sestavljen iz naravnega
(relief, ozračje, voda, prst, vegetacija) in socioekonomskega (prebivalstvo, naselja,
kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, industrija, promet, rekreacija) subsistema (Plut,
2004).

4

Slika 3: Funkcijski fizičnogeografski in regionalnogeografski metodološki pristop
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Avtor: Nina Sterle
V diplomski nalogi smo najprej predstavili naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti občine Loški Potok, ki so bistvene za sonaravno geografsko zasnovo čiščenja
odpadnih voda v sami občini. V nalogi smo jih funkcijsko vrednotili in jih natančneje
opredelili v poglavju Analiza naselij, kjer smo na podlagi zbranih podatkov določili
dejavnike, ki vplivajo na izbiro sonaravnega čiščenja odpadnih voda z RČN. Analizirane in
ovrednotene podatke smo nato v poglavju Idejne zasnove ureditve naselij s sonaravnimi
oblikami čiščenja odpadnih voda sintezno prikazali z zaključnimi predlogi lokacij RČN po
posameznih ali skupinah naselij v občini Loški Potok.
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Tako kot sta zapisala Vovk Korže in Vrhovšek, so okoljski problemi, v tem primeru
neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, zelo kompleksni in medsebojno
prepleteni, zato je treba pri načrtovanju upoštevati hkrati tako stanje okolja, gonilne sile,
pritiske kakor vplive, pa seveda tudi geografske, družbene in gospodarske pogoje posamezne
občine. Vsaka lokalna skupnost na koncu okoljsko načrtovanje prilagodi svojim razmeram,
pogojem in razvojnim potrebam, pri čemer je nujen celostni pristop (Vovk Korže, Vrhovšek,
2009).

1.4 Struktura diplomske naloge
Diplomsko delo temelji na kabinetnem in terenskem delu. Kabinetno delo je obsegalo pregled
literature in virov, s pomočjo katerih so opisane naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti občine Loški Potok, zakonodaja na področju čiščenja odpadnih voda v Sloveniji
ter značilnosti in oblike čiščenja odpadnih voda s poudarkom na sonaravnem čiščenju
odpadnih voda z RČN. Opisali smo princip delovanja RČN, njihove prednosti, slabosti in
način uporabe ter za boljši vpogled v njihovo delovanje obiskali podjetje Limnos, ki je v
Sloveniji vodilno podjetje na področju RČN, ki jih trži pod blagovno znamko Limnowet. Za
opis stanja in obstoječih načrtov za čiščenje odpadnih voda v občini Loški Potok smo
pregledali lokalni časopis Odmevi in obiskali enoto občine. Naselja občine smo nato
analizirali tako, da smo oblikovali dejavnike s pomočjo literature, spletnih virov in terenskega
dela, ki z vidika RČN najbolj opredeljujejo njihovo postavitev v Loškem Potoku. Za
oblikovanje predlogov lokacij RČN je bilo opravljeno terensko delo, ki je potekalo v vseh 17
oz. 16 naseljih. V vsakem naselju smo poskušali na podlagi dejavnikov najti primerno
površino za postavitev naprave. Predlagana območja smo tudi slikali in kartirali. Podatke za
geostatistično analizo naselij smo pridobili od Geodetske uprave Republike Slovenije (sloj:
meje občine in meja naselij, kataster stavb, relief, ceste) in s spletne strani Agencije Republike
Slovenije za okolje (sloj: vodovarstvena območja, Natura 2000, vodotoki).
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2 GEOGRAFSKI ORIS OBČINE LOŠKI POTOK
Obmejna občina Loški Potok je bila ustanovljena leta 1995. Nastala je z združitvijo krajevne
skupnosti Loški Potok, ki je bila tedaj del občine Ribnica, in krajevne skupnosti Draga, ki je
bila del občine Kočevje. Nahaja se na jugu Slovenije in meji na občine Loška dolina, Bloke,
Sodražica, Ribnica, Kočevje ter Čabar na Hrvaškem.
Občina Loški Potok meri 134,5 km² (Srednjeročni načrt razvojnih …, 2009). Obsega 17
naselij ‒ Hrib, Mali Log, Retje, Srednja vas, Šegova vas in Travnik, ki so v KS Loški Potok,
in naselja Lazec, Podpreska, Draga, Srednja vas pri Dragi, Trava, Pungert, Podplanina, Črni
Potok, Glažuta, Novi Kot in Stari Kot, ki so v KS Draga. Večina naselij leži na nadmorski
višini med 700 in 900 m, zato se je za to območje uveljavil izraz »slovenski Tibet«. Najvišji
vrh, z nadmorsko višino 1255 m, je Debeli vrh, najnižja točka pa je naselje Črni Potok ob
Čabranki z nadmorsko višino 500 m.

2.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1.1 Lega in relief
Po Gamsovi členitvi Slovenije na geografske regije večji del občine Loški Potok uvrščamo v
mikroregijo Bloško-Potočanska planota, njen jugovzhodni del pa v mikroregijo Ribniško in
Kočevsko gorovje.
Občino Loški Potok tvorita Potočanska in Dragarska dolina, ki zavzemata osrednji del v
dinarski smeri potekajočega podolja (SZ–JV). Nahaja se med dolino Čabranke in Blokami,
obdajajo pa ga visoke kraške planote, kot so Velika gora na vzhodu, Goteniška gora na
jugovzhodu, Racna gora na zahodu in Travljanska gora na jugozahodu. To veliko podolžno
podolje deli Potočansko planoto na vzhodni in zahodni del.
Potočanska dolina, ki predstavlja severni del občine, je sestavljena iz Retijske uvale na severu
in Travniške kotanje na jugu. Retijsko uvalo od Travniške kotanje loči kopasti vrh Tabor (816
m n. v.), ki ustvarja občutek dveh zaključenih dolin. V tem dvignjenem delu je nastalo naselje
Hrib, ki je tudi središče občine. Gams je Travniško kotanjo poimenoval kar uvala, vendar
zaradi morfoloških in hidroloških značilnosti lahko označimo območje tudi za manjše kraško
polje. V Travniški kotanji se nahajajo vasi Travnik, Srednja vas in Šegova vas.
Južni del občine obsega 7 km dolga Dragarska dolina na nadmorski višini od 750 do 780 m,
ki se zaključi pri naselju Trava. Osrednje naselje tega območja je Draga. Suho Dragarsko
dolino je zakrasevanje tako preoblikovalo, da so v njej nastale plitve uvale oziroma kotanje v
vaseh Podpreska, Draga, Srednja vas in Trava. Za zaključek Dragarske doline na jugu je
značilen pojav obvisele doline, ki se strmo spušča v dolino Čabranke (Kladnik, 1998). Ko se
pri naselju Trava začnemo strmo spuščati proti mejnemu prehodu Podplanina, gremo mimo
odcepov za naselja Podplanina, Pungert in Črni Potok pri Dragi.
Med Dragarsko in Potočansko dolino ležita še dve večji kotanji ‒ Sodol in Lazec. Slednji je
tipična oblika manjše vrtačaste uvale, medtem ko je Sodol suha dolina (Gams, 2004). Ta
dolga in ozka suha dolina se začne takoj nad južnim delom oboda kotanje Travnik in se v
dolžini dobrih 2 km razteza do Dragarske doline, katere dno se znova zniža v primerjavi s
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suho dolino. V Sodolu se nahaja odcep proti naseljema Stari in Novi Kot, kjer sta manjši
obviseli dolini.

2.1.2 Kamninska sestava in geološki razvoj
Uvali Retje in Travnik se geološko nahajata med Racno goro (na zahodu) in Veliko goro (na
vzhodu) (Buser, 1974).
Ozemlje Racne gore zajema siv in svetlo siv skladovit apnenec. Nato se proti vzhodu, v smeri
Retij in Travnika, menjavajo ozki pasovi sivega gostega in oolitnega apnenca, temno sivega
zrnatega dolomita z vložki breč ter manjše zaplate apnenca z dolomitom. Na zahodnem
pobočju uvale Retje je temno siv zrnat dolomit z vložki breč, na vhodnem delu pa zelo ozka
plast dolomita z apnencem. Za to plastjo se v večjem obsegu nadaljuje belo siv apnenec
(Buser, 1974).
Travniška kotanja je nasuta z aluvialnim materialom, medtem ko sta uvala Retje in Dragarska
dolina iz glacialnih sedimentov.
Jugovzhodno od Loškega potoka in severno od Debelega vrha postopoma preide
zgornjetriasni dolomit v temno siv debelozrnat. Spodnji del teh skladov so temno sivi zrnati
dolomiti. Nad dolomitom leže sivi gosti apnenci, ki bočno mnogokrat prehajajo v zrnat
dolomit. Zahodno od Jelenovega Žleba in pri Matevljeku nadomešča dolomit in apnenec
dolomitna breča, ki vsebuje velike dolomitne kose (Buser, 1974).
Dragarsko dolino na vzhodu omejuje položno se dvigajoča in gozdnata Goteniška gora, na
zahodu pa se strmo vzpenja Travljanska gora, ki s Travljanskim vrhom, Pargom in Velikim
vrhom ločuje Dragarsko dolino od nekoliko višjega Kotarskega podolja. Geološko je
umeščena med Debelohribsko geološko strukturo preloma Lazec in Veliko goro (Savič,
Dozet, 1985; Kladnik, 1998).
Ob celotni zahodni strani Dragarske doline je ozek pas dolomitov iz zgornjetriasnih skladov.
Njihova debelina je okoli 300 metrov. Na vzhodni strani v smeri Velike gore je obsežen siv
gost in oolitni apnenec. Le ozek pas vzhodnega pobočja Dragarske doline zajemata temno siv
zrnat dolomit z vložki breč in manjša zaplata na sredini tega pobočja z dolomitom z vložki
apnenca. Nekarbonatna matična osnova je prisotna predvsem v obliki peščenjakov in skrilavih
kamnin na pobočjih doline Čabranke (Savič, Dozet, 1985).
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Slika 4: Občina Loški Potok ‒ geološka karta
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Lega, relief in kamninska sestava so zelo pomembne naravnogeografske značilnosti, ki jih je
potrebno upoštevati pri načrtovanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Razporeditev naselij
pomembno vpliva na izbor centraliziranega ali decentraliziranega kanalizacijskega sistema.
Kotanje, vrtače, kraška polja, ravnine, pobočja so pomembni kazalniki oblikovanosti terena.
Ta vpliva na gravitacijsko pretakanje odpadne vode po kanalizacijskem sistemu ali v sami
čistilni napravi in tako na investicijske stroške ureditve naselij s kanalizacijo. Karbonatne
kamnine pogojujejo hidrografsko mrežo, vplivajo na večjo občutljivost voda, saj se voda, ki
pronica skozi tla, ne zadržuje dovolj dolgo med kamninami, da bi se ustrezno prečistila.

2.1.3 Klimatske značilnosti
Celotno območje občine ima po Ogrinovi členitvi (1996) zmerno celinsko podnebje zahodne
in južne Slovenije, za katerega so značilne povprečne temperature najhladnejšega meseca med
0 in 3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C, pri čemer so oktobrske temperature višje od
aprilskih. Za to podnebje je značilen submediteranski padavinski režim z letno količino
padavin med 1300 in 2500 mm, z jesenskim primarnim in poznopomladanskim sekundarnim
viškom (Ogrin, 1996).
Kljub temu je padavinski režim na teh območjih bolj podoben subkontinentalnemu, saj se
primarni padavinski viški pojavljajo junija, sledi izrazit poletni nižek in nato sekundarni
jesenski višek (Korenčan, 2006).
Glede na povprečne letne temperature meteoroloških postaj v Sodražici (7,7 °C), Novi vasi na
Blokah (6,5 °C) in Babnem polju (6,1 °C) lahko sklepamo, da znaša povprečna letna
temperatura v Loškem Potoku okoli 7 °C. Značilni so veliki temperaturni ekstremi z
razponom od ‒30 °C do +30 °C (Frelih in sod., 2002).
Povprečne maksimalne temperature komaj presegajo 20 °C, če k temu dodamo podatke o
povprečnih minimalnih temperaturah (2,5 °C), njihovem spustu pod ničlo vsaj 4 mesece v letu
in spuščanje minimalnih ekstremov pod ‒30 °C, je možno trditi, da gre za hladno podnebje,
kar je posledica ne le lege na relativno visoki nadmorski višini, temveč tudi zaprtosti in
ozkosti podolja, v katerem so izpolnjeni vsi pogoji za usedanje hladnega zraka (Korenčan,
2006).
Območje je dobro namočeno zaradi lege ob dinarski orografski pregradi. Padavinski viški se
pojavljajo junija in oktobra, manj padavin je v januarju, juliju in avgustu. Glede na podatke
padavinskih merilnih postaj v naseljih Hrib in Trava se letna količina padavin giblje med
1500 in 1800 mm.
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Slika 5: Količina padavin merilnih postaj Trava in Hrib za leto 2012

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2013
Podnebje je pomemben dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri sonaravni geografski
zasnovi čiščenja odpadnih voda z RČN. Te so zaradi svoje velikosti in postavitve v zunanjem
okolju izpostavljene različnim atmosferskim dejavnikom. Njihova učinkovitost čiščenja se v
zimskem času zmanjša za 15–20 odstotkov, poleg tega lahko odpadna voda pri nizkih
temperaturah tudi zamrzne, kar ustavi delovanje čistilne naprave. Ob intenzivnejših,
dolgotrajnejših padavinah in dolgi zimi pa lahko v tleh ter ČN pride do prenasičenosti z vodo
in odpadnimi vodami, kar lahko povzroči zmanjšano zadrževanje odpadne vode ali površinski
tok. To povzroči prelivanje neprečiščene vode v okolico. Velikost in volumen RČN sta
odvisna od hidravličnih nihanj, zato je potrebno poznati klimatske značilnosti občine,
temperaturne ekstreme in padavinska nihanja.

2.1.4 Hidrografske značilnosti
Potočansko podolje predstavlja pomembno vodozbirno zaledje. Edina površinska vodotoka
sta Mežnarjev potok in Loški potok (ali potok Malenšca) na dnu Travniške kotanje. Dve
tretjini voda se po kraškem površju razteka proti Ribniškemu polju, ostale proti Loški dolini,
kar uvršča območje v porečje Save in s tem v donavsko povodje.
Ob intenzivnejših in dolgotrajnejših padavinah je za Retijsko in Travniško uvalo značilno
sezonsko poplavljanje. Dna uval sta zaradi manj prepustne dolomitne podlage in učinka
spomladanskih ter jesenskih padavin večkrat poplavljena. Dodaten vpliv ima tudi taljenje
snega spomladi. Poplavno območje se širi od najnižjih nadmorskih višin na dnu kotlin, kjer so
locirani požiralniki, navzgor. Poplave se začnejo povečevati, ko se piezometrična gladina
vode dvigne nad požiralnikov nivo. Takrat požiralniki ne morejo sproti odvajati vode, zato se
ta začne zadrževati na površju. Poplave v obeh kotlinah ne segajo neposredno v naselja, saj so
ta nekoliko dvignjena. Ob visokih vodah pa lahko poplava doseže tudi bližnje obrobne
objekte. Ker gre za kraške poplave, gmotne škode ni, saj počasi naraščajo in usihajo, malo
erodirajo in malo odlagajo. Ob vsakoletnih poplavah običajno ni ogrožen noben objekt, razen
prometna infrastruktura, ko voda poplavi cesto in s tem onemogoča prehod z avtomobilom.
Ob ekstremnih poplavah, ki so se zgodile v letih 1933, 1998, 2010 in januarja 2014, pa je bilo
ogroženih kar nekaj objektov. Najbolj so ogrožene kmetijske površine (uničenje poljščin), ki
se nahajajo na dnu uval, med ogroženimi objekti pa so najpogosteje obrobne stare zapuščene
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hiše, kozolci, hlevi in nova gospodarska poslopja (predvsem materialna škoda – zalivanje
kletnih prostorov).
Slika 6: Naselje Retje ‒ poplavno območje na dnu Retijske uvale leta 2014 (slikano s Tabora)

Avtor: Nina Sterle, 2014
Slika 7: Naselje Travnik ‒ poplavno območje na dnu Travniške kotanje leta 2014

Vir: Društvo upokojencev Loški Potok, 2014
V Dragarski dolini ni stalnih površinskih tokov in tudi ne posebnih poplav. Večji nestalni
potok Likeš teče na severu kotanje. Drugi nestalni potok, katerega struga se nekoliko zapolni
ob večjem ali obsežnejšem deževju, pa priteče izpod zahodnega pobočja pri vasi Podpreska in
teče nekaj 100 metrov v smeri proti jugu. Le v najbolj južnem delu občine, v dolini Čabranke,
kjer so nekarbonatne kamnine, izvira reka Čabranka s svojimi pritoki.
Zaradi specifičnih hidrografskih značilnosti in kraškosti površja so se na občinskem nivoju
oblikovala vodovarstvena območja, ki predstavljajo omejitve pri iskanju lokacij za RČN.
Čiščenje odpadnih voda je zaradi hitrega pronicanja onesnaženih voda proti vodnim zajetjem
Ribniškega polja in Loške doline nujno. Varovanje vodnih virov pa na takih območij zahteva
tudi terciarno čiščenje, ki ga opravljajo RČN.
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Poznavanje zgodovine širjenja poplav na dnu Travniške in Retijske uvale preprečuje
postavitev čistilne naprave na poplavno ravnico. Poplavna območja so neustrezne površine za
postavitev kakršne koli oblike čistilne naprave, saj se pojavlja problem vodotesnosti
kanalizacije in preplavljanja ČN. Nestalnost površinskih tokov in nepojavljanje poplav v
Dragarski dolini pa omogočata lažje iskanje lokacij RČN ter večjo izbiro ustreznega prostora
za postavitev ČN.

2.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina Loški Potok spada v statistično regijo Jugovzhodna Slovenija. Sodi med manjše in
najredkeje naseljene občine v Sloveniji. Po statističnih podatkih iz Popisa 2002 ima občina
1958 prebivalcev (695 gospodinjstev) v 17 manjših naseljih. Prevladujejo gručasta naselja v
dolinah in uvalah, vendar so ta pretežno razpršena. Glažute, ki se nahaja na vzhodnem delu
občine, nismo obravnavali, saj je to opuščeno gozdarsko naselje, ki nima stalnih prebivalcev.
Preglednica 1: Občina Loški Potok ‒ število prebivalcev po naseljih
Naselje
1961
1971
1981
1991
KS Loški Potok (Potočanska dolina)
Retje
523
513
491
465
Hrib - Loški Potok
368
369
340
379
Mali Log
280
245
230
235
Travnik
420
401
356
336
Šegova vas
178
165
150
138
Srednja vas
87
82
94
82
KS Draga (Dragarska dolina)
Podpreska
161
139
132
139
Draga
123
138
129
114
Novi Kot
92
70
48
39
Srednja vas pri Dragi
73
67
54
46
Lazec
92
82
66
57
Podplanina
95
73
72
47
Črni Potok
55
64
31
27
Trava
118
90
59
40
Stari Kot
49
38
29
19
Pungert
30
27
26
19
Skupaj
2744
2563
2307
2182

2011
432
370
241
292
110
63
114
97
52
44
38
33
29
25
18
11
1969

* Podatki iz Popisa 2002 niso podani, ker ni podatkov za posamezno naselje, ampak samo za večja naselja.

Vir podatkov: Popis prebivalstva 1948‒2011, 2013
Do začetka druge svetovne vojne je število prebivalcev v naseljih naraščalo. Po drugi svetovni
vojni, med letoma 1931 in 1961, pa je v vseh naseljih prišlo do upada števila prebivalcev, k
čemur sta prispevali vojna in izselitev Kočevarjev iz dragarskega območja. Upad prebivalstva
se je nadaljeval tudi v naslednjem obdobju (1961‒1991). Izjema je bilo le naselje Hrib - Loški
Potok, kjer je iz tabele razviden rahel porast prebivalstva, saj je bilo to središčno naselje tega
območja, pozneje, ob ustanovitvi občine, pa je postalo tudi središčno naselje z različnimi
upravnimi in oskrbnimi funkcijami (Frelih in sod., 2002).
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V rimski dobi sta imela Loški Potok in Dragarska dolina predvsem tranzitni pomen. Tukaj je
potekala pomembna rimska cesta: Dvorska vas–Lužarji–Hudi vrh–Loški Potok–Lazec–
Podpreska–Čabar ali odcep pri Lazcu–Stari kot–Prezid. Ena cesta je vodila proti Čabru in
druga proti Loški dolini (Frelih in sod., 2002).
V srednjem veku (13. stol.) so Loški Potok trajno poselili prebivalci Loške doline, ki jim je
območje služilo kot planina za poletno pašo ovac. Za svojo živino so začeli krčiti gozd, na kar
spominjajo številna imena, na primer Travnik, Mali Log, Retje, Lazec in druga (Frelih in sod.,
2002).
Ljudje so se preživljali z ovčerejo in poljedelstvom, dopolnilno pa so se ukvarjali še s
proizvodnjo suhe robe, ki so jo prodajali na Hrvaško in Ogrsko. Med letoma 1840 in 1856 je v
Glažuti delovala tudi steklarna (Frelih in sod., 2002).
Območje je doživelo gospodarski vzpon z razmahom gozdarstva v sredini 19. stoletja.
Prvotni načrt tržaške železnice je predvideval traso Ljubljana–Ig–Lužarji–Bloke–morje, zato
je bila leta 1852 v Travniku zgrajena prva žaga na parni pogon na Kranjskem, ki je bila eden
glavnih dobaviteljev tehničnega lesa za železnico (Frelih in sod., 2002).
Zaradi krize v gozdarstvu in agrarne prenaseljenosti v 2. polovici 19. stoletja se je začelo
izseljevanje v zahodno Evropo in Severno Ameriko. Skupno se je izselilo okoli 1000 ljudi.
Kljub izseljevanju je območje leta 1910 z 2500 prebivalci doseglo svoj poselitveni vrh (Frelih
in sod., 2002).
Zaradi redke poseljenosti, gozdnatosti in odmaknjenosti so se tu v času druge svetovne vojne
odvijale največje vojaške operacije. Posledica so bile številne žrtve med civilisti in vojaki,
ogromna materialna škoda in razseljeni ter izgnani prebivalci (Frelih in sod., 2002).
V povojnem obdobju so se prebivalci zaposlovali predvsem v gozdarstvu in novonastajajočih
industrijskih obratih za nižje kvalificirano delovno silo. Obrati Rika (kovinskopredelovalna
industrija), Inlesa in LIP (lesnopredelovalni industriji), BPT (tekstilna industrija) ter
Saturnusa avtoopreme so območju zagotavljali do 500 delovnih mest. Za višje izobraženi
kader je primanjkovalo delovnih mest, zato se je izseljeval v večje regionalne centre (Frelih in
sod., 2002).
V času tranzicije po letu 1991 je prišlo do gospodarskega nazadovanja, propadli so številni
obrati, med njimi LIP Podpreska, BPT tekstil in Saturnus avtooprema. Brezposelnost je bila
kar 30-odstotna (Frelih in sod., 2002).
Novo obdobje se je začelo ob ustanovitvi občine leta 1995. Ta se je soočila z velikim
pomanjkanjem delovnih mest in intenzivno vsakodnevno migracijo na delo v kraje izven
občine.
Danes je občina demografsko ogrožena. Število prebivalstva se še vedno zmanjšuje, med
drugim pa se povečuje število starejšega prebivalstva. Poleg upadanja rodnosti in
podaljševanja življenjske dobe prebivalstva so pomemben vzrok tudi migracije. Mlado in
izobraženo prebivalstvo se izseljuje, predvsem zaradi pomanjkanja delovnih mest.
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Po podatkih iz SI-Stat podatkovnega portala je imela občina med letoma 2002 in 2012 stalno
negativen naravni prirast, skupni selitveni prirast pa se je v teh letih stalno gibal med 5 in 10,
leta 2012 je bil kar ‒23. Tako kot v večini slovenskih občin je bila povprečna starost občanov
leta 2011 (43,3 leta) višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta). Razlika v
številu prebivalstva v starosti 0‒14 let in nad 65 let dokazuje izredno visok indeks staranja
(152), kar pomeni, da se povprečna starost prebivalcev te občine v povprečju dviga hitreje kot
v celotni Sloveniji.
Po podatkih s spletne strani Slovenske občine v številkah je imela občina leta 2011 766
delovno aktivnih prebivalcev, od tega je bilo 535 dnevnih migrantov (74,6 %), in 75 (8,9 %)
registriranih brezposelnih oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti se v primerjavi s
prejšnjimi leti zmanjšuje. Največ dnevnih migracij je v Loško dolino (Kovinoplastika Lož,
lesni obrat Marof), Ribnico (Inles, Fipis), Ljubljano (Hella avtooprema – nekdanji Saturnus),
Kočevje in Cerknico.
Eden izmed poglavitni vzrokov za slabo demografsko sliko je tudi gospodarstvo.
V občini največ zaposlujeta podjetji Anis Trend in Riko Ekos v naselju Mali Log. Poleg
navedenih obratujeta še lesnopredelovalna obrata Benles in Sinles.
Terciarni sektor je slabo razvit. Vzroki za to so prevelika oddaljenost od večjih središč, hitrih
avtocest in železnic, obmejna lega in zaprtost območja. Najbližja obmejna prehoda, ki
omogočata prehod vseh vrst vozil, sta Petrina in Babno Polje. To omejuje čezmejno
sodelovanje in zmanjšuje tranzit v občini.
Terciarni sektor se je razvil v obliki podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino in prometom
(prevozništvo, vulkanizerstvo) ter drugimi storitvami, kot so cvetličarstvo, zidarstvo,
avtokleparstvo, zavarovalništvo. V občini sta dve trgovini v naselju Hrib in kar nekaj gostiln.
V zadnjih letih pa se je močno povečalo število samostojnih podjetnikov, predvsem v
gozdarstvu.

