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GEOGRAFSKI VIDIK ČIŠČENJA ODPADNIH VOD NASELIJ OBČINE ŠKOFJA LOKA
Izvleček
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo smo se zavezali, da do leta 2015 uredimo
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na občutljivih področjih, in do leta 2017 v
preostalih delih države. Zaradi značilne neenakomerne in razpršene poselitve pa je
vzpostavitev sistema čiščenja voda težji, kot v primeru bolj strnjene poselitve. V zaključni
seminarski nalogi je ta problematika predstavljena na območju občine Škofja Loka, podane pa
so tudi rešitve za naselja z največjo pokrajinsko občutljivostjo z manj kot 200 prebivalci. V
začetnem delu so prikazane značilnosti naselij, ki vplivajo na postavitev male komunalne
čistilne naprave. Analize so narejene s pomočjo programa ArcGIS. V drugem delu naloge pa
za naselja z manj kot 200 prebivalci ugotavljamo pokrajinsko občutljivost in prebivalstveno
obremenjevanje naselij. V zaključku so na podlagi terenskega dela podani predlogi postavitve
čistilnih naprav v osmih naseljih z največjo pokrajinsko občutljivostjo. S pomočjo analiz je
bilo ugotovljeno, da je v naseljih blizu Škofje Loke zaradi reliefnih potez in prebivalstvenih
značilnosti, v večini možna postavitev skupnih čistilnih naprav, medtem, ko so v naseljih, ki
imajo večjo reliefno energijo, bolj primerne individualne čistilne naprave.
Ključne besede: Občina Škofja Loka, čistilne naprave, rastlinska čistilna naprava.
GEOGRAPHIC PROSPEKT OF CLEANING WASTEWATER IN SETTLEMENTS OF
MUNICIPALITY OF ŠKOFJA LOKA
Abstract
When Slovenia joined European Union, it committed to ensure that it will arrange collection
and treatment of urban waste water in the sensitive areas by 2015 and by 2017 in the
remaining parts of the country. Due to the typically uneven and scattered settlements, the
establishment of a system of wastewater treatment plants is more difficult than in the case of
more densely populated areas. This issue is presented in the thesis which treats the
municipality of Škofja Loka. The thesis also presents solutions for the most environmentally
sensitive settlements with less than 200 inhabitants. In the first part, the thesis deals with the
characteristics of settlements which effect the setting of wastewater treatment plants. The
analyses were performed with program ArcGIS. In the second part, the thesis examines
environmental sensitivity and population stress on the settlements with less than 200
inhabitants. In conclusion the paper, on the basis of the field work, proposes suggestions for
installing wastewater treatment plants in eight settlements which are most environmentally
sensitive in the municipality of Škofja Loka. The analyses showed that in the settlements
close to the town of Škofja Loka, the setting of common wastewater treatment plants is most
possible due to the relief and population characteristics. On the contrary, in the settlements
that lie on agitated terrain the more appropriate solution is individual wastewater treatment
plants.
Key Words: municipality of Škofja Loka, wastewater treatment plants, constructed wetland
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1.