2.2.1 Gozdarstvo
Gozdovi pokrivajo kar 85 % površine občine, ostalo so kmetijske površine. Zaradi opuščanja
kmetijske dejavnosti se delež gozdov še povečuje. Robovi dolin se zaradi zaraščanja
nekdanjih travniških in pašniških površin približujejo cestam.
Najpogostejše drevesne vrste so jelka, smreka, bukev, javor, beli gaber, jelša in brest. Posek
državnih gozdov in prodajo lesne mase trenutno izvaja Grča d. d. S posekom v zasebnih
gozdovih se ukvarjajo kmetje in nekaj na novo nastalih samostojnih podjetnikov, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti poseka in spravila lesa, vendar so njihove kapacitete
izkoriščene le priložnostno. Lokalna skupnost in njeni prebivalci od izkoriščanja gozdov
nimajo ničesar, kljub temu da so gozdovi daleč najpomembnejša surovina na tem območju.
Veliko izkoriščanje predstavlja za občino še dodatne stroške, saj mora vzdrževati gozdne poti
in vso lokalno infrastrukturo, po kateri se opravlja transport hlodovine izven občine
(Srednjeročni načrt razvojnih …, 2009).
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2.2.2 Turizem
Območje občine je z vidika okolja zelo dobro ohranjeno in izjemno privlačno. Kljub temu se
turizem do zdaj še ni razvil. Razlogi za počasen turistični razvoj so dejstvo, da so za razvoj
turizma potrebne velike investicije, oddaljenost območja, ni privatne iniciative za razvoj
turizma, neurejeni mejni prehodi, slaba prometna povezanost, turistično društvo ne deluje
(Srednjeročni načrt razvojnih …, 2009).
Največji turistični potencial predstavljata mir in neokrnjenost narave. Občina ima veliko
možnosti za razvoj različnih aktivnosti, kot so pohodništvo, kolesarstvo, jahanje, tek na
smučeh … Ohranjene je tudi nekaj stavbne in gospodarske dediščine ter kulturnozgodovinski
spomeniki (hrib Tabor, cerkev Sv. Florjana v Retjah, jama Ogenjca – partizanska bolnica).
Turiste pa bi lahko privabljali še z lokalnimi znamenitostmi, kot so zlata in kačja smreka,
»Rimski most« in izvir Čabranke v naselju Črni Potok, Retijska uvala, ostrnice, skoraj
vsakoletno tekmovanje v smučarskih skokih itn.
V zadnjem času so na področju turizma opazne spremembe. Konec leta 2012 je bil s pomočjo
evropskih sredstev dokončan popolnoma nov Kulturno turistični center (KTC), ki se nahaja v
centru naselja Hrib. Tam lahko ob obisku občine dobite splošne informacije o občini,
turističnih znamenitostih, kulturnih in športnih prireditvah, kulinariki in namestitvenih
možnostih, prav tako sprejemajo naročila za ogled določenih bližnjih krajev. KTC Loški
Potok nudi tudi prenočišča, saj hotel razpolaga s štirimi tipi sob in večjo enoto s tremi sobami,
recepcijo, restavracijo, v kletnih prostorih pa je poleg bara še kegljišče z dvema stezama
(Kulturno turistični center …, 2013).
Če primerjamo zadnje obstoječe podatke po naseljih o številu prebivalstva med letoma 1991
in 2011 (slika 8), vidimo značilno upadanje števila prebivalstva, kar je posledica nizke
rodnosti in izseljevanja. V teh letih se je število prebivalstva povečalo le v naseljih Mali Log,
Novi Kot in Črni Potok. V velikostna razreda naselij od 51 do 100 in od 101 do 500
prebivalcev, ki bodo do konca leta 2017 morala imeti urejeno javno kanalizacijo in čiščenje
odpadnih voda na čistilnih napravah, se uvrščajo vsa naselja Potočanske doline in naselji
Podpreska ter Draga. Statistični podatki zadnjih let kažejo na negativen naravni in selitveni
prirast občine, kar kaže na slabo demografsko sliko. Zmanjševanje števila prebivalstva pa
pomeni zmanjševanje pritiskov na okolje z odpadnimi vodami. Prav tako slabo razvito
gospodarstvo pomeni manjše pritiske na okolje. Edini večji podjetji sta Anis Trend in Riko
Ekos v Malem Logu, ki pa že imata urejeno odvajanje in skoraj urejeno čiščenje odpadnih
voda na čistilni napravi. Torej majhna poseljenost na relativno veliki površini terja izgradnjo
dokaj dolgega in razvejanega kanalizacijskega sistema ob nizki količini odpadne vode. Lahko
pa se odločimo za večje število malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) po
naseljih s kratkimi in decentraliziranimi kanalizacijskimi sistemi. Primer MKČN so rastlinske
čistilne naprave. Če se bomo ob upoštevanju vseh dejavnikov postavitve RČN in iskanju
primerne lokacije odločili za postavitev teh ČN, je za njihovo izgradnjo potrebno imeti dovolj
prostora. Velikost RČN je odvisna od števila prebivalcev oz. populacijskih ekvivalentov (PE).
Za posamezen PE potrebujemo 2,5–3 m² površine zemlje. Trendi nakazujejo upadanje števila
prebivalcev, vendar to ne pomeni, da bomo načrtovali velikost RČN za zdajšnje število
prebivalstva in menili, da v prihodnje ne bo potrebna širitev naprave, saj se število
prebivalstva zmanjšuje. Ob načrtovanju in iskanju primerne lokacije ČN je treba upoštevati
možnost povečanja števila prebivalcev in s tem povečanja obremenitev z odpadnimi vodami.
Občina bo vedno spodbujala razvoj novih gospodarskih dejavnosti in delovnih mest ter s tem
skušala privabiti nove prebivalce. Z novim Kulturno turističnim centrom in turističnim
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potencialom bo privabljala obiskovalce in potencialne priseljence. Trend upadanja se lahko
obrne v trend naraščanja prebivalstva.
Slika 8: Občina Loški Potok – primerjava gibanja števila prebivalstva med letoma 1991 in
2011
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2.2.3 Kmetijstvo
Z vidika kmetijstva spada celotno območje občine Loški Potok v gorsko višinsko
pridelovalno območje (Srednjeročni načrt razvojnih …, 2009). Za kmetijstvo so tukaj
neugodne podnebne, kamninske in pedološke razmere. Kljub neugodnim razmeram zaradi
slane in temperaturne inverzije pa so najbolj ugodna tla na dnu uval, kjer je preperelina
najdebelejša, vendar pa tukaj lahko uspevajo le temperaturno manj občutljive kulturne
rastline.
Kmetijstvo je pretežno samooskrbno. V preteklosti se je s to dejavnostjo ukvarjalo več ljudi,
danes pa se število kmetovalcev zmanjšuje. Možni razlogi so, da starejši gospodarji ne
predajajo kmetij naslednikom ali da nimajo zainteresiranih naslednikov, ki bi nadaljevali
njihovo delo, saj je prisotno izseljevanje mladih z namenom lažje pridobitve zaposlitve.
Posledica tega je intenzivno zaraščanje nekdanjih njivskih, travniških in pašniških površin.
Oblika njiv se je ohranila v ozkih progah, pravokotno na smer doline. Izmed žit se je največ
pridelovalo pšenico, ječmen, oves, proso, rž, ajdo, od gomoljnic repo in korenje, od stročnic
pa bob. V 18. stoletju se je uvajalo pridelavo krompirja in koruze, saj ti dve vrsti lahko
uspevata na višjih nadmorskih višinah in v ostrejših klimatskih pogojih, poleg njiju v takih
razmerah lahko uspevata še repa in zelje (Korenčan, 2006).
Danes gojenje koruze in pšenice ni tako donosno, saj njuno rast omejujejo temperaturni
ekstremi, spremenila pa sta se tudi starost in število za delo sposobnih kmetijskih delavcev.
Največ se prideluje krmne rastline za govedo, sledita pridelava krompirja in zelenjave (zelje,
repa, čebula, korenje, fižol …). Pridelave industrijskih rastlin ni, saj za to ni naravnih pogojev
(hladna klima, malo uravnanega površja, lastniška struktura).
Skupno je v občini Loški Potok, po Popisu kmetijskih gospodarstev 2010, 206 kmetijskih
gospodarstev, ki imajo v uporabi 3184 ha zemljišč, kar predstavlja 24 % površine občine.
Vseh kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskih gospodarstev je 1269 ha, kar predstavlja 40 %
vseh zemljišč v uporabi.
Bolj kot poljedelstvo pa tukaj prevladuje živinoreja. Najbolj prisotna je tradicionalna
sivorjava pasma goveda, poleg te najdemo tudi svetlolisaste in črno-bele pasme. Po celotnem
območju pa je razširjena tudi reja plemenskih kobil, ki se je v zadnjih letih močno povečala
(Srednjeročni načrt razvojnih …, 2009).
Preglednica 2: Občina Loški Potok ‒ kmetijska gospodarstva po rabi kmetijskih zemljišč v
uporabi (v ha)
Vsa
kmetijska Njive
in Kmečki
Travniki in pašniki
Loški Potok zemljišča (ha)
vrtovi (ha)
sadovnjaki (ha) (ha)
2000
1493
85
10
1399
2010
1269
17
1
1250
Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev …, 2014
Število kmetijskih gospodarstev in površin kmetijskih zemljišč v uporabi se je med letoma
2000 in 2010 zmanjšalo. Največji del kmetijskih zemljišč v uporabi še vedno predstavljajo
travniki in pašniki, ki zavzemajo 1250 ha, kar predstavlja kar 99 % vseh kmetijskih zemljišč v
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uporabi. Preostanek kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo njive in vrtovi ter kmečki
sadovnjaki.
Preglednica 3: Občina Loški Potok ‒ kmetijska gospodarstva po številu glav velike živine leta
2000 in 2010
Loški
Št. kmet. gosp., Št. glav velike
Potok
ki redijo živino
živine (GVŽ)
Št. kmet. gosp.
2000
211
207
587
2010
206
129
493
Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev …, 2014
Podatek o številu kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo živali, je pri načrtovanju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda izredno pomemben, saj moramo reševati problem tako za
gospodinjske odpadne vode, kot tudi za kmetijske odpadne vode (gnoj in gnojevko). V občini
se je število kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo živali, med letoma 2000 in 2010
zmanjšalo z 98 % vseh kmetijskih gospodarstev na kar 63 %. Število glav velike živine pa se
je zmanjšalo le za 94 glav.
Število kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino, se zmanjšuje, posledično se zmanjšuje tudi
delež gnoja in gnojnice. Na območju občine Loški Potok ni intenzivnih kmetij, ki bi s svojim
kmetovanjem onesnaževale okolje. Veliko je manjših kmetij, ki pa lahko delajo napake in s
tem negativno vplivajo na okolje.
Z zakoni, uredbami, navodili in smernicami nove kmetijske politike, ki jo je sprejela
Slovenija z vstopom v Evropsko unijo, je natančno določeno ravnanje z gnojem in gnojevko.
Gnojenje je glavni dejavnik, ki vpliva na kakovost pitne vode, zato so s predpisi določene
omejitve glede obremenitve števila živali na ha kmetijskih zemljišč, količina dovoljenega
vnosa gnojil, letno obdobje in vremenski pogoji za vnos gnojil, urejanje gnojišč in gnojnih
jam ter druga določila, ki so pomembna za dobro kmetijsko prakso. Upoštevanje predpisov v
občini je nujno potrebno zaradi varovanja podtalnice pred potencialnim kmetijskim
onesnaževanjem.

3 ZAKONODAJA
Iz Zakona o varstvu okolja izhajajo številni podzakonski predpisi, ki urejajo odvajanje
odpadnih voda. Osnovni podzakonski predpis, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadnimi
vodami, je Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/1996, 21/2003, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 47/2005).
Ta je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena leta 2005 ter preimenovana v Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS
47/2005). Določa mejne vrednosti emisij toplote in snovi v okolje, način vrednotenja teh
emisij, prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisij.
V 18. členu (prepovedi) uredbe je zapisano, da je »odpadno vodo prepovedano odvajati
neposredno v podzemne vode, celinske vode, ki v skladu z določbami te uredbe niso
vodotoki, ali vode, namenjene pripravi pitne vode«. Prav tako je prepovedano odvajati
komunalno in industrijsko vodo »v vodotoke na vodovarstvenih območjih, če tako določajo
predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim, ter na vodozbirnih območjih
naravnih jezer« (Uradni list RS 47/2005).
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19. člen (ukrepi za komunalno odpadno vodo) uredbe navaja, da mora povzročitelj
obremenitve na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, »zagotoviti, da se komunalna
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo« ter da mora na območju, kjer ni kanalizacije,
»zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti
na mali komunalni čistilni napravi z ustrezno zmogljivostjo čiščenja v rokih iz predpisa, ki
ureja oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode« (Uradni list RS 47/2005).
Komunalno odpadno vodo, kjer nimajo urejene kanalizacije, »se lahko zbira v nepretočni
greznici, če obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v stavbi ne
presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
proizvode, njeno praznjenje pa se izvaja v skladu s predpisi občin, ki urejajo občinsko
gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode« (Uradni list RS
47/2005).
Odpadne vode je treba pred odvajanjem neposredno v vode očistiti do mere, ko mejna
vrednost emisij zadošča standardom očiščene vode.
Mejna vrednost emisije snovi ali emisije toplote je vrednost, na podlagi katere se določa
čezmerna obremenitev pri emisiji snovi ali toplote v javno kanalizacijo ali v vode pri
odvajanju odpadne vode (Uradni list RS 47/2005).
Preglednica 4: Povzetek mejnih vrednosti parametrov odpadne vode za odvajanje neposredno
v vode
PARAMETER
ENOTA
MEJNA VREDNOST
Kemijska potreba po kisiku – KPK
mg/l
120
Petdnevna biokemijska potreba po kisiku – BPK5
Neraztopljene (suspendirane) snovi
Nitratni dušik
Nitritni dušik
Amonijev dušik
Celotni fosfor
Skupno število koliformnih bakterij
Število koliformnih bakterij fekalnega izvora
Število streptokokov fekalnega izvora
Vir: Uradni list RS 35/1996

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml
št./100 ml
št./100 ml

25
80
30
1
10
2,0 (1,0)*
20.000
12.000
200

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so začele veljati nove direktive na področju varstva
okolja, zato je bilo potrebno sprejeti novo zakonodajo. Država je za potrebe ureditve področja
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda sprejela Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017).
Ta program je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov
za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO), katerega naloga je
varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju Republike Slovenije pred
onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem na
območjih, ki so določena s predpisi. V njem so določena območja poselitve, za katera je v
predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno
kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. Torej do leta 2017 mora biti
ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (Operativni program …,
2013).
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Del občine Loški Potok spada v osnovni program operativnega programa, in sicer v območja
poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter imajo gostoto obremenjenosti več kot 20
PE/ha ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami (občutljivo ali vodovarstveno
območje). Ta območja morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in zagotovljenim
ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015, do 31. decembra
2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80 % obremenitve, ki nastaja
zaradi odpadne vode na teh območjih (Operativni program …, 2013). V ta poselitvena
območja spadajo naselja Mali Log, Retje, Hrib, Srednja vas, Šegova vas, Travnik, Draga in
Podpreska.
Ostalih naselij občine Loški Potok, Črni Potok pri Dragi, Lazec, Novi Kot, Stari Kot,
Podplanina, Pungert, Srednja vas pri Dragi in Trava, ne uvrščamo med območja, ki so
obremenjena med 50 in 2000 PE. Ta območja poselitve so izven osnovnega programa in so
vključena v dodatne stopnje programa, natančneje v dodatna programa 6. in 7. stopnje.
Naselja so obremenjena z manj kot 50 PE, zato se obravnava posamezne stavbe.
Za posamezne stavbe na območjih s posebnimi zahtevami (dodatni program 6. stopnje) mora
biti zagotovljeno odvajanje v malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti do 50 PE z
ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2015. »Za posamezne
stavbe, kjer iz upravičenih razlogov ni možno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi, je z uporabo storitev obvezne javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v istem roku potrebno zagotoviti odvajanje v nepretočno
greznico z zagotovljenim odvozom celotne količine komunalne odpadne vode na ustrezno
čistilno napravo« (Operativni program …, 2013, str. 27). To velja tudi za posamezne stavbe,
ki ne ležijo na območjih s posebnimi zahtevami (dodatni program 7. stopnje), s tem da mora
biti zagotovljeno odvajanje do 31. decembra 2017 (Operativni program …, 2013).

4 ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA
V Sloveniji je bilo po podatkih iz leta 2012 priključenih na čistilno napravo 55 % prebivalcev.
To pomeni, da slaba polovica prebivalstva še vedno uporablja greznice, od tega manj kot 1 %
predstavljajo male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (Zajc, 2013).
Na različnih čistilnih napravah potekajo različne stopnje čiščenja odpadnih voda:
- primarno čiščenje predstavlja mehansko in/ali kemično čiščenje, ki odstrani najmanj
33 % neraztopljenih delcev in znižuje vrednosti BPK5 za najmanj 20 %;
- sekundarno čiščenje je biološko čiščenje oz. oksidacija s pomočjo mikroorganizmov,
ki odstrani pretežni del obremenitev z organskimi snovmi in 20‒30 % hranil;
- terciarno čiščenje služi preprečevanju evtrofikacije, prečisti organske snovi in
pretežni del obremenitev s hranili (dušik in fosfor zmanjša za 70‒80 %) (Kompare in
sod., 2007a).
V zadnjih letih ima vse večji delež prebivalcev v Sloveniji komunalno odpadno vodo, ki se je
očistila s postopki sekundarnega ali terciarnega čiščenja, medtem ko je postopkov samo
primarnega čiščenja čedalje manj. Količina odpadne vode, ki je bila prečiščena s postopki
sekundarnega čiščenja, se je od leta 2002 povečala za 211 %. Postopkov terciarnega čiščenja
v letu 2002 skoraj ni bilo, leta 2012 pa je bilo po takih postopkih čiščenja prečiščenih 37 %
odpadne vode (Zajc, 2013).
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Komunalne odpadne vode iz gospodinjstev, ki jih bomo obravnavali v diplomski nalogi,
predstavljajo točkovni vir onesnaževanja vodnih virov, saj so obremenjene z različnimi
organskimi onesnaževali. Te organske snovi, kot so ogljikove, dušikove in fosforjeve spojine,
neraztopljeni delci, hranila, se da uspešno očistiti z biološkimi postopki (Vrhovšek, Kroflič,
2007).
Pri biološkem čiščenju odpadnih voda gre za procese mikroorganizmov, ki za svojo prehrano
(metabolizem) in razvoj uporabljajo onesnaženje v vodi. Biološko čiščenje je pravzaprav
pretvorba onesnaženja v mikrobiološko maso. Uspešen potek postopka biološkega čiščenja je
torej pogojen z dobrimi pogoji za rast mikroorganizmov (Kompare in sod., 2007a).
Da ne bi uničili biologije malih komunalnih čistilnih naprav, je v kanalizacijski sistem,
greznico ali čistilno napravo prepovedano odlagati: jedilna in motorna olja, goriva, maziva,
ostale naftne derivate, barve, lake, topila, razredčila, impregnacijska sredstva, strupe,
fitofarmacevtske izdelke, eksplozivne snovi in druge škodljive oz. nevarne snovi, ki škodljivo
vplivajo na mikroorganizme v čistilnih napravah, s pomočjo katerih se čistijo odpadne vode.
Ravno tako je v kanalizacijske sisteme prepovedano odlagati trde odpadke, kot so ostanki
hrane, plenice, higienski vložki, palčke za ušesa, pesek, žagovina in druge trdne snovi.
Poznamo več načinov biološkega čiščenja, ki skušajo posnemati naravne procese; mednje
sodijo tudi rastlinske čistilne naprave, ki so sonaravne tehnologije za čiščenje odpadnih
voda.

5 MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE ZA ČIŠČENJE
ODPADNIH VODA IZ MANJŠIH NASELIJ
Slovenija leži na stiku Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine in Sredozemskega morja,
zato spada med reliefno razgibane države. Posledično so se razvila različna ravninska,
kotlinska, gričevnata, hribovita, gorska območja, ki vplivajo na razpršeno poselitev in razvoj
velikega števila majhnih naselij. Zgoščena poselitev je predvsem v dolinskih (ravninskih)
predelih, redkejša pa v hribovitem predalpskem in dinarsko-kraškem svetu.
Več kot polovica prebivalcev Slovenije (52,3 %) živi v naseljih z manj kot 2000 prebivalci.
Teh naselij je skoraj toliko kot vseh naselij v Sloveniji in predstavljajo 98,4 %. Ti podatki
kažejo na razpršeno poselitev Slovenije, ki se pojavlja zlasti v gričevnatih in hribovitih
predelih. Posledica take poselitve pa je razpršeno onesnaževanje vodnih virov in tal. Ravno
zaradi razgibanosti reliefa in razpršene poselitve je potrebno iskati optimalne rešitve za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
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Preglednica 5: Slovenija ‒ naselja in prebivalci v razredih naselij od 1 do 1999 leta 2002
Velikostni razredi naselij Število naselij
po številu prebivalcev
s prebivalci
1‒199
4395
200‒499
1103
500‒999
288
1000‒1999
109
Skupaj
5895
Skupaj Slovenija
5988
Vir podatkov: Perko, D., 2002

Delež
naselij
73,4
18,4
4,8
1,8
98,4
100

Število
prebivalcev
334250
338944
198416
155272
1026882
1964036

Delež
prebivalcev
17
17,3
10,1
7,9
52,3
100

Prav na takih območij pa so optimalne rešitve v prid izgradnje decentraliziranih sistemov
kanalizacije in uporabe tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih tehnologij, kot so
male čistilne naprave.
Zaradi navedenih posebnosti Slovenije je bila sprejeta dopolnilna Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (do 2000 PE), saj Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav opredeljuje le čistilne
naprave, ki čistijo in odvajajo vodo za nad 2000 PE (Kompare in sod., 2007a).
Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z
zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE, v kateri se komunalna odpadna voda zaradi
njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na sledeči način:
- s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah;
- v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom;
- v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso;
- z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski čistilni napravi z vertikalnim
tokom (Uradni list RS 98/2007).
Namen te naprave je ustrezno očistiti komunalno odpadno vodo do mere, ki je v skladu s
predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisij snovi pri odvajanju očiščene odpadne vode
neposredno v okolje, tla ali vodotoke.
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj primerov malih čistilnih naprav, ki zagotavljajo
ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih vod (odstranjeno organsko onesnaženje).

5.1 GREZNICE
V Sloveniji še vedno velik odstotek ljudi uporablja greznice, povečini tam, kjer še vedno
nimajo urejene kanalizacije. Nepretočne greznice služijo samo za zbiranje in zadrževanje
odpadne vode, ne pa tudi za čiščenje. Njihova edina dobra stran je, da zaradi neprepustne
betonske konstrukcije ne povzročajo iztoka neočiščenih voda v okolje. Največja
pomanjkljivost pa je pogosto praznjenje in s tem povezani visoki stroški.
Druga oblika greznic so pretočne greznice, ki so običajno grajene iz več prekatov, preko
katerih se odpadna voda očisti mehansko in delno biološko, vendar voda še vedno ni dovolj
prečiščena za izpust v okolje. Zato jih je potrebno kombinirati z ostalimi oblikami čiščenja,
kot so ponikovalni vodi, filtrski jarki in ponikovalnice, kjer se zaključi biološki postopek
čiščenja v aerobnih razmerah (Kompare in sod., 2007a).
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Preden nadaljujemo z naštevanjem ostalih oblik čistilnih naprav, pa je potrebno poudariti, da
so nepretočne greznice skoraj nepogrešljive v kombinaciji z ostalimi čistilnimi napravami in
se uporabljajo kot usedalnik.

5.2 DVOETAŽNI USEDALNIK
Dvoetažni usedalnik se razlikuje od greznic le v tem, da je iz dveh komor, ki sta medsebojno
povezani. Zgornja komora je namenjena sedimentaciji, spodnja pa anaerobni presnovi.
Odpadna voda iz usedalnika je veliko bolj prečiščena kot iz pretočne greznice, zato ga lahko
uporabimo v primeru, ko za nadaljnje čiščenje uporabimo rastlinske čistilne naprave
(Kompare in sod., 2007a).
Prav tako kot greznice lahko dvoetažni usedalnik namestimo pred ostalimi biološkimi
čistilnimi napravami, ki dodatno očistijo vodo. Kot samostojno napravo za čiščenje odpadnih
voda ga ne moremo uporabljati, saj jih nezadostno očisti. Primeren je le za določena območja,
kjer lahko varno ponikamo odpadno vodo. Za občutljiva območja, kot so vodovarstvena
območja ali kras, pa je potrebna višja stopnja čiščenja odpadne vode, vsaj do 2. stopnje, kjer
se odstrani organsko onesnaženje, na evtrofno občutljivih območjih pa celo do 3. stopnje, ki
pomeni odstranjevanje hranil (dušika in fosforja).

5.3 BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE Z AKTIVNIM BLATOM
Biološke čistilne naprave z aktivnim blatom delujejo tako, da odpadna voda priteka v biološki
reaktor, kjer mikroorganizmi razgrajujejo (neusedljivo) onesnaženje in ga uporabljajo za
svojo rast. Odpadna voda nato odteka v usedalnik, kjer se biološko blato začne usedati,
preostala voda pa odteka naprej v recipient. Pri takih bioloških čistilnih napravah poznamo
kontinuirne in diskontinuirne (SBR) sisteme.
V kontinuirnih sistemih voda teče neprekinjeno skozi različne faze (skozi več reaktorjev).
Lahko opravijo 2. (odstranjevanje organskega onesnaženja) in 3. stopnjo (odstranjevanje
dušika in fosforja) čiščenja odpadnih voda. Za 3. stopnjo čiščenja je potrebno dodati reaktor
ali pa v istem reaktorju ustvariti ustrezne razmere, ki odstranijo dušik in fosfor.
Za diskontiunirane sisteme pa je značilno, da vse faze čiščenja (biokemijski procesi in
sedimentacija) potekajo v istem reaktorju. Ko odpadna voda priteče v reaktor, se vklopi
ozračenje, ki sproži procese oksidacije organskega onesnaženja in nitrifikacije. Ob izklopu
prezračevanja pride do usedanja nastalega biološkega blata in izpusta očiščene vode
(Kompare in sod., 2007a).

5.4 BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE S PRITRJENO BIOMASO
Precejalniki
Precejalniki so najstarejši postopki čiščenja odpadne vode in so primerni za manjša naselja do
1000 PE. Posnemajo delovanje narave biološkega samoočiščenja v tekočih vodah, kjer se na
dno precejalnika, v gramoz in plastične kocke, naselijo bakterije, kar imenujemo pritrjena
biomasa ali biofilm. Razlika med tekočo vodo in precejalnikom je le to, da lahko v vodi na
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dnu rastejo rastline, medtem ko jih v precejalniku ni. Precejalniki imajo stalen dotok zraka po
vsej globini, zato se biomasa lahko obnavlja (Kompare in sod., 2007a).
Potopniki
Potopniki se od precejalnikov ločijo po pomični podlagi, ki se izmenoma potaplja v vodo in
izpostavlja kisiku. T. i. biodisk ima veliko površino, na kateri se razvije bakterijska združba,
ki se ob vsakem dvigu iz vode obogati s kisikom in ga nato prenese v bazen. Aerobni razkroj
se zato vrši na biodisku in v bazenu. Za potopnike je značilno, da dobro prečistijo komunalno
odpadno vodo (Kompare in sod., 2007a).

5.5 LAGUNE
Lagune so čistilne naprave, kjer potekajo čistilni procesi na naraven način. Zadrževalni čas
odpadne vode v lagunah je običajno daljši kot v čistilnih napravah, zato poteka tukaj
učinkovitejše odstranjevanje patogenih bakterij in virusov. Zahtevajo minimalno vzdrževanje,
vendar so za njihovo izgradnjo potrebne večje površine, še zlasti na območjih s hladnejšo
klimo, kjer so naravni čistilni procesi počasnejši in je zato potreben daljši zadrževalni čas.
Lagune so sestavljene iz več bazenov (lagun), kjer v prvem poteka usedanje grobih delcev,
nato v drugem nastopi oksidacija organskih snovi. Kisik, ki je pri tem potreben, doseže vodno
telo s procesom difuzije, iz zraka in s fotosintezo alg. Na vsakih 5–10 let je potrebno
odstranjevanje usedlega blata (Kompare in sod., 2007a).

5.6 RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali obstajajo geografske možnosti za postavitev
rastlinskih čistilnih naprav v Loškem Potoku, zato bomo v nadaljevanju namenili večji
poudarek tem ČN, ki jih bomo najprej z razlago osnovnega principa njihovega delovanja,
uporabe ter izpostavitvijo prednosti in slabosti izgradnje RČN na kratko predstavili. Nato jih
bomo skozi analizo naselij občine Loški Potok za izbor čiščenja odpadnih voda z RČN še
podrobneje razčlenili.
Rastlinske čistilne naprave so oblika ekoremediacijskih metod za varovanje in obnovo okolja,
ki imajo veliko samočistilno in pufersko (blažilno) sposobnost, zadržujejo vodo v pokrajini,
ustvarjajo nov življenjski prostor in se estetsko vključijo v pokrajino. S svojimi fizikalnimi in
biokemijskimi procesi posnemajo samočistilno sposobnost naravnih sistemov, natančneje
močvirij (Vrhovšek, Kroflič, 2007).
Tehnologija RČN temelji na številnih raziskavah uporabe različnih rastlinskih vrst, peščenih
substratov in načinov pretoka vode, ki omogočajo učinkovito odstranjevanje onesnaževal iz
odpadnih voda s pomočjo fizikalnih in kemijskih procesov, mikrobnega delovanja in
rastlinskega privzema (Limnowet rastlinska čistilna naprava, 2013).

25

5.6.1 Princip delovanja rastlinskih čistilnih naprav
Rastlinske čistilne naprave predstavljajo umetno vzpostavljene sisteme, ki so načrtovani in
postavljeni tako, da omogočajo nadzorovane in intenzivne interakcije med rastlinami,
mikroorganizmi ter substratom.
Osnovni princip delovanja RČN je, da odpadno vodo vodimo preko serije različnih prekatov,
voda pa se med svojim zadrževanjem zaradi številnih fizikalnih, kemijskih in bioloških
procesov očisti. V napravi se pretaka gravitacijsko, tako da za svoje delovanje ne potrebuje
električne energije.
Odpadno vodo najprej vodimo preko večprekatnega (primarnega) usedalnika, kjer se usedajo
grobi delci in ki preprečuje zamašitev sistema. Mulj podobno kot pri klasični greznici
izčrpamo, ko je usedalnik poln.
Preliv iz primarnega usedalnika nato s pomočjo razdelilnega sistema vodimo preko več
zaporedno nameščenih gred (filtrirne, čistilne, polirne), ki so vodotesno ločene od okolja. V
teh gredah je nameščen substrat, ki ga običajno sestavljajo različne velikosti pranega
drobljenca ali rečnega proda, v katerih so ukoreninjene vlagoljubne rastline. V tem delu
poteka glavno čiščenje, saj voda pride v stik z rizosfero, ki jo sestavljajo korenine in rizomi,
medij in mikroorganizmi. Glede na specifične lastnosti okolja ali odpadne vode lahko
substrat dopolnjujemo s šoto, različnimi prstmi ali površinsko aktivnimi snovmi. V substrat so
najpogosteje zasejani navadni trs, šaši, rogoz, ločje ali perunika. Ti porabijo presežek hranil,
ki jih črpajo iz odpadne vode, za svojo rast in s tem čistijo. Voda se skozi substrat pretaka
podpovršinsko, v horizontalni, vertikalni ali horizontalno-vertikalni smeri, zato ne oddaja
smradu ter težje zamrzne. Odpadna voda se nato s pomočjo drenaže zbere na koncu sistema.
Nivo vode se v RČN uravnava s pomočjo spreminjanja pretoka na dotoku in iztoku (Ameršek,
Mezek, 2011; Griessler Bulc, 2013).
Slika 9: Naselje Sv. Tomaž ‒ RČN velikosti 250 PE

Vir: Limnowet rastlinska čistilna naprava, 2013.
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»Osnovni procesi, ki se v RČN dogajajo, so filtracija, sedimentacija, adsorpcija,
mineralizacija, aerobna in anaerobna razgradnja ter asimilacija v biomaso organizmov«
(Vrhovšek, Vovk Korže, 2007, str. 72).
Primarno, fizikalno čiščenje odpadnih voda predstavljata filtracija in sedimentacija, ki
zmanjšujeta delež usedljivih in suspendiranih snovi. Sekundarno, kemično čiščenje vključuje
obarjenje, adsorpcijo in kemijsko razgradnjo, ki zmanjšujejo število organskih, dušikovih,
fosforjevih snovi, kovin, bakterij in virusov. Terciarno, biološko čiščenje pa predstavlja
metabolizem bakterij in rastlin ter pasivni prevzem v rastlinsko biomaso, ki pa zmanjšuje
vsebnost organskih, dušikovih in fosforjevih snovi, BPK, kovin ter prav tako bakterij in
virusov (Zupančič in sod., 1999).
Slika 10: Prerez skozi gredo rastlinske čistilne naprave

Vir: Vrhovšek, Kroflič, 2007
Glavno vlogo pri teh procesih imajo ustrezna mešanica substrata, mikroorganizmi in izbrane
močvirske rastline. Mešanica substrata (medija) je ob upoštevanju hidravličnih lastnosti
izjemnega pomena pri načrtovanju RČN, saj predstavlja oporo močvirskim rastlinam in
razpoložljivo površino za naselitev različnih vrst mikroorganizmov. Glavni delež čiščenja
prispevajo aerobni in anaerobni mikroorganizmi, ki živijo na koreninah ali med njimi (80 %
čiščenja), ostalih 20 % čiščenja opravijo rastline z vezavo mineralnih snovi (npr. fosfatov,
nitratov, amonijaka) ter mnogih strupenih snovi (npr. težke kovine, fenoli) v rastlinska tkiva.
Ker večino čiščenja opravijo mikroorganizmi pod površjem, lahko RČN normalno obratujejo
tudi pozimi. Ob propadu rastlin pozimi se učinkovitost čiščenja nekoliko zmanjša, vendar po
izkušnjah ponudnikov (proizvajalcev) RČN učinkovitost ne pade pod 80 % (Zupančič in sod.,
1999; Vrhovšek, Vovk Korže, 2007).

5.6.2 Uporaba RČN
Glede na veliko vrst odpadnih voda in njihovo različno sestavo so RČN oblikovane tako, da je
učinkovitost čiščenja največja. Sistem čistilnih gred je običajno sestavljen iz več podenot, ki
jih lahko razgibano oblikujemo glede na dano izoblikovanost zemljišča. Ker je za velike
obremenitve potrebna večja površina zemljišča, so RČN najprimernejše za (Griessler Bulc,
Šajn Slak, Vrhovšek 1998; Zupančič, Vrhovšek, Griessler Bulc, 2002):
- čiščenje odpadnih voda iz manjših in razdrobljenih naselij, turističnih kompleksov
(hoteli, kampi) in naravnih parkov (planinske postojanke) za obremenitve do 1000 PE;
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-

čiščenje odpadnih voda individualnih hiš (kmetij), zlasti če je priključek na
kanalizacijo oddaljen;
večje obremenitve, če je na voljo dovolj površine (do 5000 PE);
čiščenje izcednih voda z deponij in drugih voda s strupenimi snovmi (pesticidi, fenoli,
težke kovine);
čiščenje industrijskih odpadnih voda manjših obratov (tekstilna, živilskopredelovalna,
lesna industrija);
čiščenje obarvanih voda (tekstilna, živilskopredelovalna industrija);
čiščenje komunalnih odpadnih voda s spreminjajočo se obremenitvijo (turizem,
gostinstvo);
terciarno čiščenje pri obstoječih čistilnih napravah;
čiščenje na vodovarstvenih in občutljivejših področjih (pitna voda, kraško področje,
zaščita jezer, gojitvenih vodotokov);
čiščenje padavinskega odtoka z avtocest;
področja s pomanjkanjem vode (čiščenje, zadrževanje, večnamenska uporaba
prečiščene vode – recikliranje);
področja, kjer je ekonomsko-ekološka gradnja upravičena.

5.6.3 Prednosti RČN
Velika prednost rastlinskih čistilnih naprav je njihova večnamenskost. Predstavljajo nov
življenjski prostor za rastline in živali. Poleg tega rastline, posajene v gredah RČN, prispevajo
k vezavi CO2 iz zraka. Ustvarjene zelene površine pripomorejo k zmanjševanju vpliva tople
grede. Ena izmed velikih prednosti pred ostalimi napravami za čiščenje odpadnih voda je ta,
da jih lahko prilagajamo oblikovanosti prostora, tako da jih delimo na manjše terasaste
podenote ali vzporedne grede. Njihova ekonomska prednost je poleg poceni izgradnje, ki je
odvisna od reliefa terena, strukture tal in kakovosti odpadne vode, tudi enostavno in poceni
vzdrževanje. Za njihovo delovanje v večini primerov nista potrebni električna energija in
strojna oprema, zato to ne predstavlja dodatnega energetskega bremena za okolje. Za
vzdrževanje ni potrebna stalno zaposlena delovna sila. Za nemoteno delovanje je potrebno do
dvakrat tedensko, predvsem če se predre tesnilna folija, pregledati dotoke in iztoke na RČN,
enkrat letno sta potrebna košnja rastlin (jeseni) in praznjenje mulja iz usedalnika pred vtokom
v čistilne grede naprave, kar običajno opravljajo upravljavci komunalnega podjetja ali lastniki
(v primeru individualnih hiš) (Zupančič, Vrhovšek, Griessler Bulc, 2002; Vrhovšek, Kroflič,
2007).
Poleg že naštetih prednosti imajo RČN še sledeče (Vrhovšek, 1998; Zupančič, Vrhovšek,
Griessler Bulc, 2002; Ekoremediacije, 2013):
- izredno velika učinkovitost čiščenja, zmanjšanje obremenitve voda poleti za 80–90 %
in pozimi za 60‒70 %;
- učinkovito odstranjujejo dušikove, fosforjeve spojine, BPK5, težke kovine, kot so
krom, kadmij, cink, živo srebro, svinec, fekalne in druge bakterije ter neusedljive
snovi;
- ob razgradnji se določen del, približno 20 % hranilnih snovi (npr. fosfor, dušik, ogljik
itd.), težkih kovin, pesticidov in drugih toksičnih snovi, vgradi v rastlinsko biomaso,
ki pri drugih čistilnih napravah, brez dodanih kemikalij za obarjanje, odtečejo v
okolje;
- energija, ki se je vgradila v rastlinsko biomaso, se lahko ponovno uporabi (les, stelja,
briketi, kompost, krma itd.);
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-

-

v primeru izpada ali popravila strojnega dela pri drugih čistilnih napravah mikrobna
populacija za svojo obnovitev potrebuje nekaj dni, pri čemer surova odpadna voda
odteka in onesnažuje okolje, do česar v RČN ne prihaja;
ne povzročajo razvoja smradu in insektov, ker je tok vode podpovršinski;
ob povečani obremenitvi onesnaževanja (povečanje prebivalstva) jih lahko enostavno
dogradimo;
čistijo odplake iz odlagališč komunalnih odpadkov, tudi po njihovem zaprtju;
vse strupene snovi ostanejo v njih in tako ne odtekajo v okolje;
prečiščeno vodo lahko večnamensko uporabimo ‒ za namakanje oz. zalivanje zelenih
površin, pranje avtomobila, gašenje požarov, gojenje kultur;
imajo sposobnost uravnavanja presežka vode oz. hidravličnih presežkov (sposobnost
kompenzacije poplavnih viškov) in preprečevanja erozije;
predstavljajo atraktivne odprte površine v urbaniziranem okolju, ki prispevajo k vrstni
biodiverziteti – predstavljajo sonaravne ekosisteme za ptice, žabe;
ekološko, biotsko in krajinsko se lepo vključujejo v okolje in s tem popestrijo videz
pokrajine ter tako lahko prispevajo k lepšemu videzu degradiranih površin.

5.6.4 Slabosti RČN
RČN imajo tudi nekaj slabosti; ena izmed njih je, da za gradnjo potrebujemo ogromno
površine, vsaj 2 do 2,5 m² na populacijski ekvivalent, odvisno tudi od obremenjenosti voda.
Torej za naselje s 100 prebivalci potrebujemo vsaj 200 m² površine ali več, da je zadrževalni
čas odpadne vode dovolj velik, da se ustrezno prečisti. Potreben pa je tudi nekoliko nagnjen
teren, 1‒2° naklona, saj se voda po napravi pretaka gravitacijsko, brez prečrpavanja
(Rastlinske čistilne naprave, 2013).
RČN tudi niso primerne za velika mesta ali velike onesnaževalce (npr. farmacevtska
industrija), saj ne morejo zadovoljivo očistiti kemijskih onesnaževal, kot so razna topila,
barve, olja, sredstva proti zmrzovanju, bencin ali drugi nevarni odpadki. Za čiščenje
komunalnih odpadnih vod večjega mesta pa bi potrebovali ogromne površine, ki jih v večjih
mestih običajno primanjkuje, hkrati pa so v slovenskem prostoru predrage in predragocene.
Težavo že rešujejo z manjšimi kanalizacijskimi sistemi, za posamezna območja, obenem pa
RČN predstavljajo zeleni del mesta (Zupančič, Vrhovšek, Griessler Bulc, 2002).
Glavni omejitveni dejavnik predstavlja mašenje, če mehansko čiščenje ne deluje dobro in
postane prvi del manj propusten. To povzroča površinski tok in zmanjšuje zadrževalni čas
odpadne vode, s tem pa se zmanjšuje učinkovitost čiščenja. Zato je treba usedalnik, v katerem
se nabira mulj, očistiti na približno dve do tri leta. Potrebno je redno vzdrževanje sistema, kar
pomeni tedensko pregledovati jaške in cevi, da se ne bi zamašili, ter v povprečju na vsakih 10
do 15 let zamenjati substrat iz gred, saj RČN ne dosegajo več želenih vrednosti (Griessler
Bulc, 1994; Rastlinske čistilne naprave, 2013).
Rastline v gredah RČN za svojo rast uporabljajo hranila (dušik in fosfor), ki jih črpajo pri
čiščenju odpadnih voda. To dolgotrajno odstranjevanje hranil povzroča velik razrast rastlin, za
kar je potrebna občasna žetev. Košnja navadno poteka jeseni; slaba stran je, da tako
odstranimo ves odpadni sloj rastlinskega materiala, s čimer sestoj izpostavimo zmrzali. Ta
problem lahko nekoliko rešimo tako, da pokošeni material uporabimo za prekritje čistilnih
gred v zimskem času in predstavlja izolacijo. Zaradi odstranitve rastlin je učinkovitost
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čiščenja v zimskem času manjša – zmanjša se za največ 15 do 20 odstotkov (Zupančič,
Vrhovšek, Griessler Bulc, 2002; Rastlinske čistilne naprave, 2013).