UVOD

Območje občine Škofja Loke je povirno območje mnogih manjših in večjih vodotokov, in ima
visok delež zavarovanih območij, katere je potrebno ohranjati in varovati. Ravno na takšnih
območjih pa ima prekomerno onesnaževanje lahko usodne posledice. Občina bo morala
urediti odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, vendar je zaradi geografskih
značilnosti občine, postavitev bolj zapletena, kot v območjih, kjer je manj razgiban relief,
kateri med drugim tudi pogojuje način poselitve.
Pri izdelavi naloge mi je bilo v pomoč predvsem delo Male komunalne čistilne naprave na
območju razpršene poselitve (Kompare, Atanasova, Uršič, Drev, Vahtar, 2007), v katerem so
predstavljene tehnološko ustrezne in ekonomsko sprejemljive rešitve odvajanja in čiščenja
odpadnih voda na območjih razpršene poselitve. Pomemben vir informacij v nalogi je bilo
tudi diplomsko delo Bojane Premzl – Čiščenje odpadnih vod v malih čistilnih napravah
(Premzl, 2001), v katerem je podrobneje opisan način čiščenja vod v različnih tipih malih
komunalnih čistilnih naprav, spremljajoči problemi pri postavitvi, načrtovanju in vzdrževanju.
Za oporo v zaključni seminarski nalog sem uporabila tudi diplomsko delo Petre Šijanec –
Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji (Šijanec,
2009). Njeno delo mi je bilo v pomoč pri izdelavi predlogov postavitve naprav v naseljih.
1.1.NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je z geografskega vidika predstaviti problematiko
čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih občine Škofja Loka, s poudarkom na naseljih,
ki imajo manj kot 200 prebivalcev, pri tem pa upoštevati naravno-geografske in družbenogeografske dejavnike. Namen naloge je tudi podati oceno pokrajinske občutljivosti in oceno
prebivalstvenega obremenjevanja naselij za potrebe nadaljnjih ukrepov.
Cilji:
-

podati splošen naravno-geografski in družbeno-geografski opis občine Škofja Loka,
povzeti zakonodajo na področju čiščenja odpadnih komunalnih vod,
pri družbeno-geografskem vidiku poudariti poselitvene in prebivalstvene značilnosti,
pri naravno-geografskem vidiku opisati in ovrednotiti predvsem tiste dejavnike, ki so
ključni za čiščenje odpadnih komunalnih vod,
za proučevana naselja oceniti pokrajinsko občutljivost in prebivalstveni pritisk na
okolje,
glede na morfološke značilnosti naselij, relief in prebivalstvene značilnosti podati
predloge postavitve čistilnih naprav v naseljih z večjo pokrajinsko občutljivostjo.

1.2.DELOVNE HIPOTEZE
1. Največji prebivalstveni pritiski na vode so v ravninskem svetu.
2. V občini Škofja Loka prevladujejo razpršena naselja, kar otežuje ureditev odvajanja
odpadne komunalne vode.
3. Zaradi prevladujoče razpršene poselitve v občini, je najprimernejši način čiščenja
odpadnih komunalnih voda z individualnimi čistilnimi napravami.
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1.3.METODE DELA
V zaključni seminarski nalogi je uporabljenih več metod dela. Pri splošnem opisu naravnogeografskih in družbeno-geografskih značilnostih občine, ter pri pregledu zakonodaje, sem
predvsem pregledovala literaturo. Nato je sledilo zbiranje podatkov za geostatistične analize,
ki sem jih dobila predvsem s portala Statističnega urada Republike Slovenije (sloja meje
občine in meja naselij ter podatki, kot so število prebivalcev po naseljih,…), spletne strani
Agencije Republike Slovenije za okolje (sloji: zavarovana območja, vodovarstvena območja,
Natura 2000, vodna telesa površinskih voda in vodna telesa podzemne vode,…) ter kataster
stavb in relief iz Geodetske uprave Republike Slovenije (obrisi stavb).
Sledilo je izdelovanje preglednic, računanje podatkov s pomočjo programa Microsoft Excel,
ter kartografiranje s programom ArcGIS. Pri izdelavi diplomske naloge sem si večkrat
pomagala tudi s programom Inkscape.
Glede na dobljene rezultate sem nato podala opis in razlago posameznih preglednic in slik,
kar sem na koncu sintetizirala, na podlagi tega pa podala ugotovitve.
Za oblikovanje predlogov o postavitvi malih komunalnih čistilnih naprav je bilo opravljeno
terensko delo, ki je potekalo v osmih izbranih naseljih glede na pokrajinsko občutljivost. V
vsakem naselju sem poskušala najti primerno površino za postavitev naprave, predvsem glede
na tip poselitve in reliefne značilnosti. Predlagano območje sem tudi slikala in kartirala.
Pri proučevanju družbeno-geografskega vidika posameznih naselij je poudarek na
poselitvenih in prebivalstvenih značilnostih ter značilnostih poselitve, pri čemer ni upoštevane
industrije, katera sicer lahko močno vpliva na prebivalstvene pritiske v naselju. Velik
poudarek v zaključni seminarski nalogi je na oceni pokrajinske občutljivosti in
prebivalstvenega obremenjevanja naselij.
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Slika 1: Shematski prikaz strukture zaključne seminarske naloge