6 OBSTOJEČI NAČRTI ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V
OBČINI LOŠKI POTOK
Infrastrukturna opremljenost v občini Loški Potok je z vidika oskrbe z električno energijo
urejena, saj je omrežje postavljeno na celotnem poselitvenem prostoru. Slabše stanje je na
področju vodooskrbe in odvajanja odpadnih voda. Kakovost vode v javnih vodovodih je
dobra, vendar imajo nekatere vasi še vedno vaške vodovode, ki jih je potrebno navezati na
javne. Na področju odvajanja odpadnih voda je stanje slabo, saj so trenutno urejeni le
zbiralniki za meteorno vodo, omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda pa
še ni. Prav zbiranje tega tipa odpadnih voda predstavlja težave, saj se te v veliko primerih
stekajo v podtalnico ter tako onesnažujejo pitno vodo in potoke. Zato bo v občini potrebno
sanirati obstoječa gnojišča in greznice, tako da ne bodo ogrožali vodotokov oz. območja
varstva vodnih virov, ter zgraditi kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami (Srednjeročni
načrt razvojnih …, 2009).
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne ter padavinske vode v občini opravlja
Komunala Ribnica, ki ima sedež v Goriči vasi – Ribnica. Občina Loški Potok sicer nima
urejene javne kanalizacije, ampak komunalno podjetje najmanj enkrat na tri leta zagotavlja
prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih in obstoječih greznic pri
uporabniku ter prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave.
V Loškem Potoku je bilo leta 2012 706 obstoječih greznic in ena mala čistilna naprava. Vso
greznično goščo in mulj iz male komunalne čistilne naprave Hrib odvažajo na centralno
čistilno napravo Ribnica velikosti 6500 PE (Dobovšek Jerbič, 2012).
Prva mala čistilna naprava Hrib velikosti 100 PE tipa SBR (saržni sekvenčni reaktor) je bila
zgrajena leta 2007. Nanjo so priklopljeni dom starejših občanov, novi Kulturno turistični
center, nova stanovanja na lokaciji Hrib 7 in zdravstveni dom. Območje postavitve leži
jugozahodno od naselja Hrib - Loški Potok. Ob čistilni napravi teče tudi meteorna
kanalizacija iz betonskih cevi BC 50 cm, na katero so priključene očiščene vode iz čistilne
naprave (Dobovšek Jerbič, 2012).
Slika 11: Gradnja ČN 100 PE tipa SBR na Hribu in lokacija ČN

Vir: Dobovšek Jerbič, 2012

Avtor: Nina Sterle, 2014
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V občini Loški Potok so že pred leti začeli iskati rešitve na področju čiščenja odpadnih voda.
Že leta 2004 so bili podani štirje predlogi, kako naj bi kanalizacija potekala in kje naj bi bile
postavljene čistilne naprave ob predpostavki, da morajo biti slednje čim bližje površinskim
vodam, po možnosti s čim višjimi pretočnimi vrednostmi in nizkimi obdobnimi nihanji ter po
tedaj veljavnih predpisih izven območij vodnega varstva.
Prva dva predloga sta bila kanalizacijski sistem s čistilno napravo ob Čabranki in s čistilno
napravo v Retjah. Prvemu predlogu je nasprotovala Zveza ekoloških gibanj na pobudo
prebivalstva Črnega Potoka, kljub temu da zakon za vodovarstvena območja predpisuje vse tri
stopnje čiščenja, kar je skoraj popolno čiščenje odpadnih voda. Ta varianta bi vključevala
izgradnjo 40 km dolgega kanalizacijskega sistema in čiščenje za celotno območje občine s
čistilno napravo kapacitete 2000 PE z odvajanjem v površinski vodotok Čabranke. Bi pa bila
ta investicija izmed vseh predlaganih najdražja, kar je tudi eden izmed razlogov zakaj so ta
načrt opustili. Drugi predlog, ki bi bil najcenejši in bi zagotavljal 506 priključkov (za 1526
prebivalcev), pa je bil zaradi gradnje na vodovarstvenih območjih in stekanja voda proti
vodnim zajetjem neuresničljiv.
Drugi dve lokaciji ČN, ki ju je takrat predlagalo podjetje Oikos, sta bili Podpreska in Mali
Log. Poleg čabranske bi bila lokacija v Podpreski edina, ki bi zagotavljala čiščenje za celotno
Potočansko dolino ter tudi naselji Lazec in Podpreska v Dragarski dolini. Investicija bi bila
sicer ena izmed dražjih, vendar bi zagotavljala čiščenje za 1691 prebivalcev (570
priključkov). Tej varianti so prav tako nasprotovali tamkajšnji prebivalci, poleg tega pa bi se
očiščena voda prečrpavala v lokalno depresijo Poden na južnem robu vodovarstvenega
območja, kar pa bi bilo najverjetneje ekološko sporno.
Varianti Mali Log s 506 priključki (za 1526 prebivalcev) za vseh šest naselij v Potočanski
dolini v severnem delu Loškega Potoka je bila določena lokacija pri vrtači izven območja
vodnega varstva pri križišču dveh poti, ki iz Malega Loga oziroma Retij vodita proti Novi
vasi. Območje se lokalno imenuje pri »Zakotku« in se nahaja severno od naselja Retje in
vzhodno od Malega Loga. Problem te lokacije je stekanje voda proti Ribniškemu polju, kjer
vode pritečejo na površje v manj pretočno Ribniščico. Drug problem je, da bi bila ČN
projektirana v oddaljenosti približno 2 km od najbližjih stanovanjskih objektov, od nekaterih
pa tudi več kot 6 km, kar pomeni nujno umeščanje tlačnih vodov zaradi potrebe po
prečrpavanju na območje izven vodovarstvenega območja. Zaradi tega bi bili stroški večji, saj
voda ne bi povsod gravitacijsko odtekala. Hkrati bi bili zaradi dolžine kanalizacijskega
sistema do čistilne naprave višji stroški vzdrževanja. Dislocirana lega ČN bi povečala stroške
investicije na več kot 800 € na priključek, kar je onemogočalo kandidaturo za pridobitev
sredstev EU iz kohezije (Fajfar, 2004; Kejžar, 2004; Vesel, 2013; Debeljak, 2014).
Razlog za izbor lokacij izven vodovarstvenih območij je bila takratna zakonodaja, ki je
zapovedovala, da izpusti iz ČN naprav niso dovoljeni v vodovarstvenih pasovih, zato se je
začelo preprojektiranje. Po posvetu z Ministrstvom za okolje in prostor so se nato odločili za
večje število manjših ČN čim bliže naselju, saj je spremenjena zakonodaja omogočila
izgradnjo ČN z izpusti tudi na območju 3. vodovarstvenega pasu. Določili so dve novi
lokaciji. Za naselje Mali Log so določili lokacijo na severnem obrobju vasi in jo leta 2013
začeli tudi graditi. Za ostala loškopotoška naselja so določili novo lokacijo med Šegovo vasjo
in Retjami, pod hribom Tabor na zahodu. Izbiro te lokacije je preprečila civilna iniciativa. Po
zavrnitvi ideje iščejo nov predlog za ostala naselja, prva možnost je na južnem robu naselja
Travnik (proti Sodolu). Za to lokacijo še niso pridobili vodnega soglasja in okoljevarstvenega
dovoljenja; narejen je bil ponikalni test, geometer pa je izdelal geodetski posnetek. Z lokacijo
se strinjajo tudi občani (Vesel, 2013; Debeljak, 2014).
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Skupaj z gradnjo kanalizacijskega sistema pa bodo v občini začeli še z obnovo delov
vodovodnega omrežja, ureditvijo odtekanja meteornih voda, novogradnjo javne razsvetljave
in telekomunikacij ter ureditvijo občinskih cest in poti, ob katerih bi povečini potekali
novogradnja in rekonstrukcija infrastrukture (Vesel, 2013).

6.1 Investicijski in obratovalni stroški
Za občino Loški Potok predstavlja ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda velik strošek.
Že tako velike stroške izgradnje kanalizacijskega sistema in postavitev ČN povečuje tudi
priprava projektne dokumentacije. Do leta 2006 so samo stroški za izdelavo projektov za
ureditev kanalizacije na najbolj gosto naseljenem delu stali okoli 30 milijonov SIT (Korenčan,
2006), ki pa sploh ne bodo uresničeni.
Pri izboru oblike čiščenja odpadnih voda mora občina upoštevati investicijske stroške
izgradnje ČN ter poznejše stroške obratovanja in vzdrževanja ČN. Letna taksa za
obremenjevanje okolja se ob postavitvi ČN naprave zniža za 85 %, medtem ko ob nadaljnji
uporabi nepretočnih ali pretočnih greznic ostane enaka. Sredstva za okoljsko dajatev zbira
Komunala Ribnica, ki jih nakaže na občinski proračun, ta pa jih nato nameni za investicije za
čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine. Zaradi varstva vodnih virov bodo
morale čistilne naprave v občini opravljati tudi terciarno čiščenje, kar bo zagotovo podražilo
investicije, obenem pa se bo to tudi poznalo pri ceni storitve, ki jo bodo plačevali tamkajšnji
prebivalci.
Za izgradnjo kanalizacijskega sistema z malo komunalno čistilno napravo (350 PE) v naselju
Mali Log (druga ČN) je občina pridobila nekaj sredstev od Evropske unije, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‒2013, 4. razvojne
prioritete »Razvoj regij« in prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
Delež sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je bil 85 % v višini 1 milijon €,
vrednost sredstev iz občinskega proračuna pa je bila 330.486,97 € (Vesel, 2013).
Kot je razvidno iz stroškov za naselje Mali Log, ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
za občino predstavlja velik finančni zalogaj, saj je potrebno do leta 2015 urediti
kanalizacijsko infrastrukturo še v petih naseljih občine, kjer so občutljiva območja in gostota
prebivalstva nad 50 PE. Možnost izpustov očiščenih odpadnih voda na območju 3.
vodovarstvenega pasu nekoliko olajša načrtovanje, saj omogoča postavitev večjega števila
manjših ČN, ki so bliže naseljem, in s tem manjše investicijske stroške zaradi krajšega
kanalizacijskega sistema.

6.1.1 Investicijski in obratovalni stroški rastlinskih čistilnih naprav
Postavitev rastlinske čistilne naprave je zelo preprosta, prav tako obratovanje in vzdrževanje.
Za doseganje učinkovitega čiščenja je pomembna pravilna oblikovanost posameznih gred
RČN oz. pravilno načrtovanje volumna sistema v odvisnosti od hidravličnih in polucijskih
nihanj. Načrtovanje in izgradnja RČN morata omogočati učinkovito fizikalno filtracijo,
adsorpcijo in sedimentacijo, učinkovite biokemijske procese razgradnje onesnažene vode in
privzem snovi v rastlinsko tkivo (Zupančič in sod., 1999).
Investicijski stroški rastlinske čistilne naprave vključujejo izdelavo projektne dokumentacije,
vsa zemeljska, monterska in zaključna dela za priključitev in izdelavo čistilne naprave, to je
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izkop gred, namestitev usedalnika, polaganje folije, vgradnja substrata, polaganje drenažnih
cevi in zasaditev gred. Material, ki je potreben za izgradnjo naprave, kot so cevi, jaški, ventili,
drenaže in izolacijski material, je lahko dostopen. Upoštevati je treba še ceno nabave in
dostave sadik ter substrata in nadzor nad gradnjo RČN (Limnos, 2014).
Preglednica 6: Predvideni investicijski stroški RČN po velikosti (PE)
Velikost
Investicijski
Investicijski
stroški
(PE)
stroški (€)*
preračunani na PE (€/PE)*
5
3000
600
10
7000
700
20
10.000
500
50
30.000
600
100
50.000
500
1000
500.000
500
*Vse cene so zgolj informativnega značaja.
*Obstaja možnost, da naročnik prevzame gradbena dela in nabavo substrata, s čimer se stroški pocenijo.
*Cena ne vsebuje stroškov odkupa zemljišč.

Vir: Limnos, 2014
Stroški izgradnje so sorazmerno nizki, vendar niso konstantni. Lahko se povečujejo ali
zmanjšujejo v odvisnosti od reliefa terena, strukture tal, kakovosti vode, ki se bo čistila, in
razpoložljivosti substrata za polnjenje gred. Na primer stroški izkopa se lahko povečajo, ko je
izkop zemlje zahtevnejši zaradi skalnate zemlje, ali zmanjšajo, ko je substrat razpoložljiv v
občinskih peskokopih ali ko se RČN uporablja samo za terciarno čiščenje ali ko ima
posamezna hiša že urejeno greznico po standardih in se temu doda le še grede RČN.
Vzdrževalni in obratovalni stroški rastlinske čistilne naprave so v primerjavi z drugimi
oblikami čiščenja odpadnih voda nizki. Vključeni so stroški čiščenja in odvoza blata iz
primarnega usedalnika, vzdrževanje celotnega sistema ČN (pregledovanje jaškov in cevi ter
jesenska košnja), menjava substrata v gredah vsakih nekaj let ter letna taksa za
obremenjevanje okolja, ki pa se zniža za 85 %. Obratovalni stroški so v primerjavi z drugimi
ČN še nižji, če lokacija RČN dopušča izgradnjo gravitacijsko delujočega sistema, ki ne
potrebuje električne energije za svoje delovanje. Učinkovitost in življenjska doba RČN sta v
veliki meri odvisni od rednega vzdrževanja primarnega usedalnika in naprave.

6.1.2 Primerjava stroškov rastlinskih čistilnih naprav in konvencionalnih
čistilnih naprav
Za lažjo predstavo o velikosti investicije v malo komunalno čistilno napravo (do 2000 PE),
bomo primerjali stroške RČN s stroški konvencionalnih čistilnih naprav. Iskali smo neke
splošne ocene stroškov ČN, vendar se stroški razlikujejo od posameznega primera in
ponudnika. V Priporočilu o tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitvah za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda na malih komunalnih čistilnih napravah smo našli
primerjavo celotnih stroškov različnih konvencionalnih ČN, ki so koristna informacija.
Najprej smo podali investicijske stroške bioloških čistilnih naprav skupaj s stroški nepretočne
greznice (preglednica 7). Investicija vključuje stroške gradbenih, zemeljskih, monterskih in
zaključnih del, s priključitvijo objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) in
ureditvijo odtoka očiščene odpadne vode.
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Preglednica 7: Primerjava investicijskih stroškov različnih ČN preračunanih na PE
PE
5
10
20
50
tip ČN
€/PE
RČN
550,89 432,47 320,13 197,15
lagune
488,26 399,29 339,25 287,98
razpršena
biomasa
(SBR)
912,9
716,66 530,5
326,71
pritrjena biomasa
754,78 550,76 489,45 349,41
nepretočna greznica
1124,49 1058
919,99 823,05
Vir: Priporočila o …, 2014
Nato pa smo primerjali še celotne stroške ČN (preglednica 8), to je investicijske, obratovalne
in vzdrževalne stroške. Obratovalni in vzdrževalni stroški se razlikujejo glede na vrsto
MKČN. V vzdrževalne in obratovalne stroške so običajno všteti stroški čiščenja in odvoza
odvečnega blata (mulja), stroški električne energije, letni servis in okoljska dajatev – znižana
za 85 % ter stroške amortizacije (Priporočila o …, 2014).
Preglednica 8: Primerjava celotnih stroškov (vrednotenje na 25-letno življenjsko dobo
investicije) preračunanih na PE
PE
5
10
20
50
tip ČN
€/PE
RČN
1180,03 934,78 704,76 452,14
lagune
985,52 851,06 721,97 604,53
razpršena
biomasa 1970,93 1561,4 1177,34 755,53
(SBR)
pritrjena biomasa
1720,73 1278,91 1103,6 804,19
nepretočna greznica
8133,89 7083,52 6398,92 6351,31
Vir: Priporočila o …, 2014
Primerjavi investicijskih stroškov in celotnih stroškov nam kot najdražjo investicijo podajata
investicijo v nepretočne greznice. Taki rezultati so pričakovani, saj je nepretočno greznico
potrebno pogosto prazniti in odvažati njeno vsebino (blato in odpadno vodo) na dogovorjeno
ČN. Lahko se zgodi, da je najbližja ČN tudi več kilometrov stran. Ostale ČN pa sprosti čistijo
odpadno vodo ter očiščeno izpuščajo v okolje. V njihovem usedalniku ostane odvečno blato,
vendar se ga prazni bolj poredko.
Pri vseh ČN se cena izgradnje s povečanjem PE na število PE zmanjšuje. Celotni stroški teh
naprav cenovno skoraj spadajo v isto območje, zato je odločitev o izboru potrebno izvesti na
podlagi cen MKČN, ki so v času investicijske odločitve na tržišču (Priporočila o …, 2014).
Pomemben pokazatelj primerjave RČN z ostalimi biološkim ČN so najnižji stroški izgradnje
RČN za 50 PE. Slednje imajo tudi nižje obratovalne in vzdrževalne stroške, saj je poraba
energije ob pravilnem projektiranju minimalna.
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6.1.3 Centraliziran sistem ali decentraliziran sistem odvajanja in čiščenja
odpadnih voda?
Na stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vpliva tudi izbor med
daljšim centraliziranim kanalizacijskim sistemom s skupno ČN ali decentraliziranim
sistemom z večjim številom ČN s krajšimi kanalizacijskimi vodi.
Stroški izgradnje kanalizacije so načeloma zelo veliki. Kanalizacijsko omrežje se prilagodi
dolgoročnemu urbanističnem načrtovanju posameznega naselja ter njegovi legi.
Kanalizacijski sistemi se gradijo s težnostnim (gravitacijskim) odvajanjem (zaradi dragega
prečrpavanja velikih količin vode), če je le možno, in z majhnimi padci glavnih zbirnih
kanalov. Pri njihovem načrtovanju je zelo pomembno poznavanje konfiguracije terena
(doline, hribi), geomehanskih lastnosti tal, višina podtalnice in lega odvodnika (Roš, Panjan,
2012). Kratki gravitacijski vodi, so torej investicijsko najcenejši. Nezmožnost take postavitve
podraži investicijo, z uporabo črpalk, tlačnih in vakuumskih sistemov, ki so odvisni od
električne energije.
Slika 12: Primer kanalizacijskega sistema z individualnimi ČN in skupno ČN pri razpršenem
poselitvenem vzorcu

1

2

3

Vir: Kompare in sod., 2007b
Prvi primer (sliki 12) je prikaz individualnih čistilnih naprav, kjer ima vsaka hiša svojo ČN.
Tu naj bi bila cena priključitve odtoka na ČN in ČN na posamezno gospodinjstvo 9.855 €.
Taka odločitev čiščenja in odvajanja odpadnih voda je v primeru razpršene poselitve. Drugi
primer, prikazuje pet hiš, ki so se zaradi nekoliko bolj strnjene poselitve odločili za skupno
ČN, cena na gospodinjstvo znaša 25.878 €. Tretji primer, kjer sta dve skupini po pet hiš
povezani na skupno ČN, pa cena na gospodinjstvo pri razpršenem poselitvenem vzorcu znaša
46.850 €. Ti primeri dokazujejo, da se cena na gospodinjstvo povečuje, če se povečuje dolžina
kanalizacijskih vodov. Analiza pokaže, da je za razpršeno poselitev, kjer so posamezne hiše
po 100 m in več narazen, ekonomsko primerna le individualna čistilna naprava za vsako
posamezno gospodinjstvo (Kompare in sod., 2007b).
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ANALIZA NASELIJ ZA IZBOR SONARAVNEGA
ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z RASTLINSKIMI
ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Pri vsaki izbiri lokacije za gradnjo kakršne koli ČN za čiščenje odpadnih voda je potrebno
upoštevati lokalne razmere v posamezni občini, kot so topografski (naklon in težavnost
terena), geološki (vrsta tal) in klimatski pogoji (izpostavljenost, južna stran – prisoja, trajanje
snežne odeje), možnosti za dostop, vzdrževanje in nadzor, možnosti praznjenja (enostavno
odstranjevanje blata ob vsakem času) ter možnosti poznejšega povečanja čistilne naprave. Pri
tem mora biti varstveni pas okrog obstoječega ali predvidenega objekta za pridobivanje pitne
vode in drugih objektov tolikšen, da ne povzroča zanje škodljivih ali nadležnih motenj
(Slovenski predstandard, SIST DIN 4261-1, 1996).
Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili iz literature, internetnih virov in terenskega dela,
smo opredelili tiste dejavnike, ki z vidika RČN najbolj določajo njihovo postavitev v Loškem
Potoku.
1. POPULACIJSKI EKVIVALENT (PE)
Najpomembnejši dejavnik, ki omogoča oz. omejuje izbiro sonaravnega čiščenja odpadnih
voda z RČN, je populacijski ekvivalent (PE).
Kratica PE, ki smo jo že večkrat navedli, je enota za obremenjevanje vode z organskimi
biološko razgradljivimi snovmi, ki ga v povprečju povzroča odrasla oseba v enem dnevu. Če
poleg prebivalstvenega onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami upoštevamo še
onesnaženje iz industrije ali kmetijstva, ki je znatno večje, je potrebno posamezne vrednosti
parametrov onesnaženja (BPK5 in KPK) preračunati glede na vrednosti, ki jih povzroča en
prebivalec (Kompare in sod., 2007a).
Za potrebe diplomske naloge smo uporabili predpostavko, da je za učinkovito čiščenje
komunalne odpadne vode potrebno zgraditi 3 m² površine RČN za vsak PE, kar pomeni, da je
za naselje s 100 prebivalci potrebno 300 m² ozemlja. Za posamezen PE smo izbrali nekoliko
večjo velikost potrebne površine RČN v primeru večjih hidravličnih nihanj ali obremenitev ob
povečanju števila prebivalcev po naseljih.
Če RČN uporabljamo kot nadgradnjo konvencionalnih čistilnih naprav, za sekundarno ali
terciarno čiščenje, kjer že očiščeno vodo še dodatno očistijo, pa potrebujemo le okoli 0,7
m²/PE, kar je znatno manj (Griessler Bulc, 2013).
Površino čistilnih gred se običajno izračuna s pomočjo Kickuthove enačbe, ki upošteva
povprečno količino dnevnega pretoka, ki jo moramo pred izvedbo natančno izmeriti. Pretok
pa se lahko dnevno ali sezonsko spreminja zaradi nihanja količine odpadne vode, padavin in
evapotranspiracije. Zato mora biti sistem že vnaprej načrtovan tako, da prenese nihanje
hidravlične obremenitve brez sprememb učinkovitosti delovanja in pojava površinskega toka
(Griessler Bulc, 2013).
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Kickuthova enačba: Ah = 5,2 Qd (In Co – Ct)
Ah ‒ potrebna površina bazena (m²);
Qd ‒ povprečni dnevni pretok (m³/dan);
Co ‒ povprečna BPK5 odpadne vode (mg/l);
5,2 ‒ konstanta za komunalne odplake.
Tako kot vsaka biološka čistilna naprava mora imeti tudi rastlinska čistilna naprava
predhodno mehansko čiščenje z usedalnikom, greznico (nepretočno ali pretočno), grobim
horizontalnim kamnitim filtrom ali anaerobno laguno, ki je nujno, da ČN deluje pravilno
(Griessler Bulc, 2013). Nepravilno delovanje usedalnika povzroča mašenje, ki povzroča
površinski tok, s tem pa je povezana manjša učinkovitost čiščenja ter težave z razvojem
insektov in smradu. V potrebni površini RČN na PE ne upoštevajo prostornine in površine
usedalnika, saj ga prilagodijo ob izgradnji. Njegova velikost je odvisna od količine in
onesnaženosti odpadne vode.
RČN za komunalne odpadne vode so načeloma sestavljene iz treh ali štirih gred. Poleg
usedalnika, filtrirne, čistilne in polirne grede lahko sistem dogradimo še s kompostno gredo in
bazenom za večnamensko uporabo vode. Vodo iz bazena lahko uporabimo za namakanje,
pranje avtomobila, gašenje požarov ali pa bazen spremenimo v bajer, ki predstavlja dodaten
habitat za živali in rastline.
Slika 13: Shema rastlinske čistilne naprave

Vir: Vrhovšek, Kroflič, 2007
Po tem kriteriju omejitev za gradnjo RČN v Loškem Potoku ni, saj ima naselje Retje z
največjim številom prebivalstva še vedno polovico manj prebivalstva, kot je običajno največja
zmogljivost obremenitve RČN do 1000 PE. Torej po številu prebivalstva obremenitev
odpadnih voda v Loškem Potoku ne bi bila prevelika, če bi se odločili za gradnjo RČN,
potrebno je imeti le dovolj prostora.
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Z vidika onesnaženja odpadnih voda obremenitev prav tako ne bi bila prevelika, saj bi v ČN
čistili le gospodinjske odpadne vode, ki so povečini onesnažene z različnimi snovmi
organskega izvora, dušikovimi in fosforjevimi spojinami ter z zelo nizkimi koncentracijami
vodotopnih kovin in nekovin. Seveda pa je potrebno upoštevati možnost povečanja RČN v
primeru večjih obremenitev, zato mora biti v okolici naprave na voljo še nekaj prostora za
širitev.
2. KMETIJSKA OBREMENJENOST
Poleg prebivalstvene je potrebno upoštevati tudi kmetijsko obremenjenost. K čiščenju
odpadnih komunalnih voda lahko prištevamo tudi čiščenje gnojnice iz kmetijstva.
Koncentracije onesnaževal v odpadnih vodah kmetijske dejavnosti so veliko večje, zato jih je
potrebno preračunati glede na vrednosti onesnaženja, ki ga povzroča en prebivalec.
Ravnanje z gnojevko in gnojem ureja kmetijska politika z različnimi pravilniki in uredbami,
kot so Nitratna direktiva, Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju, Uredba o
mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz objektov reje domačih živali.
Kmetije, ki redijo živali in želijo uveljavljati subvencijske vloge za kmetije oz. želijo pridobiti
finančno podporo iz EU, morajo imeti po predpisih urejena gnojišča in gnojne jame ter
opravljeno analizo zemlje. Navedli bomo nekaj primerov zahtev, ki jih morajo kmetje
upoštevati, iz Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS
84/2005):
- kmetijska gospodarstva lahko gnojijo svoja kmetijska zemljišča z živinskimi gnojili v
količinah, pri katerih letni vnos gnojil v tla enega ha kmetijskih zemljišč ne presega
mejnih vrednosti:
o letni vnos dušika ne sme presegati 170 kg/ha,
o letni vnos fosforja in kalija ne sme presegati mejnih vrednosti – 120 kg/ha za
fosfor (P2O5) in 300 kg/ha za kalij (K2O);
- če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč ali nastajajo večje količine
živinskih gnojil, kot jih lahko uporabijo na lastnih kmetijskih zemljiščih, mora
kmetijsko gospodarstvo zagotoviti:
o da s pogodbo odda presežke živinskih gnojil drugim lastnikom kmetijskih
zemljišč,
o da presežke živinskih gnojil predela in jih v različnih oblikah proda na trgu ali
o da presežke živinskih gnojil odstrani na drug način, skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki;
- z gnojnico in gnojevko ne smemo gnojiti na tleh, nasičenih z vodo, prekritih s snežno
odejo, na velikih strminah, kjer gnojevka odteka po površini, na zmrznjenih tleh ali na
vodnih zemljiščih, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje od 15. novembra do 15.
februarja, na zemljiščih na najožjem vodovarstvenem območju in na stavbnih
zemljiščih.
V skladu s Pravilnikom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju pa morajo upoštevati
sledeče predpise (Uradni list RS 130/2004):
- živinska gnojila je potrebno skladiščiti v lagunah, gnojiščih, gnojničnih jamah ali
drugih zbiralnikih;
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-

-

-

-

zbiralniki živinskih gnojil morajo biti zgrajeni vodotesno, tako da ne pride do
izlivanja, izpiranja ali odtekanja v okolje, gnojišča morajo biti drenirana v gnojnično
jamo in ne smejo imeti odtoka v površinske ali podzemne vode;
skladiščni prostori za živinska gnojila morajo zadoščati za obdobja, ko je po uredbi
prepovedan vnos živinskih gnojil, za 1 GVŽ je treba za šestmesečno skladiščenje
zagotoviti najmanj 3,5 m² gnojiščne plošče za skladiščenje hlevskega gnoja, 2 m³
gnojnične jame za skladiščenje gnojnice in 8 m³ lagune za skladiščenje gnojevke;
izhlapevanje amonijaka je treba med gnojenjem preprečiti tako, da se gnoji čim bližje
tlom, in pri tem upoštevati tudi stanje vegetacije, vremenske razmere, temperaturo in
vlažnost zraka ter osončenje;
gnojevko je potrebno med gnojenjem po tleh razporediti čim bolj enakomerno.

Kot smo ugotovili že v poglavju o kmetijstvu v občini Loški Potok, se 63 % kmetij od 206
(stanje leta 2010) kmetijskih gospodarstev ukvarja z rejo živali. Število kmetijskih
gospodarstev se zmanjšuje in prav tako število kmetij, ki redijo živino.
Če se navežemo na problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda kmetijske dejavnosti,
vidimo, da je ta problematika urejena na drugačen način. Kmetje povečini zbirajo gnojnico z
namenom, da jo spomladi razpršijo po kmetijskih površinah. Pravilno gnojenje in skladiščenje
gnojnice pa je že predpisano z določenimi uredbami in predpisi.
Odpadne vode kmetijske dejavnosti iz gnojnih jam se običajno ne priklaplja na RČN, saj so
koncentracije onesnaževal (organskih, dušikovih in fosforjevih snovi) prevelike. 1 prašič
predstavlja 3 PE (v primerjavi s človekom), 1 krava pa kar 8 PE. RČN bi bile v teh primerih
ogromne in je njihova izvedba vprašljiva. Te odpadne vode (kolikor je znano) ne čistijo niti
konvencionalne ČN. Lahko pa bi RČN uporabili kot samostojno ČN za posamezno kmetijo
(Limnos, 2014).
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Preglednica 9: Občina Loški Potok – število živali po naseljih do februarja 2014
Govedo (krave, Ovce (jagnje, Koze (kozlički, Konji (žrebeta,
biki, telički)
ovce, ovni)
koze)
konji)
Naselje
Število živali (GVŽ)
KS Loški Potok (Potočanska dolina)
Retje
147
21
0
14
Hrib
78
5
0
7
Mali Log
78
18
5
3
Travnik
49
0
0
19
Srednja vas-Loški Potok 23
0
0
1
Šegova vas
33
0
0
2
KS Draga (Dragarska dolina)
Draga
4
13
0
7
Podpreska
17
122
0
3
Srednja vas pri Dragi
33
12
8
2
Novi Kot
15
32
5
9
Stari Kot
0
25
0
0
Lazec
0
0
0
0
Trava
0
0
0
0
Podplanina
0
0
0
0
Pungert
0
0
0
0
Črni Potok
0
0
0
0
Skupaj
477
248
18
67
*Možno je 10-odstotno odstopanje.

Vir podatkov: Debeljak, 2014
V občini Loški Potok je kljub zmanjševanju kmetijske dejavnosti, še vedno veliko število
pašne živine, ki za seboj puščajo ogromne količine odpadne vode. Največ je goveda in
drobnice. V preglednici nismo omenili števila prašičev, saj ti ne predstavljajo omembe
vrednega števila. Obstaja samo nekaj posameznikov, ki redijo prašiče za domačo porabo v
obdobju od avgusta do novega leta (Debeljak, 2014). Lahko damo za primer podatek iz
Popisa kmetijskih gospodarstev 2010, ko je v občini bilo 11 prašičev.
Torej občina problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda kmetijske dejavnosti rešuje z
navedenimi predpisi in pravilniki. Konec leta 2004 so različne kmetije oddale in poslale
vzorce zemlje v laboratorij za analizo tal. Kmetje so s tem pridobili podatke o stopnji kislosti
tal, vsebnosti fosforja (P2O5) in kalija (K2O). Pri večini vzorcev je bila stopnja kislosti
primerna, zato ni bilo potrebno izvajati ukrepov za izboljšanje. Podatki o vsebnosti fosforja
kažejo na siromašno založenost tal s fosforjem, založenost tal s kalijem pa je nekoliko boljša,
saj je že matična kamnina bolje založena z njim. Kalija je več v hlevskem gnoju, več pa se ga
tudi odvzame s spravilom pridelka. Na območju občine se v praksi uporablja malo mineralnih
gnojil, ves hlevski gnoj se uporabi na površinah, ki jih kmetje obdelujejo. Tisti kmetje, ki so
po analizi ugotovili čezmerno založenost s fosforjem ali kalijem, so morali opustiti gnojenje
oz. je bilo za gnojenje potrebno narediti gnojilni načrt. Lahko pa so ostanek hlevskega gnoja
uporabili za tiste površine, ki so bile do tedaj skromno gnojene. Uredbo o vnosu gnojil v tla in
omejitve glede količine različnih organskih gnojil pri gnojenju so dolžne upoštevati vse
kmetije, ki redijo živali. Tiste, ki so vključene v Slovenski kmetijsko okoljski program
(SKOP), pa morajo obvezno voditi evidenco o času gnojenja ter o vrsti in količini
porabljenega gnojila na posamezni enoti rabe (Debeljak, 2005).
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3. OBLIKA NASELIJ
Drugi pomemben dejavnik je oblika naselij. Najbolj primerna za postavitev RČN so gručasta
naselja in zaselki, saj so takšna naselja manjša, hiše pa stojijo bolj skupaj. Tako lahko
postavijo skupno čistilno napravo, ki čisti odpadno vodo manjšega gručastega naselja. Manj
primerna za postavitev so razložena naselja, saj so hiše preveč vsaka k sebi, s tem pa so
naselja preveč razpotegnjena in bi bili stroški izgradnje kanalizacijskega sistema do gred RČN
preveliki. V takih naselij bi lahko postavili po dve ali več RČN, ki bi čistile posamezne dele
naselja, odvisno od velikosti in razpotegnjenosti, ali pa bi postavili individualne RČN za
posamezne hiše. Ravno oblika in razpršenost naselij sta pomembna dejavnika pri odločanju za
izgradnjo centraliziranega ali decentraliziranega kanalizacijskega sistema.
Občine se pogosto odločajo med centraliziranimi ali decentraliziranimi sistemi odvajanja in
čiščenja. Vsak pristop ima očitne prednosti in pomanjkljivosti. Dolga kanalizacijska omrežja,
draga črpališča in velike čistilne naprave se vse bolj kažejo za ekološko in ekonomsko
neupravičene. V takih primerih so RČN primernejša rešitev, saj se gradnja dolgega
kanalizacijskega sistema do centralne čistilne naprave izkazuje za manj ekonomično rešitev.
Preglednica 10: Primerjalne značilnosti centraliziranih in decentraliziranih sistemov za
odpadne vode
CENTRALIZIRANI SISTEMI
DECENTRALIZIRANI SISTEMI
zgoščena investicija
razpršena in deljena investicija
nujnost izvedbe v celoti oz. vsaj večjega dela možnost mozaične izvedbe, po delih
investicije
odtujenost soupravljanja uporabnikov
preprostejše (neposredno) upravljanje in
nadziranje; neposredna participacija
uporabnikov
brezbrižnost uporabnikov do varovanja
večja odgovornost in skrb uporabnikov za
vodnih virov
varovanje vodnih virov
slabša preglednost stroškov
transparentnejša preglednost stroškov
zahtevnejša tehnologija
preprostejša tehnologija
nekaj narobe = precej narobe = vse narobe
nekaj narobe = le tam narobe
neuravnovešenost regionalnega kroženja
večja uravnovešenost lokalnega kroženja
vode
vode
večji posegi v prostor in okolje
manjši posegi v prostor in okolje
Vir: Macarol, Vrhovšek, 2006
Centralizirani sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih voda zahtevajo takojšnjo investicijo in
visoke stroške izgradnje obsežnega kanalizacijskega omrežja in obratovanja. Ob izpadu
delovanja lahko povzročijo velik ekološki problem, medtem ko decentralizirani sistemi s
kratkimi kanalizacijskimi vodi v takem primeru omogočajo lokalno reševanje problematike.
Oblika naselij se jasno vidi iz satelitskih posnetkov in terenskega dela. Izmed tipov naselij v
Loškem Potoku prevladujejo gručasta naselja, ki v nekaterih predelih spominjajo na obcestna.
Meje med naselji se ponekod brišejo, kar povzroča nadaljnjo rast naselij kot obcestnih.
V Potočanski dolini je 6 naselij gručastega značaja, z zaselki Bela Voda, Matevljek in Dednik,
ki se vrstijo skladno z dinarsko usmerjenostjo podolja. Med njimi ni velikih razdalj, zato se
pri načrtovanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda soočajo z izbiro centraliziranega ali
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decentraliziranega sistema. Za Dragarsko dolino, za katero je značilna izrazita razpršenost
naselij različnih tipov, pa skoraj ni dvoma o izbiri decentraliziranega sistema.
4. LEGA NASELIJ
Pri izbiri lokacije RČN je pomemben dejavnik tudi lega naselij. Odpadna voda se skozi
sistem RČN pretaka gravitacijsko, zato je pri lokaciji pomemben nagib terena, ki ne sme
presegati 1‒2°, prav tako RČN ne sme biti pretirano oddaljena od samega naselja (večji
stroški izgradnje kanalizacijskega sistema), zato mora biti naselje na takem terenu, ki
omogoča izgradnjo RČN v njegovi bližini.
Najprimernejša so naselja, ki ležijo na pobočju oz. rahlo valovitem terenu. Izgradnja čistilne
naprave je posledično cenejša, saj se voda v napravo in v sami napravi pretaka gravitacijsko,
zato za obratovanje ne potrebuje energetskega vira in strojne opreme.
Manj primerna za postavitev RČN so naselja, ki ležijo na robu slemen, saj so pobočja
prestrma, da bi napravo zgradili v bližini naselja, zato jo je treba, če je možno, postaviti na
najbližjem položnem pobočju, vendar so stroški izgradnje takoj večji.
Najmanj primerna za postavitev RČN so naselja, ki ležijo v dolini; glavni razlog za to naj bi
bilo pomanjkanje prostora, saj se ga uporablja za druge dejavnosti (kmetijstvo). Neprimerna
so tudi zaradi dejstva, da se odpadna voda v ČN ne preteka gravitacijsko, temveč je za to
potrebna dodatna energija, ki jo proizvajajo črpalke na elektriko, zaradi česar je izgradnja
RČN dražja.
Tu pride do izraza zelo pomembna lastnost RČN, ki omogoča lažjo prilagodljivost terenu, saj
je sestavljena iz več podenot z različnimi funkcijami, ki jih lahko oblikujemo razgibano, glede
na dano oblikovanost prostora.
5. ZAVAROVANA OBMOČJA, NATURA 2000,
VODNOEKOLOŠKA OBČUTLJIVA OBMOČJA