Avtorica: Katja Košir, 2013.
2.

GEOGRAFSKI ORIS OBČINE ŠKOFJA LOKA

Občina Škofja Loka po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije za pouk geografije v šolah
(Žiberna, Natek, Ogrin, 2004) kot makroregija spada med predalpske pokrajine in kot
mezoregija v predalpska hribovja. Že ta podatek pove, da je to območje zelo razgibano, kar je
vplivalo na vzorec poselitve in druge človekove dejavnosti. V geografskem opisu občine sem
se bolj osredotočila na tiste dejavnike, ki imajo vpliv predvsem na poselitev, na podlagi katere
bom v nalogi proučevala prebivalstvene pritiske na okolje. Večji poudarek v geografskem
orisu občine je tudi na dejavnikih, s pomočjo katerih bom ocenjevala pokrajinsko občutljivost
posameznih naselij.
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2.1. NARAVNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1.1. Lega in položaj občine
Občina Škofja Loka leži v gorenjski statistični regiji. Velik del občine leži v Škofjeloškem
hribovju, ki ga obdajata Poljanska dolina s Poljansko Soro in Selška dolina s Selško Soro.
Reki se stekata proti vzhodu, kjer se na sotočju pri Škofji Loki združita v Soro. Občina na
njenem vzhodnem delu sega tudi na del Sorškega polja. Na severnem delu občine je
Šmohorsko hribovje (med dolino Besnice in Selške Sore), južno od Poljanske doline pa se
razteza Polhograjsko hribovje.
Površina občine meri 146 km2, kar jo uvršča na 44. mesto po velikosti v Sloveniji (Slovenske
občine v številkah, 2012). Mesto Škofja Loka je gospodarsko, kulturno in upravno središče
občine (Občina Škofja Loka, 2013).
2.1.2. Relief
Relief v občini močno pogojuje poselitvene značilnosti, saj prevladuje hribovito območje z
vmesnimi dolinami, v katerih je skoncentrirana poselitev (Poljanska in Selška dolina ter
Sorško polje). Za hribovite predele (Škofjeloško, Polhograjsko in Šmohorsko hribovje) je
značilna razpršena poselitev (Slika 2).
Slika 2: Relief in poselitev občine Škofja Loka

Viri podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov, 2013; GURS, 2013.
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2.1.3. Kamninska sestava in geološki razvoj
Velik del občine pokrivajo glinasti skrilavec, alevrolit in peščenjak (Slika 3), ki prevladujejo
predvsem na zahodnem delu občine, na območju Škofjeloškega hribovja in do Šmohorskega
hribovja na severu, na jugu pa se nadaljujejo v Polhograjskem hribovju. Te kamnine
predstavljajo predvsem hribovit svet občine. Na območju, kjer se Škofjeloško hribovje spušča
proti Sorškemu polju prevladujejo karbonatne kamnine, ki prevladujejo tudi na skrajnem jugu
občine (tu so naselja Sveta Barbara, Sveta Petra hrib, Sveti Ožbolt) ter na jugozahodu (okolica
Visokega pri Poljanah, kjer je na levem bregu Poljanske Sore Škofjeloško hribovje, na
desnem pa Polhograjsko hribovje). Delež karbonatnih kamnin v občini je 22%. Na skrajnem
zahodnem območju Sorškega polja, ob reki Sori, so nanosi rek in potokov, tu se združita
Poljanska in Selška Sora. Vzhodno sta prod in pesek (Geološki zavod Slovenije, 2006).
Slika 3: Občina Škofja Loka - geološka karta

Vir podatkov: Geološki zavod Slovenije, 2006.
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2.1.4. Klimatske značilnosti
Celotno območje občine ima po Ogrinovi členitvi (1996), zmerno kontinentalno podnebje
zahodne in južne Slovenije, po indeksu mediteranskosti padavin pa ima sredozemski značaj.
Za zmerno kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije so po členitvi značilne
povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, padavinski režim je submediteranski,
povprečna letna količina padavin pa je med 1300 in 2800 mm. Indeks mediteranskosti, ki
primerja količino padavin v mesecu oktobru in novembru s padavinami maja in junija ter
letno količino padavin, v Javorjah znaša 1,5. Ker je vrednost pozitivna, ga uvrščamo v
sredozemski padavinski režim, ki pa ni močno izrazit.
2.1.5. Hidrologija
Vsi vodotoki v občini spadajo pod črnomorsko povodje in se stekajo v porečje Save. V občini
Škofja Loka je 329 km vodotokov, od tega Poljanska Sora v občini meri 12,3 km, Selška pa
10,8 km, veliko je manjših vodotokov (potokov), ki se zlivajo v obe Sori. Selška Sora ima
gostejše porečje od Poljanske Sore (Kolzben, Pristov, 1998, str. 8). Gosta mreža površinskih
voda je posledica geološke sestave, vodotoki pa imajo hudourniški značaj. V 30-letnem
obdobju so za Soro (pri Suhi) izmerili nihanje med nizkimi, srednjimi in visokimi vodami
1:10:324, kar jo uvršča med ekstreme v Sloveniji (Kolzben, Pristov, 1998, str. 13). Sora ima
dinarsko dežno-snežni režim, kar pomeni, da ima dokaj izenačene viške spomladi in jeseni ter
večje razlike v nižkih, ki se pojavljata poleti (primerni) in pozimi (sekundarni). Pretoki so
januarja in februarja podobni letnemu povprečju (Bat, 2008, str. 44, 46-47). Sora ne kaže
trenda upadanja srednjega letnega pretoka, kar velja za večina drugih slovenskih rek. Za male
pretoke je zaznano celo statistično neznačilno naraščanje (Bat, 2008, str. 54, 58). Zaradi
velikega deleža nepropustnih kamnin, večjih naklonov površja in velikega deleža gozdov v
občini (kateri zavzema 2/3 ozemlja občine), imajo reke velik odtočni količnik, ki znaša 70%
(Občina Škofja Loka, 2013).
Območje podtalnice v občini obsega površino 19 km2 (to je 13% površine občine). Nahaja se
vzhodno od Sore, oziroma na skrajnem zahodnem delu Sorškega polja, na območju proda in
peska in nanosov rek in potokov. Ravno tu pa sta locirani gostejša poselitev (Slika 4) in
industrija, ki povzročata večji pritisk na podtalno vodo.
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Slika 4: Občina Škofja Loka - območje podtalnice, število prebivalcev po naseljih in
razporeditev poselitve