VODOVARSTVENA

IN

Drugi pomembni dejavniki, ki ne vplivajo toliko na postavitev RČN, temveč na izbiro
sonaravnega čiščenja odpadnih voda, so lega zavarovanih območij in Nature 2000,
vodovarstvenih in vodnoekoloških (kraških) območij, saj so ekološko bolj ogrožena.
Na območju Loškega Potoka ni vodovarstvenih območij državnega nivoja, so pa
vodovarstvena območja občinskega nivoja 1., 2. in 3. varstvenega režima. Ti vodovarstveni
pasovi so varovani s posebnim Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški
Potok, ki predpisuje določene prepovedi in ukrepe za zavarovanje teh virov pred
onesnaženjem.
Po Odloku o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok je (Uradni list RS
48/1999):
- v najožjem varstvenem pasu (1. nivo) dovoljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s
pitno vodo, prepovedan je kakršen koli poseg v prostor, razen za potrebe vodovoda, tu
ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin,
uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje;
- v ožjem varstvenem pasu (2. nivo) prepovedano graditi ponikovalnice za komunalne
odpadne vode in padavinske vode s cestišč ter čistilne naprave, ni dovoljena uporaba
rastlinskih zaščitnih sredstev in gnojil, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi
približujejo mejni koncentraciji;
- prav tako je v širšem varstvenem pasu (3. nivo) prepovedano graditi ponikovalnice za
odpadne vode in nove komunalne čistilne naprave nad 2000 PE ter uporabljati
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rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi
približujejo mejni koncentraciji (ogrožajo vodni vir).
Velik del občine se nahaja na vodovarstvenem območju, kar pomeni nujnost ureditve čiščenja
odpadnih voda. V severnem osrednjem delu občine, kjer je zgoščeno največje število
prebivalstva, se zvrstijo vsi varstveni pasovi, od tistega z najstrožjim režimom varovanja do
tistega z blagim režimom. Čistilne naprave so tukaj ključnega pomena, saj onesnažene vode s
tega območja pronicajo do pomembnih izvirov, ki oskrbujejo s pitno vodo na tisoče
prebivalcev Ribnice, Kočevja in Loške doline. Ravno zaradi varstva vodnih virov pitne vode
bodo morale imeti čistilne naprave urejeno še dodatno terciarno čiščenje, kar pomeni, da bodo
čistile vodo, ki jo ponekod spuščajo v tla.
V občini ni zavarovanih območij, zavzema pa območje Nature 2000 kar 85 % površine
občine. Lahko bi rekli, da so na zaščitenih območjih sonaravne tehnologije edine primerne.
Zato so rastlinske čistilne naprave zgrajene iz 95‒100-odstotno naravnega materiala in
zasnovane tako, da predstavljajo estetski element v okolju. Prav tako imajo veliko vlogo pri
ohranjanju biotske pestrosti, kar je zlasti pomembno na območjih Nature 2000.
Vodnoekološko pomembna območja so predvsem Retijska uvala, ponikalnica Loškega potoka
in kraško polje v Travniški kotanji, saj po njih tečejo vode, ki pronicajo proti 100 m ali več
nižje ležečim vodnim zajetjem, ki so pomembna za oskrbo s pitno vodo. Vodnoekološka
občutljivost je povezana s prisotnostjo kraškega površja, ki je značilno za Loški Potok. Na
karbonatnih tleh je občutljivost voda veliko večja, saj imajo zaradi hitrega pronicanja pod
površje manjše samočistilne sposobnosti; voda se tako ne akumulira dovolj dolgo med
kamninami, da bi se ustrezno prečistila.
Če povzamemo, je površje Loškega Potoka precej občutljivo, saj prevladujejo karbonatne
kamnine. Retijska uvala je na stiku jurskega apnenca in triasnega dolomita, dno uvale, kjer se
pojavljajo poplave, pa je prekrito z glacialnimi nanosi. Prav tako so na Travniški kotanji med
apnenci zaplete dolomita, po katerih tečeta Mežnarjev in Loški potok, dno kotanje pa je
nasuto z aluvialnim materialom. Proti jugovzhodu občine si sledijo na stiku jurskih apnencev
in dolomitov suha dolina Sodol in doline pri Podpreski, Dragi, Srednji vasi in Travi. Vsa ta
naselja izkoriščajo majhno zaplato naplavine na dnu suhe doline, ki se ponekod za meter ali
več poglobi v kotanjo. Kotanje so torej nanizane ob tektonski prelomnici v smeri SZ‒JV na
stiku dolomita in apnenca na razdalji 15 km (Gams, 2004).
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Slika 14: Občina Loški Potok – Natura 2000 in vodovarstvena območja na občinskem nivoju
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6. PODNEBJE
Eden izmed pomembnih dejavnikov je tudi podnebje, saj je zaradi svojih velikih površin
RČN izpostavljena različnim atmosferskim dejavnikom. Sezonske spremembe pretoka
odpadne vode skozi sistem RČN so odvisne od spreminjanja evapotranspiracije in padavin
ter goste rastlinske združbe, ki vpliva na podpovršinsko pretakanje vode.
Evapotranspiracija je pomemben dejavnik za izgubo vode, ki ga je potrebno upoštevati, če
hočemo preko celega leta dosegati zadovoljivo učinkovitost čiščenja odpadne vode. Ta
dodatno upočasni pretok vode, poveča kontaktni čas ter koncentracijo snovi v vodi. V času
suhega in vročega poletja je evapotranspiracija povečana, pozimi pa zmanjšana. Gosti sestoji
močvirske vegetacije zmanjšujejo evaporacijo z zadrževanjem vlage in zmanjševanjem vetra
ter tako opazno vplivajo na obremenitve iztoka in kažejo na potencialni vpliv rastlinske
biomase na celotno delovanje RČN.
Evapotranspiracija je torej najtežavnejši parameter za izračun, ki se močno spreminja v
odvisnosti od tipa sistema (sistem s prosto vodno površino ali podpovršinski sistem), združbe
močvirske vegetacije in številnih zunanjih dejavnikov (Griessler Bulc, 2013).
Padavine imajo obratni učinek kot evapotranspiracija. Lahko povzročajo razredčevanje snovi
v odpadni vodi, povečujejo pretok ali celo povzročajo površinski tok, kar zmanjšuje čas
zadrževanja odpadne vode v sistemu, zaradi česar je učinkovitost čiščenja slabša. Prav tako
zmanjšujejo koncentracijo kazalnikov onesnaženosti na iztoku, kar lahko zavede pri oceni
učinkovitosti delovanja RČN.
RČN imajo bolj ali manj stalne hidrološke pogoje. S preprostimi enačbami za hidravlične
izračune je mogoče izračunati hidravlične procese čistilnega sistema, vendar je njihovo
delovanje mogoče le predvideti, ne pa podati natančnih vrednosti, s katerimi bi bilo mogoče
določiti učinkovitost njihovega čiščenja. Dotočne in iztočne količine odpadne vode v sistem
RČN je zaradi položenega vodoodpornega materiala možno enostavno uravnavati s pomočjo
ventilov in redukcijskih cevi. Edina vodna parametra, ki ju ni možno nadzorovati, sta
evapotranspiracija in padavine (Griessler Bulc, 2013).
Lahko bi rekli, da so v Loškem Potoku zelo neugodni klimatski pogoji za postavitev RČN.
Poleg velikih letnih količin padavin, ki se gibljejo med 1500 in 1800 mm, je potrebno pri
načrtovanju upoštevati tudi izredno nizke zimske temperature, saj se temperature pod ničlo
lahko pojavijo že v zgodnji jeseni in vztrajajo še do pozne pomladi. Nizke zimske temperature
in precejšna količina padavin pogojujejo dolgotrajno snežno odejo, kar pomeni skrajšano
vegetacijsko dobo. Po številnih merjenjih so ugotovili, da se učinkovitost čiščenja RČN v
zimskem času zmanjša za 15–20 odstotkov, kar še vedno zadostuje za ustrezno čiščenje pod
mejnimi vrednostmi onesnaževal. Pri nizkih temperaturah lahko pride tudi do zamrzovanja
vode, kar ustavi delovanje čistilne naprave. Te težave se s pravilnim načrtovanjem in
poznavanjem delovanja RČN uspešno rešuje.
Sloj ledu, snega ali odmrlega rastlinskega materiala na površini RČN deluje kot izolacija.
Temperatura odpadne vode je nekoliko višja in je odvisna od sončnega sevanja, ki se
spreminja glede na letno obdobje, hitrosti vetra, relativne vlage, zračnih temperatur in tipa
RČN. Če 10‒30 cm zgornje plasti čistilne naprave zamrzne, ta še vedno deluje pravilno, saj so
v takih primerih grede globlje in dosegajo 0,8–0,9 m globine. Tukaj je pomembno dejstvo, da
glavni del čiščenja, okrog 80 %, opravijo mikroorganizmi, ki pod zmrznjeno plastjo še vedno
opravljajo svoje delo (Griessler Bulc, 2013).
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7. OSTALI POMEMBNI PARAMETRI ZA IZGRADNJO RČN
Globina gred je odvisna od razpoložljive površine, izbire rastlinskih vrst, uporabe
vertikalnega ali horizontalnega pretoka vode, velikosti delcev substrata in hidravličnega
gradienta, ki pomeni nagib sistema. Pri manjših globinah lahko prihaja do zamrzovanja ali do
velike evapotranspiracije, medtem ko na večjih globinah koreninski in rizomski sistem oslabi.
V gruščnati mešanici substrata korenine in rizomi ne prodrejo globlje kot do globine 20–30
cm, zato se globina sistema običajno giblje med 0,5 in 0,8 m (Zupančič in sod., 1999;
Griessler Bulc, 2013).
Za vodotesnost gred se največkrat uporablja polietilensko folijo ali naravno izolacijo, kot sta
glina ali ilovica. Najbolj zanesljiva je folija, ki pa jo je potrebno s filcem in posteljico iz
mivke zaščititi pred mehanskimi poškodbami ter pred polnitvijo z medijem preveriti njeno
vodotesnost (Griessler Bulc, 2013).
Izbor substrata, s katerim zapolnimo grede RČN, je izredno pomemben, saj fizikalnokemijske lastnosti medija, kot so poroznost, mineralna sestava, specifična površina,
hidravlična prevodnost in velikost ter razporeditev delcev, vplivajo na hidravlično
učinkovitost, tok odpadne vode, vodno bilanco, adsorpcijsko zmogljivost in
evapotranspiracijo, kar je kritična sestavina dobrega oblikovanja sistema. Izbira grušča, peska
v veliki meri temelji na tehnoloških vidikih, njihovi ceni in razpoložljivosti (Griessler Bulc,
2013).
Površina sistema je brez naklona, kar olajšuje preplavljanje za preprečevanje razširjenja
nezaželenih rastlinskih vrst ter zmanjšuje možnost za pojav površinskega toka, medtem ko
rahel naklon dna gred omogoča lažje pretakanje odpadne vode skozi sistem. Brežine okoli in
nad površino sistema omogočajo počasno polnjenje z rastlinskim odpadnim materialom,
občasno poplavljanje ali so namenjene zaviranju rasti nezaželenih rastlinskih vrst (Griessler
Bulc, 2013).
Dotok mora biti oblikovan tako, da se dotočna odpadna voda razporeja preko cele širine
(horizontalna RČN) ali površine (vertikalna RČN) sistema in da je možno spreminjati pretok.
Odpadna voda se nato po koncu čiščenja izteka v drenažno cev, ki je položena na dnu sistema.
Drenažna cev je povezana s polno iztočno cevjo, ki mora omogočati spreminjanje nivoja vode
v napravi. Dotočne in iztočne cevi morajo imeti možnost čiščenja, kadar prihaja do mašenja
(Griessler Bulc, 2013).
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8 IDEJNE ZASNOVE UREDITVE NASELIJ S
SONARAVNIMI OBLIKAMI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
V tem poglavju smo podali predloge lokacij ureditve naselij z rastlinskimi čistilnimi
napravami po posameznih naseljih. Upoštevali smo značilnosti naselij in dejavnike, ki so
pomembni za postavitev in izbor rastlinskih čistilnih naprav.

8.1 MALI LOG
Najsevernejše naselje Mali Log je razloženo naselje z osrednjim gručastim jedrom, ki je v
večji meri zasnovano na pobočjih. Je edino v Loškem Potoku, ki ni del Nature 2000, vendar je
pomembno ekološko območje, saj je osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri.
Približno 50 % območja leži v 3. vodovarstvenem pasu. Ima manjšo obrtno cono, kjer se
nahajata dve večji podjetji, ki zaposlujeta največ ljudi v Loškem Potoku. Podjetje Anis Trend
se ukvarja s proizvodnjo stiskalnic za baliranje materiala in transportnih trakov, Riko Ekos pa
s proizvodnjo stiskalnic za baliranje odpadnega materiala ter opreme za čiščenje cest v
zimskem obdobju.
Naselje je nekoliko odmaknjeno od zgoščenega poselitvenega središča občine, zato so že leta
2004 razmišljali o samostojni čistilni napravi. Izbor samo ene lokacije čistilne naprave bi bil
skoraj nemogoč, saj je relief zelo razgiban z vmesnimi vrtačami in dvignjenimi hribi. Kljub
temu so se na občini odločili za izgradnjo ene čistilne naprave, katere lokacija se nahaja na
severnem delu naselja in je od najbližjega stanovanjskega objekta oddaljena malo več kot 300
m.
Leta 2013 se je začela izgradnja kanalizacijskega sistema in druge male biološke čistilne
naprave (SBR) z dodatno ultrafiltracijo z zmogljivostjo 350 PE, ki bo zadostila potrebam
odvajanja in čiščenja komunalnih voda za 239 priključenih prebivalcev in industrijsko cono.
Dolžina zgrajene kanalizacije je 3884 m in poteka ob tamkajšnjih lokalnih cestah. Projekt je
skoraj v celoti končan (Vesel, 2013).
Slika 15: Biološka čistilna naprava (350 PE) v naselju Mali Log

Avtor: Nina Sterle, 2013
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8.2 RETJE
Gručasto naselje Retje se nahaja ob robu Retijske uvale, ki je sestavljena iz dveh manjših,
slepih dolin, ki sta pravokotni druga na drugo (Kladnik, 1998). Dno uvale je razgibano in
obsega okoli 0,5 km². Naselje se je iz ravninskega predela razvilo tudi po vzhodnemu pobočju
uvale, kjer se ob cestnih povezavah združuje z višje ležečim naseljem Hrib. Je največje
naselje po številu prebivalstva.
Retijska uvala nima stalnih pritokov, vendar ni trajno suha, saj se ob intenzivnejših ali
dolgotrajnejših padavinah odprejo vsi ali nekateri od petih izvirov. Trije izviri se nahajajo na
robu uvale pod Racno goro na zahodu, ostala dva pa sta na vzhodni strani. Po Gamsovi teoriji
(2004) naj bi v uvalo Retje, ki je na stiku jurskega apnenca in triasnega dolomita, nekoč v
preteklosti pritekala ponikalnica s strani dolomitov. Tako naj bi bila oba ponora (požiralnika)
na zahodnem robu uvale ostanek nekdanje ponikalnice. Danes svojo funkcijo opravljata le še
v času poplav, ki se pojavljajo ob dolgotrajnejših in intenzivnejših padavinah.
Zahodni del naselja Retje, kjer je po večini gozd in ki je izven poselitvenega območja, obsega
območje Nature 2000, ki je bilo določeno na podlagi direktive o habitatih. Načrtovanje
lokacije čistilne naprave v okolici naselja najprej ni bilo možno, saj sta poselitev in okolica
poselitve na območju 3. vodovarstvenega režima, kjer v preteklosti ni bil možen izpust celo
prečiščene odpadne vode. To je občini povzročalo številne probleme. Danes sta zaradi
spremenjene zakonodaje možna izpust in gradnja ČN na območju 3. varstvenega pasu.
Ureditev čiščenja odpadnih voda v naselju je nujna tudi zato, ker vode iz Retij po najnovejših
raziskavah prihajajo na površje pri izviru Veliki Obrh v Vrhniki pri Ložu, ki predstavlja
rezervni vodni vir in v nujnih primerih zagotavlja vodo približno 3300 prebivalcem Loške
doline. Raziskavo je leta 2005 opravilo idrijsko podjetje Geologija, ki je v ponikalnico v
Retjah zlilo štiri kilograme z vodo zmešanega uranina. Vzorce so jemali en mesec na petih
mestih, ki so jih analizirali v ljubljanskem Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija. Barvilo se
je pojavilo le pri izviru Veliki Obrh, in sicer že štiri dni po njegovem vlitju (Fajfar, 2006).
Zelo ugodna predlagana lokacija RČN bi bila na severnem ali južnem obrobju naselja, kjer je
dovolj prostora za postavitev ČN (približno 1000 m²), pa tudi rahel naklon, ki bi omogočil
gravitacijsko pretakanje odpadne vode. Vendar problem predstavljajo skoraj vsakoletne
manjše in občasne ekstremnejše poplave, ki zalijejo površino predlagane lokacije okoli
nekoliko dvignjenega naselja. ČN je potrebno načrtovati na nekoliko višjem kraju, nad
poplavnim nivojem, ki je nekoliko dvignjen nad naseljem in oddaljen od poselitve. Za to pa bi
bila potrebna dodatna črpališča, daljša kanalizacija, zaradi česar bi bili stroški elektrike večji.
Zaradi speljevanja kanalizacije pod poplavno ravnico pa bi se lahko pojavljal problem
vodotesnosti kanalizacije.

8.3 TRAVNIK
Naselje Travnik po obliki spominja na obcestno vas, vendar v osrednjem delu kaže značilnosti
gručastega naselja. Zasnovano je nekoliko na pobočju, od koder se postopoma spušča proti
ravninskemu predelu kraškega polja. Tako kot Retje se postopoma združuje s središčnim
naseljem Hrib in Srednjo vasjo.
Kot smo že navedli, je bila v Travniku zgrajena prva žaga na parni pogon na Kranjskem,
danes pa tukaj deluje le manjše podjetje Sinles, ki je ostanek nekdanjega obrata Inles, ki je
zaprl žago in obratuje le delno.
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Travniška depresija je v primerjavi z Retijsko uvalo bolj ravna. Tukaj tečeta Mežnarjev in
Loški potok (ali potok Malenšca), ki dno kotanje ustvarjata nekoliko bolj razgibano. Pri
močnem kraškem izviru Loškega potoka sta dve vodni zajetji z vrtinama za celoten
loškopotoški vodovod in za tri naselja Dragarske doline. Loški potok od izvira teče zelo
vijugasto in po dobrih 500 m skupaj z Mežnarjevim potokom v najnižjem delu Travniške
kotline ponikne v umetno poglobljeni ponor Požirak (698 m n. v.). Površinski vodotoki so
nastali zaradi slabo prepustne dolomitne podlage. Številne raziskave so dokazale, da vode iz
travniškega polja prihajajo na površje pri izviru Rakitnice v Blatah, ki je izdaten vodni vir tudi
v sušnih obdobjih in z vodo oskrbuje od 20.000 do 30.000 prebivalcev Kočevja in Ribnice.
Zaradi tega je celotno naselje pod vodovarstvenim režimom. Poplavna ravnica Mežnarjevega
in Loškega potoka ter območje ponikanja sta zaščitena z varstvenim režimom 1. nivoja.
Okolica 1. vodovarstvenega pasu, kjer je zgoščena celotna poselitev naselja, leži na območju
2. varstvenega pasu. Prav tako sta zaselka Dednik in Bela Voda, ki se nahajata vzhodno izven
poselitvenega območja, del 2. varstvenega pasu. Ostalo območje naselja, ki obsega povečini
gozdne in travniške površine, pa se uvršča v območje 3. vodovarstvenega pasu. Površina
naselja izven poselitvenega območja je del Nature 2000, ki je bila določena na podlagi
direktive o habitatih in pticah.

8.4 SREDNJA VAS IN ŠEGOVA VAS
Čiščenje komunalnih odpadnih voda v naseljih Srednja vas in Šegova vas bi lahko
obravnavali kar skupaj z naseljem Travnik. Vsa tri naselja ležijo v Travniški kotanji južno od
osamelca Tabor. Šegova vas s 110 prebivalci (stanje leta 2011) je deloma zasnovana na
pobočju hriba Tabor in se nadaljuje proti jugu, kjer se v ravninskem predelu, zaradi
novogradenj, postopoma združuje s Srednjo vasjo. To naselje, ki je po površini najmanjše, z
najmanjšim številom prebivalstva (63 – stanje leta 2011) v Potočanski dolini, prav tako
postaja eno z naseljem Travnik.
Poselitveno območje obeh naselij se nahaja v ožjem vodovarstvenem pasu s strogim režimom
varovanja (2. nivo). Mežnarjev potok (območje 1. vodovarstvenega režima) ima dva izvira, ki
se nahajata v neposredni bližini na razdalji približno 100 metrov in na nadmorski višini 710
m. Močnejši izvir se nahaja pod južnim pobočjem Tabora, kjer voda teče iz manjše odprtine.
Drugi izvir se nahaja v naselju Srednja vas; ta ni močan in je v obliki močil. Mežnarjev potok
teče skoraj po celotni dolžini kotanje približno v smeri slemenitve. Njegova dolžina je nekaj
manj kot 2000 m in je glavni vodotok v kotanji. Poplavna ravnica je ob intenzivnejših in
dolgotrajnejših padavinah tudi večkrat poplavljena.
Z vidika varstva voda je v teh treh naseljih potrebna čim hitrejša vzpostavitev sistema čiščenja
komunalnih voda s čim višjo stopnjo čiščenja. Poleg omejitev gradenj čistilnih naprav na
vodovarstvenih območjih 1. in 2. nivoja tudi tukaj predstavljajo problem vsakoletne poplave,
ki zalijejo travniško kraško polje. Voda najprej zalije najnižje ležeče površje okoli požiralnika
v Travniku, nato pa se od potokov dviguje proti naseljem.
Predlagano območje ČN za vsa tri naselja bi torej bilo v južnem delu naselja Travnik, ki je od
najnižje točke Travniške kotanje dvignjen kar za nekaj metrov. Višinska razlika med najnižje
stoječim stanovanjskim objektom in RČN bi bila več kot 100 m. Kanalizacijski sistem bi se
začel pri Šegovi vasi, kjer bi se odpadna voda iz objektov na pobočju po sistemu pretakala
gravitacijsko, nato bi bilo pri najnižji točki v Srednji vasi predvideno črpališče, ki bi usmerilo
odpadno vodo skozi glavni kanalizacijski vod skozi Travnik proti lokaciji RČN. Od Travnika
do ČN bi se odpadne vode črpale po tlačnem vodu z večjim številom črpališč proti predvideni
lokaciji.
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Zaselek Dednik bi lahko priključili travniški kanalizaciji, saj se nahaja na pobočju nad
naseljem, od koder bi se lahko odpadna voda po kanalizacijskem sistemu do glavnega voda
stekala gravitacijsko.
Zaselek Bela Voda, ki je od osrednjega dela naselja Travnik oddaljen kar 45 min peš, ima 20
stalnih prebivalcev in približno 10 takih, ki imajo tam vikend in prihajajo občasno. V zaselku
deluje tudi manjša žaga, ki nudi nekaj delovnih mest tamkajšnjim prebivalcem. Velika
oddaljenost od večjega poselitvenega središča, strnjenost objektov okoli glavne vaške poti in
veliko okoliškega prostora so ugodni kriteriji za gradnjo kratkega kanalizacijskega sistema in
skupne samostojne RČN.
Slika 16: Šegova vas, Srednja vas in Travnik ‒ vodovarstvena območja s predlagano lokacijo
ČN

zaselek Dednik

zaselek Bela voda

Zasnova in kartografija: Nina Sterle
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana
Marec 2014
Kartografska podlaga in vir podatkov:
ARSO, 2014; GURS, 2014

Avtor: Nina Sterle
Velikost RČN za vsa tri naselja za 465 PE bi bila približno 1400 m² (25 m x 55 m). Pri tej
lokaciji neke ekonomske prednosti RČN ne bi bilo, saj bi bili dolžina kanalizacijskega
sistema, uporaba črpalk in tlačni vod povsod enaki, četudi bi uporabili kakšen drug način
čiščenja odpadnih voda. Prednost bi bila manjši investicijski stroški RČN in gravitacijsko
pretakanje v sami ČN, brez uporabe električne energije in strojne opreme, vendar tudi ta ne bi
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bila pomembna, če bi morali za dovod odpadne vode uporabiti črpalke in tlačne vode, ki
potrebujejo električno energijo. Torej ob izpadu elektrike tudi RČN ne bi bila uporabna, saj ne
bi imela česa čistiti.