Viri podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov, 2013; GURS, 2013.
2.2. DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina Škofja Loka je leta 2012 imela 22.889 prebivalcev. V občini je 62 naselij. (Zbirka
geostatističnih podatkov, 2013). Večina poselitve je skoncentrirane v Poljanski in Selški
dolini, ter v okolici mesta Škofja Loka oziroma na skrajnem vzhodnem delu občine, kjer se
začenja Sorško polje (Slika 4). Povprečna gostota prebivalstva v občini je 156,8
prebivalcev/km2. Najgostejšo poselitev ima Stara Loka (3669,2 preb./ km2), kar je posledica
zelo majhne površine naselja, najmanjšo gostoto poselitve ima Valterski vrh z dvema
prebivalcema/ km2 (Zbirka geostatističnih podatkov, 2013).
Prebivalstvo je v Škofji Loki večinoma zaposleno v sekundarnem sektorju (46%). Mesto je
zaposlitveno središče občine, tu so zaposleni tudi iz drugih občin. Sekundarnemu sektorju
sledijo kvartarni (31%), terciarni (21%), ter primarni sektor (2%). Industrija je prevladujoča
gospodarska panoga (Občina Škofja Loka, 2013), ki je zgoščena v industrijski in obrtni coni,
katera pa se nahaja nad območji podtalnice na Sorškem polju (Slika 4).
Občina je leta 2010 imela pozitiven naravni prirast, znašal je 4,5 (Slovenija 1,8), selitveni
prirast je bil negativen (-3,4). Od slovenskega povprečja občina izstopa po nižji povprečni
starosti prebivalcev (41,6 leta), ter po večjem številu mlajših (0-14 let) od starejših (starejši od
65 let) (Slovenske občine v številkah 2012).
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3.

ZAKONODAJA

Pomemben dokument, ki se nanaša na komunalne odpadne vode v Sloveniji je Uredba o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. l. RS, 35/1996,
21/2003, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 47/2005) (Uradni list RS 35/1996). Eden izmen
namenov uredbe je omejiti emisije v okolico in izvajati ukrepe za njihovo zmanjševanje v
zvezi z odvajanjem odpadnih vod. V 14. členu (dovoljenje novih posegov) uredbe je zapisano,
da morata nov ali rekonstruiran objekt ali čistilna naprava za pridobitev dovoljenja za poseg
izpolnjevati določene pogoje:
-

emisija snovi in toplote ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti,
skladno s predpisi morajo biti zagotovljeni ukrepi za zmanjševanje emisije snovi in
toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami.

Če objekt ali čistilna naprava izpolnjuje pogoje, se ugotavlja v postopku za izdajo
okoljevarstvenega soglasja.
V 15. členu (prepovedi) uredbe je zapisano, da je »odpadno vodo prepovedano odvajati
neposredno v podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne
vode«. Prepovedano je tudi odvajanje komunalne ali tehnološke vode neposredno v tla, člen
tudi navaja, da je »komunalno in tehnološko vodo prepovedano odvajati neposredno v vode
na območju, ki je s predpisom določeno kot varstveni pas za zajem pitne, termalne, mineralne
ali zdravilne vode ter na vodozbirnem območju naravnih jezer.« (Uradni list RS 35/1996).
16. člen (ukrepi za komunalno odpadno vodo) določa, da »mora povzročitelj obremenitve na
območjih, kjer ni urejene kanalizacije, komunalno vodo pred odvajanjem neposredno v vode
očistiti na komunalni čistilni napravi z ustrezno zmogljivostjo čiščenja.« (Uradni list RS
35/1996).
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od
leta 2005 do leta 2017) je eden ključnih izvedbenih aktov Nacionalnega programa varstva
okolja, katerega naloga je varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanjem, na
območjih, ki so določeni s predpisi. V njem so podana območja in rok izgradnje komunalnih
čistilnih naprav, oziroma ureditve odvajanja komunalne odpadne vode. Tako mora biti do leta
2017 ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Za ureditev odvajanja
odpadne komunalne vode je podanih več rokov, kateri se nanašajo na populacijske
ekvivalente (v nadaljevanju PE). Do 31. decembra 2010 morajo individualne stavbe urediti
ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 31. december 2017 je rok za
ureditev odvajanja odpadne komunalne vode za območja, ki ne spadajo v osnovni program, in
so obremenjena od 50 in 2.000 PE (dodatni programi 1, 2. in 3. stopnje). V dodatnem
programu 7. stopnje je predvideno urejeno odvajanje in čiščenje v malih komunalnih čistilnih
napravah za posamezne stavbe, ki ne spadajo v druge stopnje (Operativni program …, str 14).
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4.

ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA
4.1. ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA V SLOVENIJI

Splošna slika v Sloveniji o čiščenju odpadnih komunalnih voda je bolj negativna kot
pozitivna. Že leta 1995 je bila izdana uredba o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS,
št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01 IN 105/03) katera zahteva, da povzročitelj onesnaževanja
z ekonomskim mehanizmom poišče ustrezne rešitve. Med najbolj problematične razpršene
vire onesnaževanja voda, med drugim spada razpršena poselitev v državi, katere problem je
neurejeno odvajanje odpadnih voda. Točkovni viri onesnaževanja voda v Sloveniji niso
sanirani v želenem obsegu (Uradni list RS, 83/1999).
Poznamo primarno, sekundarno in terciarno čiščenje. Pod primarno čiščenja spada mehansko
oziroma kemično čiščenje, ki odstrani manjši del organskih in del usedljivih snovi.
Sekundarno je biološko čiščenje in odstrani približno 20-30% obremenitev z organskimi
snovmi in del hranil. Terciarno čiščenje prečisti organske snovi ter del obremenitev s hranili
(npr. dušik in fosfor). Stanje za Slovenijo v letu 2013 kaže, da je primarnega čiščenja vse
manj, povečuje pa se sekundarno in terciarno čiščenje. Malo manj kot polovica prebivalstva
Slovenije še vedno uporablja greznice, manj kot 1% prebivalstva pa ima male komunalne
čistilne naprave, ki imajo zmogljivost manjšo od 50 PE (Slika 5) (Marjan Zajc, 2013).
Slika 5: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne odpadne vode so se v posameznem
letu čistile na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja (leto
2013)
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Vir podatkov: Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, 2013.
NPVO v poglavju o prednostnih področjih, katero se nanaša tudi na skrb za boljše stanje
vodnega okolja navaja, da bo potrebna terciarna stopnja čiščenja na območjih, ki so bolj
ranljiva (npr. kraška območja, alpski svet, območja s specifičnimi krajinskimi vrednotami,…).
Pri odvajanju komunalnih odpadnih voda, pa je potrebno poleg emisij (količina) upoštevati
tudi imisije (koncentracija), saj ima Slovenija velik delež manjših vodotokov, kateri pa so od
velikih vodotokov ekološko bolj občutljivi zaradi manjše sprejemne sposobnosti (Uradni list
RS, 83/1999).
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4.2.ČISTILNE NAPRAVE, KI SO PRIMERNE ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IZ
MANJŠIH NASELIJ
Čiščenje odpadnih voda se razlikuje med manjšimi in večjimi naselji. Problem manjših naselij
je razpršena poselitev in posledično otežena ureditev odvajanja voda, večinoma pa je potrebna
postavitev individualne čistilne naprave. Pri lociranju malih čistilnih naprav je potrebno
poskrbeti, da je le-ta dostopna za preverjanje delovanja in za jemanje vzorcev na dotoku in
iztoku iz naprave. Naprava mora biti dovolj oddaljena od obstoječega ali predvidenega
objekta za pridobivanje pitne vode in od drugih objektov, tako da ne povzroča motenj. V
primeru, da se voda iz naprave izteka v površinske vode, mora biti zagotovljen dostop do
iztoka (Premzl, 2001). Dimenzioniranje malih čistilnih naprav je odvisno od števila
prebivalcev oziroma populacijskega ekvivalenta (PE). Kjer je stanovanjska površina večja od
50 m2 se računa, da so tam vsaj štirje prebivalci, v primeru manjše površine od 50 m2 pa se