8.5 HRIB
Naselje Hrib s 370 prebivalci (stanje leta 2011) se je razvilo na prisojnem zahodnem pobočju
Martinovega vrha, dvignjenem hribu, ki ločuje Retijsko in Travniško kotanjo. Nahaja se na
nadmorski višini med 770 in 820 m. Gručasto naselje je upravno, gospodarsko in kulturno
središče občine Loški Potok, v katerem se nahajajo pošta, osnovna šola, zdravstvena postaja,
krajevni urad, enota Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, enota Gozdnega gospodarstva
Kočevje, dom starejših občanov, Kulturno turistični center, kmetijsko-gozdarska zadruga ter
več trgovin in gostišč. Osrednjo lego Hriba poudarja stičišče cest, ki vodijo proti Ložu,
Blokam, Ribnici in Čabru. Kmetijstvo se je tukaj najmanj razvilo, kar je posledica velikih
naklonov.
Skoraj celotno naselje leži na vodovarstvenem območju 3. režima, le jugozahodni del, kjer se
danes nahaja ena in edina ČN 100 PE, je območje ožjega vodovarstvenega pasu (2. nivo).
Območje Nature 2000, določeno na podlagi direktive o pticah, je izven poselitvenega
območja in obsega povečini gozdne površine.
Tukaj bi lahko podali več rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Čeprav se je naselje
razvilo na pobočju, so hiše dokaj gručasto razporejene in se ob cestnih povezavah postopoma
združujejo z naselji Retje, Srednja vas, Šegova vas in Travnik. Možnost gravitacijskega
odtekanja odpadne vode je velika prednost. Imeli so že predlog lokacije ČN med Šegovo
vasjo in Retjami, pod hribom Tabor na zahodu, za vsa loškopotoška naselja (razen za Mali
Log, vendar je tukaj postavitev preprečila civilna iniciativa.
Varianta 1: komunalne odpadne vode priključimo k ČN Srednje vasi, Šegove vasi in
Travnika. Če bi postavili kanalizacijsko omrežje za celotno naselje Hrib, bi bila dolžina
priključitvene kanalizacije do Srednje vasi le okoli 0,5 km.
Varianta 2: da bi kanalizacijo Hriba priključili k naselju Retje v primeru samostojne ČN.
Varianta 3: da bi postavili dve RČN. Eno na vrhu naselja Hrib, kjer je nekoliko položnejše
površje, za približno 16 hišnih številk. Druga pa bi bila na vznožju Travniške kotanje, v
bližini že postavljene ČN 100 PE. S to varianto ne bi prihranili, saj kanalizacijskega omrežja
ne bi veliko skrajšali, poleg tega pa bi morali postaviti dve ČN.
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Slika 17: Hrib – poselitev in relief

Retje

Središče občine in naselja Hrib
Tabor

Srednja vas
Šegova vas
Travnik

Zasnova in kartografija: Nina Sterle
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana
Marec 2014
Kartografska podlaga in vir podatkov:
ARSO, 2014; GURS, 2014

Avtor: Nina Sterle

8.6 PODPRESKA IN DRAGA
Podpreska in Draga sta edini naselji v Dragarski dolini, ki se uvrščata med tista poselitvena
območja, ki so v državnem operativnem programu določena kot območja urejanja javne
kanalizacije do 31. decembra 2017, saj jih ne uvrščamo med območja s posebnimi
zahtevami. Vendar zaradi redkosti poselitve ne bo potrebna izgradnja javne kanalizacije
(Debeljak, 2014).
Podpreska je obcestno gručasto naselje s 114 prebivalci (stanje leta 2011). Predstavlja začetek
Dragarske doline. Relief se od severa proti jugu nekoliko zniža v obsežno ravnino, obdano s
hribovji, na kateri so hiše strnjeno razvrščene ob cesti. Celotno naselje je pokrito z Naturo
2000. Na samem območju poselitve ni vodovarstvenih območij, se pa ta nahajajo v zahodnem
in severnem gozdnem predelu naselja, kjer sta tudi vodni zajetji. Na teh območjih se ob
večjem ali obsežnejšem deževju odprejo hudourniki, ki poniknejo, preden dosežejo naselje.
Območje je še vedno aktivno, kar dokazujeta podružnična šola in vrtec, ki ju obiskujejo otroci
Dragarske doline. Leta 2013 je bil obnovljen tudi gasilski dom in dograjen dom krajanov. V
preteklosti je tukaj delovala žaga, ki je zdaj zapuščeno degradirano območje.
Predlagano območje postavitve RČN se nahaja na vzhodni strani naselja proti jugu, kjer so
travniške površine, ki jih tamkajšnji prebivalci občasno uporabljajo za pašnike. Vzhodnejše
območje naselja je nekoliko nagnjeno, tako da bi se odpadna voda gravitacijsko stekala v
napravo, kar bi zmanjšalo stroške investicije. Prostora za izgradnjo ČN je dovolj, saj bi
potrebovali le okoli 350 m². Prav tako se z izbrano lokacijo izognemo hudourniškim potem.
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Podobne lastnosti ima sosednje naselje, Draga. Leta 2011 je imelo 97 prebivalcev, poselitev je
gručasta, vodovarstvena območja z dvema vodnima zajetjema so izven območja poselitve in
prav tako je celotno naselje pokrito z Naturo 2000. Del naselja leži na dvignjenem hribu, ki se
nato spusti proti ravnini.
Vzhodno od Drage se razprostirajo travniške površine, ki bi bile idealne za postavitev RČN.
Odpadne vode bi se gravitacijsko stekale po hribu navzdol, nato pa bi bile s pomočjo črpalke
speljane po ravnini do ČN, kjer bi se zaradi nekoliko nagnjenega površja po napravi spet
stekale gravitacijsko.
Slika 18: Podpreska in Draga – relief in poselitev s predlogi lokacij RČN

Zasnova in kartografija: Nina Sterle
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana
Marec, 2014
Kartografska podlaga in vir podatkov:
ARSO, 2014; GURS, 2014

Avtor: Nina Sterle
V okviru projekta »Trajnostni razvoj Jugovzhodne Slovenije z ekoremediacijami« so v
poročilu za občino Loški Potok kot način reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda z
RČN iz razpršenih naselij prikazali le en primer za naselje Draga, kjer sta podani dve varianti
skupaj z investicijskimi stroški. Tak način reševanja smo uporabili tudi mi, ko smo ob
upoštevanju vseh dejavnikov iskali primerne lokacije RČN.
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Slika 19: Draga – prvi predlog odvajanja in čiščenja odpadnih voda z RČN

Vir: Analiza lokalnih specifičnih značilnosti …, 2011
Slika 20: Draga – drugi predlog odvajanja in čiščenja odpadnih voda z RČN

Vir: Analiza lokalnih specifičnih značilnosti …, 2011
Ob predpostavki, da v naselju Draga živi 101 prebivalec, so pri prvi varianti predlagali dve
lokaciji RČN z dvema različno dolgima kanalizacijskima vodoma s skupnimi investicijskimi
stroški v višini 296.000 €. Vrednost investicije druge variante s samo eno ČN, kamor bi bile
speljane vse odpadne vode, pa bi znašala 292.000 €. Oba predloga vključujeta le stroške
gradnje kanalizacije in RČN, saj za njihovo delovanje ne bi bila potrebna električna energija
ali kakršna koli druga strojna oprema, kot so tlačni vodi in črpalke.
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Zelo pomembna za postavitev RČN so tudi naselja, ki imajo manj kot 50 prebivalcev, saj
bodo morala imeti po novi zakonodaji urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda do konca
leta 2015 na občutljivih ali vodovarstvenih območjih oz. do leta 2017, če ne ležijo na
območjih s posebnimi zahtevami. Na takih območjih ni potrebna izgradnja javne kanalizacije,
mora pa biti zagotovljeno odvajanje v malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti do 50
PE ali odvajanje v nepretočno greznico z zagotovljenim odvozom celotne količine komunalne
odpadne vode na ustrezno čistilno napravo. V območja z obremenitvijo pod 50 PE uvrščamo
kar 8 naselij občine Loški Potok, ki se nahajajo v Dragarski dolini.
Prav v primeru manjših in razpršenih naselij ter individualnih hiš se najpogosteje uporablja
RČN za čiščenje odpadnih voda, saj so taka območja velikokrat preveč oddaljena od
priključkov na javno kanalizacijo. RČN bi se zaradi manjše površine in oblike lepo vključile v
okolje ter pritegnile lokalno prebivalstvo.

8.7 LAZEC
Naselje Lazec je dvignjeni del med Potočansko in Dragarsko dolino, ki leži na nadmorski
višini 805 m. Lahko bi rekli, da se nahaja v vrtačasti uvali, saj je po obliki podoben vrtači,
ampak ni tako velik po obsegu. Je gručasto naselje z 38 prebivalci (stanje leta 2011). Naselje
se nahaja na pobočju ob glavni regionalni cestni povezavi Hrib - Loški Potok–Podplanina.
Poselitev je izven vodovarstvenih območij, celotno naselje pa je del Nature 2000. Kot v
drugih naseljih občine Loški Potok je za vodovod, elektrovod in komunikacije poskrbljeno,
kanalizacije pa še vedno ni.
Predlagana lokacija RČN se nahaja na zahodni strani naselja pod pobočjem, kamor bi se
odpadne vode odtekale s pomočjo gravitacije. Zaradi majhnega števila prebivalstva površina
ČN ne bi bila obsežna, saj bi potrebovali le okoli 120 m².
Slika 21: Lazec ‒ predlagana lokacija za RČN

Vir: Atlas okolja, 2014

Avtor: Nina Sterle

55

8.8 SREDNJA VAS PRI DRAGI
Srednja vas pri Dragi je razloženo obcestno naselje s 44 prebivalci (stanje leta 2011). Dno
okoli naselja je močno razjedeno z vrtačami. Celotno naselje je del Nature 2000 in nima
vodovarstvenih območij.
Naselje je razdeljeno z manjšim hribčkom na dva dela, vendar med njima ni velike razdalje.
Zaradi vidne razdeljenosti bi lahko zgradili dve RČN, eno na severni in eno na južni strani
naselja. Lahko pa bi se tudi odločili za eno ČN, saj kanalizacijski sistem ne bi bil veliko
daljši, kajti razdalja med obema deloma ni prevelika. Tukaj je vprašanje le, kaj bi se cenovno
bolj izplačalo.
Slika 22: Srednja vas pri Dragi – prikaz razdeljenosti naselja

Vir: Atlas okolja, 2014

8.9 TRAVA
Trava je gručasto obcestno naselje s 25 prebivalci (stanje leta 2011). Število prebivalcev se je,
tako kot v drugih naseljih Dragarske doline, po 2. svetovni vojni začelo zmanjševati zaradi
velikega odseljevanja Kočevarjev in zaradi iskanja novih delovnih mest izven občine Loški
Potok. V preteklosti je tukaj delovala podružnična šola, ki je danes zapuščena. Tako kot ostala
naselja nima urejenega ustreznega odvajanja vode, za vodovod je poskrbljeno. Celotna
površina naselja je pod Naturo 2000, ki je bila določena na podlagi direktive o pticah.
Poselitev je izven vodovarstvenih območij.
Naselje je idealno za izgradnjo RČN. Predlagana lokacija se nahaja na severnem obrobju
naselja, kjer so travniške površine in je dovolj prostora (izognemo se kmetijskim površinam).
RČN bi zasedala le okoli 75 m² površine, saj je zaradi majhnega števila prebivalstva manjša
obremenitev z odpadnimi komunalnim vodami. Naselje je na manjšem hribu, ki se proti
severnemu delu rahlo spušča, kar je ugodno za gravitacijsko odtekanje odpadne vode proti
čistilni napravi in znotraj gred. Bližina izbrane lokacije omogoča izgradnjo kratkega
kanalizacijskega sistema, kar zmanjšuje stroške.
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Slika 23: Trava – predlagana lokacija za RČN

Vir: Atlas okolja, 2014

Avtor: Nina Sterle

8.10 PUNGERT, PODPLANINA IN ČRNI POTOK
Dragarska dolina se pri naselju Trava strmo prevesi v poraščeno pobočje, kjer so tri
najjužnejša naselja občine. Dolina reke Čabranke, nad katero je obvisela Dragarska dolina, je
poglobljena zaradi prisotnosti nekarbonatnega sveta. Za to občabransko območje je značilno
milejše podnebje kot v preostalem delu občine, saj leži na nižji nadmorski višini (od 500 do
700 m n. v.). Rodovitna prst, ki je posledica spremenjene geološke podlage in rečnega reliefa,
omogoča, da tu lahko dozorevajo za mraz občutljivi sadeži. Na strmem pobočju je možna
ogroženost zaradi plazov, ki pa se pojavljajo le v obliki manjših zemeljskih usadov. Ti ne
predstavljajo večje nevarnosti za ljudi, premoženje ali komunalno infrastrukturo.
Čabranka je mejna hudourniška reka, ki ločuje naselji Podplanina in Črni Potok od Republike
Hrvaške. Velik problem teh naselij je oddaljenost od večjih središč. Do občinskega središča
Hrib, šole, trgovine in zdravnika je minimalno 20 km ali več. Najbližje večje središče je
Čabar, ki pa leži na hrvaški strani.
Poselitev naselij je izven vodovarstvenih območij. Natura 2000 prav tako pokriva vsa tri
naselja. Tamkajšnji prebivalci so se večkrat pritoževali nad kakovostjo vode, saj se odpadne
vode iz višje ležeče doline stekajo v nižje predele, kjer so vodna zajetja za pitno vodo, tako da
je potrebna ureditev čiščenja odpadnih voda tudi v naseljih Dragarske doline, ki pa trenutno
niso prioriteta.
Pungert je najmanjše naselje po površini in z najmanjšim številom prebivalstva v občini. Je
gručasto naselje z 11 prebivalci (stanje leta 2011), ki leži na grebenu nad dolino reke
Čabranke. Do vasi vodi samo ena vaška pot, ki se vije po plazovitem terenu. Ta pot je ob
močnem sneženju in hudih neurjih večkrat neprehodna. Nekdaj je od tu naprej potekala pot do
naselja Črni Potok, ki pa je zdaj zapuščena in zaraščena. Številni mladi so se odselili v večje
kraje, ostaja predvsem starejše prebivalstvo. Odseljeni se vračajo nazaj predvsem ob vikendih
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in poleti, ko obiščejo sorodnike ali pa pridejo pomagat pri košnji ter obdelavi posestva. Po
pogovoru s tamkajšnjimi prebivalci, živi danes tam le še 5 prebivalcev, kar nakazuje zelo
majhno obremenjevanje z odpadnimi vodami.
Zaradi majhne količine odpadne vode bi RČN zasedala le okoli 33 m² (3 m x 11 m). Nekaj
prostora je ob južnem delu naselja ter nekaj metrov zahodneje pod naseljem. Problem teh
prostih, neporaščenih površin je, da jih tamkajšnji prebivalci uporabljajo za obdelovalne
površine (njive) ali košenice ter da so na nekoliko bolj nagnjenem terenu. Majhnost RČN in
postavitev naselja na grebenu omogočata, da bi ČN, kamor bi se gravitacijsko stekala odpadna
voda, lahko prilagodili izoblikovanosti površja brez kakršnega koli dodatnega dela.
Slika 24: Pungert – predlog lokacije za postavitev RČN

Vir: Atlas okolja, 2014
Razloženo naselje Podplanina leži na strmem pobočju nad izvirom Čabranke, kjer so med
posameznimi predeli naselja kilometrske razdalje. Naselje s 33 prebivalci večkrat ogrožajo
hudourniki in zemeljski usadi. Nekdanji sadovnjaki in obdelovalne površine se zaraščajo ali
pa predstavljajo hrano za divje živali.
Izgradnja skupne RČN in enotnega kanalizacijskega sistema bi bila tukaj zelo težavna zaradi
strmega in plazovitega terena ter velike razdalje med stavbami. Posamezne grede naprave bi
bile lahko ogrožene zaradi zemeljskih usadov, kar bi onemogočalo njihovo pravilno
delovanje. Če bi se prebivalci odločili za RČN, bi jih bilo potrebno postaviti večje število.
Stroški odvoza mulja iz usedalnika ČN in gradnje kanalizacijskega sistema bi bili zaradi
težavnosti terena preveliki. Najboljša rešitev je obnova ali postavitev novih nepretočnih
greznic in dogovorjen odvoz na najbližjo ČN.
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Slika 25: Podplanina – poselitev in relief

Zasnova in kartografija: Nina Sterle
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana
Marec 2014
Kartografska podlaga in vir podatkov:
ARSO, 2014; GURS, 2014

Črni Potok pri Dragi je razloženo naselje, ki je bilo do letos dostopno le prek Hrvaške.
Naselje z 29 prebivalci ima zgrajeno manjšo hidroelektrarno in vodno zajetje na
istoimenskem potoku, ki se izliva v reko Čabranko.
Glede na razporeditev poselitve in majhno število prebivalcev bi bila tukaj najustreznejša
rešitev gradnja individualnih RČN ali manjša ČN za 10 PE, kjer bi se sosednje hiše odločile
za skupno izgradnjo.
Ravno prebivalci Črnega Potoka so se pritoževali nad izgradnjo ČN ob Čabranki. Vredno je
omeniti, da je na Hrvaški strani ob reki Čabranki postavljena ČN za prebivalce naselja Čaber,
z iztokom očiščene odpadne vode v vodotok.
Slika 26: Črni Potok – poselitev in relief

Zasnova in kartografija: Nina Sterle
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana
Marec 2014
Kartografska podlaga in vir podatkov:
ARSO, 2014; GURS, 2014
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8.11 NOVI KOT IN STARI KOT
Novi Kot in Stari Kot se nahajata na jugozahodnem delu občine ob meji s Hrvaško,
odmaknjena od večjega poselitvenega jedra, kjer prevladuje avtohtoni vzorec razpršene
poselitve. Obe naselji sta del Nature 2000 in nimata vodovarstvenih območij.
Novi Kot je razpotegnjeno razloženo naselje z 52 prebivalci (stanje leta 2011). Šele leta 2006
so uredili vodovod, ki je bil nujen za tamkajšnje prebivalce in delovanje maloobmejnega
prehoda, saj so morali v sušnem obdobju dovažati vodo iz 20 km oddaljenega Hriba. Danes
postaja tipično vikend naselje, kamor se vračajo odseljeni domačini ali pa prihajajo novi
naseljenci, ki jih privlačijo neokrnjena narava, mir, čist in svež zrak.
Ureditev skupne čistilne naprave bi bila zapletena in draga, saj so hiše razporejene daleč
narazen. Poleg tega nekateri prebivalci obiskujejo področje le sezonsko ali ob vikendih in
vprašanje je, če bi se sploh odločili za skupno ČN. Zato bi bile v tem primeru najboljša rešitev
individualne rastlinske čistilne naprave.
Stari Kot je prav tako razloženo naselje, ki ima gradnjo strnjeno le na enem predelu, kjer živi
skoraj vseh 18 prebivalcev (stanje leta 2011). Iz te strnjene poselitve bi se odpadne vode
stekale na skupno čistilno napravo pod pobočjem zgoščene poselitve, kjer je dovolj
travniškega prostora za postavitev majhne RČN.
Slika 27: Novi Kot in Stari Kot – poselitev in relief s predlogom postavitve RČN v Starem
Kotu

Zasnova in kartografija: Nina Sterle
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana
Marec 2014
Kartografska podlaga in vir podatkov:
ARSO, 2014; GURS, 2014
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S tem smo zaključili predloge lokacij ureditve naselij z RČN, ki so zgolj teoretični, saj pri
dejanski uresničitvi lahko pride do marsikaterih problemov. Pred izgradnjo ČN je treba dobiti
okoljevarstveno, vodno (območje mora biti poplavno varno) in gradbeno dovoljenje.
Za izgradnjo RČN s kapaciteto čiščenja pod 50 PE ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, saj se štejejo kot enostavni objekti. Torej ni potrebna izdelava nekaterih projektnih
dokumentacij, v tem primeru idejnih zasnov, idejnega projekta in projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, kar poceni celotno investicijo. Če RČN leži v območju Nature 2000,
pa je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje Agencije RS za okolje, v našem primeru za
85 % površine občine Loški Potok. Za RČN nad 50 PE je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje in vsa potrebna soglasja, saj gre za manj zahtevne objekte. Ker morajo biti
gradbena dovoljenja skladna s prostorskimi akti občine – kar je v fazi projektiranja razvidno
iz lokacijske informacije, je potrebno RČN umeščati na zemljišča, kjer je gradnja dovoljena.
Zaželeno je, da ima občina prostorske akte urejene tako, da je tudi na kmetijskih zemljiščih
možno graditi okoljsko infrastrukturo (Analiza lokalnih specifičnih značilnosti …, 2011).
Poleg vseh potrebnih dovoljenj je treba pridobiti tudi soglasje lastnikov zemljišč. Mi v tem
primeru nimamo podatkov o lastništvu predlagane lokacije in pripravljenosti lastnikov za
odprodajo ali soglasij glede gradnje ČN na njihovi parceli. Prav tako nimamo podatka o
kategoriji zemljiške parcele, ki po prostorskem planu ne sme biti kmetijsko zemljišče. V ta
namen smo pregledali namensko rabo prostora na Prostorsko informacijskem sistemu občine
Loški Potok iz Občinskega prostorskega načrta in se pri predlaganih lokacijah RČN ogibali
njivskim površinam.
Naloga države, občine in izvajalca javne komunalne službe je danes dvigniti ozaveščenost
ljudi predvsem malo poseljenih območij, kjer ni predviden razvoj javne kanalizacije, o
načinih ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Prebivalci so praktično
prepuščeni sami sebi, zato jim morajo posredovati informacije o tem ali objekt leži na
območju opremljanja z javnim kanalizacijskim sistemom, o možnih načinih opremljanja z
individualnimi (ali skupnimi) MKČN ter o nudenju finančne pomoči oz. subvencij (razpisi za
dodelitev nepovratnih sredstev, posojila Eko sklada) za izvedbo MKČN.
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9 ZAKLJUČEK
V Sloveniji več kot polovica prebivalcev živi v naseljih z manj kot 2000 prebivalci. Takih je
od vseh naselij v Sloveniji kar 98 %, kar kaže na razpršeno poselitev in veliko število majhnih
naselij. V večini manjših naselij je uporaba greznice prevladujoč način odvajanja in
»čiščenja« voda. Neprečiščene komunalne odpadne vode pa so eden izmed glavnih virov
točkovnega onesnaževanja podtalnice, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji.
Za čiščenje odpadnih voda je na razpolago več različnih vrst čistilnih naprav. Niso vse
primerne za vsako vrsto in količino odpadne vode. Preden se odločimo, je treba dodobra
spoznati vse načine in sisteme odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, da bo naša odločitev
najustreznejša in najučinkovitejša. Pri tem je potrebno upoštevati stroške izgradnje
kanalizacijskega sistema in ČN, obratovanja in vzdrževanja ter vključevanje izbrane rešitve v
naravno pokrajino.
Namen diplomske naloge je bil z geografskega vidika podati idejne zasnove sonaravnega
čiščenja odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami po posameznih naseljih občine
Loški Potok. V nalogi smo obravnavali vsa naselja, razen opuščeno gozdarsko naselje
Glažuta, ki nima stalnih prebivalcev. RČN niso univerzalna rešitev, zato v nekaterih primerih
niso najprimernejša in optimalna rešitev, vendar jih zaradi nekaterih lastnosti lahko
primerjamo s konvencionalnimi manjšimi biološkimi ČN. Učinkovitost čiščenja RČN je
dovolj velika in ob primernem načrtovanju, gravitacijskem pretakanju odpadne vode po
gredah naprave, brez električne energije in strojne opreme, se izkažejo za cenovno ugodne ter
preproste rešitve. Poleg tega jih uvrščamo med ekoremediacijske tehnologije, ki uporabljajo
sonaravne sisteme in procese za obnovo in zaščito okolja, zato so še dodatno primerne za
občutljiva in naravovarstvena območja, kjer je vključevanje v pokrajino pomembna lastnost.
Po podrobnejšem spoznavanju naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti občine
ter RČN, ki smo jih v diplomski nalogi funkcijsko vrednotili, smo predstavili obstoječe načrte
za čiščenje odpadnih voda v občini. Ti načrti so skoraj v procesu nastajanja, saj občino
omejujejo številne prepovedi in ukrepi na vodovarstvenih območjih, pomanjkanje prostora,
razgiban relief, razpršena poselitev, poplavne površine, pridobitev raznih dovoljenj
(okoljevarstveno, vodno, gradbeno), nesoglasje vaščanov ter pomanjkanje finančnih sredstev.
Občina javne kanalizacije nima, urejeni so le zbiralniki za meteorno vodo. Prebivalci
večinoma uporabljajo nepretočne greznice ali v nekaterih primerih tudi pretočne, ki se v
veliko primerih stekajo v podtalnico ter tako onesnažujejo pitno vodo in potoke. Trenutno
obratuje le ena mala čistilna naprava velikosti 100 PE, ki čisti komunalne odpadne vode iz
doma starejših občanov, Kulturno turističnega centra, zdravstvenega doma in manjšega
stanovanjskega kompleksa v naselju Hrib. Zgrajena je tudi že druga ČN z zmogljivostjo 350
PE v naselju Mali Log za 239 priključenih prebivalcev in industrijsko cono, vendar še ne
deluje.
Zaradi sonaravne geografske zasnove čiščenja odpadnih voda smo izločili tiste dejavnike, ki
najbolj opredeljujejo možnosti postavitve RČN na območju Loškega Potoka.
1. dejavnik je populacijski ekvivalent (PE), ki določa površino oz. velikost RČN (2–3
m²/PE). Večje, kot je število prebivalcev, več prostora potrebujemo za izgradnjo ČN.
2. dejavnik je kmetijska obremenjenost, ki pa ga nismo upoštevali, saj se običajno
kmetijskih objektov ne priklaplja na RČN, ker so koncentracije onesnaževal prevelike.
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3. dejavnik je oblika naselij, od katere je odvisna odločitev o centraliziranem ali
decentraliziranem kanalizacijskem sistemu.
4. dejavnik je lega naselij, saj se odpadna voda skozi sistem RČN pretaka gravitacijsko,
zato je pri lokaciji pomemben nagib terena, ki ne sme presegati 1‒2°.
5. dejavnik so zavarovana območja, Natura 2000, vodovarstvena in vodnoekološka
občutljiva območja, saj spodbujajo sonaravne tehnologije čiščenja odpadnih voda s
terciarnim čiščenjem ter naravnim videzom, kot so RČN.
6. dejavnik je podnebje, saj so RČN zaradi velikih zunanjih površin izpostavljene
različnim atmosferskim dejavnikom.
Za občino je značilno upadanje števila prebivalstva, kar je posledica upadanja rodnosti in
izseljevanja. Statistični podatki zadnjih let kažejo na negativen naravni in selitveni prirast.
Izredno visok indeks staranja (152) pa pove, da se povprečna starost prebivalcev te občine
dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Čeprav ti trendi nakazujejo nadaljnje
zmanjševanje števila prebivalstva in s tem zmanjšane pritiske na okolje, to ne pomeni
preložitve iskanja rešitev glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ampak samo spodbuja k
hitri in učinkoviti ureditvi naselij s kanalizacijskim omrežjem in sistemi čiščenja odpadnih
voda. Celovita ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa je nujen pogoj za nadaljnji
razvoj občine. To je tudi predpogoj za razvoj industrijske in turistične dejavnosti, s čimer bi
privabili nove investitorje ter priseljence.
Občina ima 16 poseljenih naselij, ki jih lahko delimo na naselja krajevne skupnosti Loški
Potok (Potočanska dolina) in krajevne skupnosti Draga (Dragarska dolina). Vsa naselja
morajo imeti po novi zakonodaji urejeno ustrezno odvajanje in čiščenje na komunalni čistilni
napravi do konca leta 2017. Najbolj izstopa pet naselij Potočanske doline (v preglednici 11 so
označena z rdečo barvo), ki morajo biti zaradi poseljenosti na vodovarstvenih območjih
opremljena z javno kanalizacijo in morajo imeti zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne
vode do konca leta 2015. Tukaj so tudi največji populacijski pritiski, saj v teh naseljih živi kar
1267 od skupno 1969 prebivalcev (stanje leta 2011) Loškega Potoka. Iskanje primernih
lokacij ali primerne lokacije čistilne naprave je torej v tem delu prioriteta.
Treba je omeniti, da neprečiščene odpadne vode s tega območja pronicajo do vodnih zajetij,
ki oskrbujejo s pitno vodo na tisoče prebivalcev Ribnice, Kočevja in Loške doline.
Vodovarstveni zakon zaradi varstva vodnih virov predpisuje vse tri stopnje čiščenja, kar
pomeni tako rekoč skoraj popolno očiščenje odpadnih voda, vključno dušikovih in fosforjevih
kislin, ter zmanjševanje koncentracij nekaterih suspendiranih in raztopljenih organskih ali
anorganskih snovi. Torej bodo morale čistilne naprave na teh območjih opravljati tudi
terciarno čiščenje.
Stanje v Dragarski dolini je nekoliko drugačno. V tem južnem delu občine, ki je nekoliko
odmaknjeno od središča poselitve, živi v razpršenih naseljih različnih tipov 461 prebivalcev
(stanje leta 2011). Kljub večjemu številu prebivalstva v Podpreski in Dragi, zaradi redkosti
poselitve ne bo potrebna izgradnja javne kanalizacije z ustreznim čiščenjem na komunalni
čistilni napravi. V ostalih osmih naseljih pa tako in tako ni potrebna izgradnja javne
kanalizacije, saj jih uvrščamo v poselitvena območja z obremenjenostjo, manjšo od 50 PE. Ta
si morajo sama (ali s pomočjo občine) zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v mali komunalni čistilni napravi ali odvajanje v nepretočno greznico z zagotovljenim
odvozom odpadne vode na ustrezno ČN.
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Preglednica 11: Občina Loški Potok – združeni dejavniki
VVO na
Predvidena
območju
PE
KO
Oblika
Natura površina za
Naselja
(2011) (2014) naselja
VVO poselitve
2000
RČN (m²)
KS Loški Potok (Potočanska dolina)
432
182
gručasto
da
da (3. nivo)
da
1296
Retje
Hrib - Loški
370
90
gručasto
da da (2. in 3. nivo)
da
1110
Potok
292
68
gručasto
da
da (2. nivo)
da
876
Travnik
110
35
gručasto
da
da (2. nivo)
da
330
Šegova vas
63
24
gručasto
da
da (2. nivo)
da
189
Srednja vas
Mali Log

241

104

Podpreska
Draga
Novi Kot
Srednja vas

114
97
52
44

142
24
61
55

Lazec
Podplanina
Črni Potok
Trava
Stari Kot
Pungert

38
33
29
25
18
11

0
0
0
0
25
0

razloženo
da
da (3. nivo)
KS Draga (Dragarska dolina)
gručasto
da
ne
gručasto
da
ne
razloženo
ne
/
obcestno
ne
/
gručasto,
obcestno
da
ne
razloženo
da
da (2. nivo)
razloženo
ne
/
gručasto
da
ne
razloženo
ne
/
gručasto
da
ne

ne

že zgrajena ČN 350
PE – še ne deluje

da
da
da
da

342
291
156
132

da
da
da
da
da
da

114
99
87
75
54
33

*PE – populacijski ekvivalent (število prebivalstva).
*KO – kmetijska obremenjenost (število živali).
*VVO – vodovarstvena območja.
*RČN – rastlinska čistilna naprava.

Avtor: Nina Sterle
Pri oblikovanju končnih predlogov lokacij ureditve naselij z rastlinskimi čistilnimi napravami
smo upoštevali značilnosti naselij in izbrane dejavnike, ki z vidika RČN najbolj opredeljujejo
njihovo postavitev. Upoštevali smo relief, ki lahko zaradi težavnosti terena oteži in podraži
postavitev ČN. Opazovali smo obliko naselja, ki vpliva na izbor centraliziranega ali
decentraliziranega sistema. Najprimernejša so gručasta naselja, kjer lahko postavimo skupno
ČN s kratkim kanalizacijskim sistemom. Iskali smo primeren in dovolj velik prostor za
izgradnjo RČN, saj za njihovo postavitev potrebujemo velike površine. Pri izbiri lokacije sta
pomembna tudi manjši nagib terena in bližina naselja, za katerega se čisti odpadne vode, saj s
tem zmanjšamo investicijske stroške za kanalizacijo in ČN, ki s pomočjo gravitacijskega
pretoka deluje brez električne energije ali pomoči strojne opreme. Ob tem smo se tudi skušali
izogibati rodovitnim kmetijskim površinam.
Najsevernejše naselje Mali Log ima problematiko odvajanja in čiščenja tako rekoč že rešeno s
postavitvijo male biološke čistilne naprave z zmogljivostjo 350 PE.
Nekoliko bolj zapletena situacija je v naseljih Potočanske doline, ki so gručasta in razporejena
po Retijski in Travniški kotanji okoli dvignjenega središčnega naselja Hrib. Tu pomanjkanje
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prostora, poplavne površine in razne prepovedi na vodovarstvenih območjih otežujejo oz.
omejujejo iskanje lokacij čistilnih naprav.
V naseljih Šegova vas, Srednja vas in Travnik, kjer je z vidika varstva voda potrebna čim
hitrejša vzpostavitev sistema čiščenja komunalnih odpadnih voda s čim višjo stopnjo čiščenja,
bi bila najprimernejša postavitev skupne ČN. Predlagana lokacija leži na precej višji
nadmorski višini kot naselja, zato bi bil za dovod odpadne vode do ČN potreben tlačni vod z
velikim številom črpališč. Tako oddaljen izbor lokacije od poselitve narekujejo vodovarstvena
območja in poplavne površine. V okolici poselitve je območje 2. vodovarstvenega pasu, kjer
je prepovedana gradnja ČN, celotno dno Travniške kotanje okoli naselij pa v času
intenzivnejših in dolgotrajnejših padavin ogrožajo poplave, zato mora biti izbrana lokacija
nad poplavnim nivojem. Površina RČN za vsa tri naselja bi obsegala približno 1400 m².
Predlagana lokacija ima dovolj prostora za njeno postavitev, vendar bi jo morali načrtovati
tako, da bi se odpadna voda vsaj v napravi pretakala gravitacijsko, da obratovalni stroški ne
bili previsoki. Velike prednosti pred ostalimi konvencionalnimi sistemi čiščenja odpadnih
voda RČN ne bi imela, saj bi za dovod odpadne vode ravno tako potrebovala električno
energijo. Prednost bi bili le manjši investicijski in obratovalni stroški v RČN.
Pri iskanju rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Retje smo se soočali s
številnimi preprekami in nekega končnega konkretnega predloga lokacije niti nismo podali.
Poselitev je zgoščena na dnu Retijske uvale na območju 3. vodovarstvenega pasu, na katerem
je po novi zakonodaji možen izpust prečiščenih odpadnih voda. To seveda olajša iskanje
primerne lokacije ČN, vendar tudi dno uvale ogrožajo vsakoletne poplave, ki spremenijo
naselje v pravi »otoček sredi jezera«. ČN bi bilo torej treba načrtovati v kraju nad poplavnim
nivojem, ki pa je že dvignjen nad naseljem in precej oddaljen od poselitve.
Osrednje naselje Hrib se razlikuje od ostalih naselij KS Loški Potok, saj se je razvilo na
prisojnem pobočju, hribu, ki ločuje Retijsko uvalo in Travniško kotanjo. Tukaj je možnih več
rešitev odvajanja. Čeprav se je naselje razvilo na pobočju, so hiše dokaj gručasto razporejene
in se ob cestnih povezavah postopoma združujejo z naseljema Retje in Travnik. Možnost
gravitacijskega odtekanja odpadne vode je velika prednost. Ena izmed variant je, da
komunalne odpadne vode priključimo k ČN Srednje vasi, Šegove vasi in Travnika. Če bi
postavili kanalizacijsko omrežje za celotno naselje Hrib, bi bila dolžina priključitvene
kanalizacije do naselja Srednja vas približno 0,5 km. Prav tako bi bilo, če bi kanalizacijo
priključili k naselju Retje v primeru samostojne ČN.
Tretja varianta je, da bi postavili dve RČN. Eno na vrhu naselja Hrib, kjer je nekoliko
položnejše površje, za približno 16 hišnih številk. Druga pa bi bila na vznožju Travniške
kotanje, v bližini že postavljene ČN 100 PE. S to varianto ne bi prihranili, saj kanalizacijskega
omrežja ne bi veliko skrajšali, poleg tega pa bi morali postaviti dve ČN.
Več možnosti pri izbiri lokacij RČN smo imeli v naseljih Dragarske doline. Velika
razpoložljivost prostora, vodovarstvena območja izven območij poselitve in odsotnost
poplavnih površin nam omogočajo, da bi predlagano lokacijo lahko tudi malo zamaknili ali
celo premaknili v primeru nestrinjanja vaščanov ali nedovoljene gradnje.
Podpreska in Draga sta naselji, ki morata biti opremljeni z javno kanalizacijo. Imata podobne
lastnosti. V obeh naseljih živi okoli 100 prebivalcev, poselitev je gručasta, ležita ob glavni
cestni povezavi Hrib - Loški Potok–mejni prehod Podplanina, vodovarstvena območja so
izven območja poselitve in pokriti sta z Naturo 2000. Vzhodna stran naselij je nekoliko
nagnjena, medtem ko je zahodni del rahlo dvignjen. Torej bi bili najprimernejši lokaciji za
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postavitev RČN na vzhodni strani naselij. Tam se razprostirajo travniške površine, ki jih
prebivalci uporabljajo za pašništvo.
Naselja Lazec, Srednja vas, Trava, Stari Kot in Pungert so idealna za postavitev skupne RČN
po vaseh. Gručasta oblika in razpoložljivost prostora v bližini naselja omogočata postavitev
kratkih kanalizacijskih vodov. Poselitev na dvignjenem terenu je ugodna za gravitacijsko
odtekanje odpadne vode proti ČN in znotraj gred. RČN ne bi zasedale veliko prostora, saj je
obremenitev v vseh naseljih manjša od 50 PE. Največja bi bila v naselju Lazec, in sicer
velikosti 114 m² (6 m x 20 m).
V naseljih Novi Kot, Podplanina in Črni Potok bi zaradi manjšega števila prebivalcev,
razpršene poselitve in ponekod težavnega terena težko vzpostavili skupno čiščenje
komunalnih odpadnih voda, zato so predlagane individualne ČN. Lahko bi postavili manjše
RČN z obremenitvijo do 10 PE, kjer bi se sosednje hiše odločile za skupno čiščenje, ali pa je
potrebna zagotovitev nepretočnih greznic z dogovorjenim odvozom na ustrezno ČN.
Nepretočne greznice bi bile tukaj smiseln način odvajanja, saj imajo ta naselja zelo majhno
porabo vode in s tem majhno obremenitev s komunalno odpadno vodo.
Slika 28: Občina Loški Potok – predlogi ureditve naselij z RČN
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S predlogi ureditve naselij z RČN smo zaključili diplomsko nalogo Sonaravna geografska
zasnova čiščenja odpadnih voda v občini Loški Potok. Torej za pet naselij Potočanske doline
je najprimernejši centraliziran sistem kanalizacije s skupno ČN. To je lahko RČN ali katera
druga oblika konvencionalnih bioloških MKČN. V tem primeru bi bilo mogoče celo boljša
postavitev konvencionalne ČN, ki zaseda manj prostora. V naseljih Dragarske doline pa je
zaradi velike razpršenosti in majhnega števila prebivalstva primernejši sonaraven
decentraliziran sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda z RČN. Tu ni potrebna postavitev
javne kanalizacije, vendar bi v nekaterih naseljih bila racionalnejša izgradnja kanalizacije s
ČN, kot nepretočna greznica z odvozom blata. Gručasta oblika naselij, z majhnim številom
prebivalstva, omogoča kratke kanalizacijske vode in majhno RČN. Za RČN s kapaciteto
čiščenja pod 50 PE ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in izdelati nekaterih
projektnih dokumentacij, kar poceni celotno investicijo. Stroški investicije, vzdrževanja in
obratovanja RČN, pa so lahko še nižji, če vključimo v odločitve postavitve in vzdrževanja še
lokalno prebivalstvo.
V nekaterih primerih RČN nimajo nobene prednosti pred ostalimi konvencionalnimi oblikami
čiščenja odpadnih voda, saj niso bile izkoriščene njihove lastnosti, kot so neuporaba
električne energije in strojnih elementov ali kratki kanalizacijski sistemi, vendar še vedno
vztrajamo pri njihovi gradnji. RČN se nam še vedno zdijo najprimernejše za postavitev na
vodovarstvenih območjih in območjih Nature 2000. Zgrajene so iz 95–100-odstotno
naravnega materiala, poleg tega pa omogočajo terciarno čiščenje, brez kakršnih koli dodatkov
kemikalij za obarjanje. Še vedno so, če ne štejemo gradnje kanalizacijskega sistema,
ekonomsko in ekološko najbolj primeren sistem čiščenja odpadnih voda.
Danes sta prednostni nalogi občine izgraditev kanalizacijskega sistema in obnova obstoječega,
dotrajanega vodovodnega sistema, najprej na območju največje prebivalstvene gostote (Vesel,
2013). Ureditev čiščenja odpadnih voda je v Loškem Potoku nujna, zlasti z vidika varovanja
vodnih (pitnih) virov. Zahteve postavljajo sosednje občine, država in zdaj še Evropska unija.
Ureditev odvajanja in čiščenja voda bi pripomogla k dvigu življenjskega standarda in boljšim
razvojnim možnostim.
V uvodu smo postavili 3 hipoteze, ki jih v veliki meri lahko potrdimo.
4. »V občini je zaradi posebnih geografskih značilnosti oteženo načrtovanje ureditve
odvajanja in čiščenja odpadnih voda«. Drži, saj razgiban kraški relief, vodovarstvena
območja, poplavne površine, zgoščenost in razpršenost poselitve otežujejo ureditev
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
5. »Zaradi razpršenosti naselij je najprimernejši decentralizirani sistem kanalizacije z
večjim številom čistilnih naprav v občini«. Ta trditev deloma drži, saj je v južnem delu
občine, kjer je velika razpršenost naselij, najprimernejši decentralizirani sistem
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V severnem delu občine, kjer pa je velika
zgoščenost naselij, majhna razdalja med njimi ter pomanjkanje prostora za predlagane
lokacije ČN, pa bi bil primernejši centralizirani sistem kanalizacije s skupno ČN.
6. »V občini Loški Potok obstajajo geografske možnosti uporabe sonaravnega čiščenja
odpadnih voda z RČN«. Drži, saj RČN omogočajo terciarno čiščenje, ki je v Loškem
Potoku na vodovarstvenih območjih potrebno. Prav tako lahko učinkovito delujejo
tudi pri nizkih temperaturah, saj glavni del čiščenja opravijo mikroorganizmi, ki pod
zmrznjeno plastjo še vedno opravljajo svoje delo. Poleg tega jih lahko prilagajamo
dani oblikovanosti prostora.
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10 SUMMARY
In Slovenia, more than half of the population live in settlements with less than 2000
inhabitants. 98 % of all settlements are widly dispersed. Septic tanks are used for discharge
and "cleaning" of wastewater in majority of smaller settlements. Untreated wastewaters are
one of the main sources of pointed source of groundwater pollution. And groundwater is the
main source of drinking water in Slovenia.
Several different types of wastewater treatment plants (WWTP) are availible. Not all of them
are suitable in any case. There are different WWTP for each type and quantity of wastewater.
At begining it is importaint to thoroughly learn about discharge and cleaning systems for
wastewater treatment, so that decision on WWTP type will be most relevant and effective.
Also, it is necessary to take several other facts into account. We must predict the costs of
construction of sewerage system and WWTP, the operational phase costs and the maintenance
costs. At the end we must also see, if selected solution fits into the natural environment.
Purpose of this thesis is to present idea of sustainable wastewater treatment with several
constructed wetlands (CWs) for individual settlements in the municipality of Loški Potok.
CWs are not always an universal solution. In some cases, they are not the most appropriate
and optimal solution. Because of certain attributes, we can compare them with conventional
biological WWTP. CWs have high cleaning capacity. With appropriate planning and
gravitational movement of wastewater, they prove to be affordable and simple solutions, with
no need for electricity or mechanical equipment. They also rank among the ecoremediation
technologies, that use sustainable systems and processes for restoration and protection of the
environment.
In the municipality of Loški Potok there are few reservoirs for rainwater, but settlements don't
have a public sewage system. Inhabitants mainly use non flowy septic tanks or, in some cases,
flow septic tanks. This is not a good sollution, since wastewater runs into the underground and
pollute drinking water and streams. There is currently only one functioning small WWTP
with capacity of 100 people. Second biological WWTP, with capacity of 350 people, is in the
final stage of construction in settlement Mali Log.
Loški Potok consist of 16 populated settlements, that can be divided into local community
Loški Potok (Potočanska valley) and local community Draga (Dragarska valley). By the end
of 2017, all settlements will have to be regulated with suitable draining and cleaning of
wastewater with WWTPs. Due to high population density and location inside water protection
area, settlements of Potočanska valley must be equipped with public sewers and treatment
plant by the end of 2015. Untreated wastewater from this area flows towards the water
reservoirs, that supplys drinking water for a thousands residents of Ribnica, Kočevje and
Loška dolina. Therefore it is importaint to find suitable site or suitable sites for WWTPs.
Since the objective of this thesis is to give suggestions on location layout for constructed
wetlands (CWs), we took the characteristics of settlements and selected factors (which defines
CWs formation) into account. One of the factors is terrain, which could make building of
WWTP more difficult and expensive. Shape of the settlment is also very importaint, since it
affects the choice between a centralized or decentralized sewage system. The preferred
structure is nucleated settlement, in which we only need one central WWTP with a short
sewage system. Because of large surface area need, we were looking for a suitable and
sufficiently large space for the construction of CWs. It is also important that location has a
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little slope and that it is close to the settlement to which it cleans wastewater. Gravity flow
reduces the investment costs of sewer and treatment plant. If possible, we also try to avoid
building on fertile agricultural land.
Plans for wastewater treatment in the municipality are still in the process of formation.
Municipality is limited with several prohibitions and measures in water protection areas, lack
of space, dynamic terrain, dispersed settlements, floodplains etc., and also there are problems
obtaining various permits (environmental, water, construction) and the lack of financial
resources.
In the Potoška valley settlements, the situation is even more complicated. Nucleated
(clustered) settlements there are arranged in Retje and Travnik depresssion with the higher
located central settlement Hrib. Lack of space, floodplains and various prohibitions on water
protection areas are limiting the search for possible locations of WWTPs.
In the settlements of local community Draga there is more space for choosing proper locations
for CWs. Options here are wider - great space availability, water protection areas are outside
settlement areas and also there is the absence of floodplains. This allows us that suggestions
for locations can be a little bit shifted or even moved - it is importaint in case of disagreement
of villagers or unauthorized construction.
Basic idea is to include construction of CWs in each settlement in the municipality. We
always prefer to build CW, although in some cases, CWs have no advantages over other
conventional forms of WWTP. CWs still seems to be most suitable for construction inside
water protection areas and Natura 2000. They consist out of 95 - 100 % natural materials.
They also provide tertiary treatment without any chemical additives for precipitation. Beside
construction of sewerage system, CWs are economically and ecologically most appropriate
wastewater treatment system. Centralized sewer system with conjointly WWTP is preferable
option in the local community Loški Potok. In such case, we must decide between
conventional biological treatment plants or CWs - for them, we would need a larger area.
Situation in local community Draga is different - due to the wide dispersion of settlements and
smaller population, best option would be sustainable decentralized system of drainage and
wastewater treatment with CWs. This would leed to lower investment costs and the costs of
maintenance and operation, and also it would present less pressure on the environment. In
addition, this would allow planners to include local population on deciding regarding
maintenance and placement into the area.
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