smatra, da sta vsaj 2 člana (Slovenski predstandard. SIST DIN 4261-1, 1996).
V nadaljevanju povzemam nekaj primerov iz dela Male čistilne naprave na območju
razpršene poselitve (Kompare in sod., 2007).
4.2.1. Mehanske in delno biološke čistilne naprave (greznice)
Poznamo pretočne in nepretočne greznice. Nepretočne greznice naj bi se uporabljale le na
območjih, kjer ni možen drug način zbiranja in čiščenja odpadnih vod. Problem greznic je v
njihovemu praznjenju in visokih stroških odvoza mulja. To predstavlja najdražjo obliko
ravnanja z odpadnimi vodami. Pretočne greznice vodo za razliko od nepretočnih greznic tudi
mehansko in delno biološko prečistijo, zato so sprejemljivejše, vendar ne prečistijo vode v tej
meri, da bi bila primerna za izpust v okolje. V vodi ostanejo maščobe in druge organske
snovi, ki jih v postopku čiščenja ni mogoče odstraniti. Zato je priporočljivo, da se greznice
povežejo s sistemi za čiščenje vode, kot so ponikovalni vodi, filtrski jarki in ponikovalnice.
Ponikovalni vodi so v zemljo vkopani jarki, v njih pa so položene drenažne cevi. Nahajajo se
v zgornjem sloju zemlje (tu je dovolj kisika in mikroorganizmov). Filtrski jarki imajo cevi
speljane na površju, skozi katere v nižje ležečo filtrsko plast ponika voda iz greznic. Med tem
se še dodatno čisti. Ta voda se zbira v globlje položenih ceveh, iz katerih je speljana v
vodotok. V ponikovalnicah voda ponika točkovno za razliko od ponikovalnih vodov in
filtrskih jarkov, pri katerih ponika ploskovno. Odpadna voda iz ponikovalnic se ne izkorišča,
saj voda ni biološko dovolj prečiščena (Kompare in sod., 2007, str. 21-24).
Pri lociranju greznice moramo upoštevati topografske pogoje (naklon in težavnost terena),
geološke in klimatske razmere (južna lega, izpostavljenost), možnost dostopa, vzdrževanja,
praznjenja in možnost kasnejšega povečanja in dopolnitve greznice (Premzl, 2001).
4.2.2. Dvoetažni usedalnik
Od greznic se ta razlikuje, ker ima dve komori, eno na drugi. To omogoča, da se iz odpadnih
vod v zgornjem delu težji delci sedimentirajo, v spodnjem pa poteka anaerobna presnova.
Voda iz usedalnika, ki je veliko bolj primerna za spust v okolje kot v primeru greznic, se nato
čisti v prej omenjenih ponikovalnih poljih. Kvaliteta iztočne vode je boljša, če jo iz
usedalnika speljemo v rastlinsko čistilno napravo. Voda iz usedalnika odteka skoraj sveža,
nenagnita in brez delcev, neprijeten vonj pa je v večini odpravljen (Kompare in sod., 2007,
str. 24-25). Slabost dvoetažnih usedalnikov je v vzdrževanju, katero zahteva praznjenje
dvakrat na leto, vzdrževanje metanskega vrenja v gnilišču in praznjenja mulja. Potrebna je
tudi tedenska kontrola, saj se zaradi delcev lahko zamaši usedalni prostor. Posamezniki
pogosto opuščajo in pozabijo na vzdrževanje, zato so usedalniki bolj primerni pri večjem
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številu oseb, kjer je bolje poskrbljeno za strokovno vzdrževanje (v Nemčiji priključenih
najmanj 200 oseb) (Premzl, 2001).
Dvoetažni usedalniki in greznice lahko namestimo pred biološko čistilno napravo, tako da
vršijo predčiščenje. Kot samostojna naprava pa vodo prečistijo le mehansko in delno biološko
(Premzl, 2001).
4.2.3. Biološke male in mikro čistilne naprave:
Na območjih, ki so vodovarstvena ali kraška, moramo zagotoviti višjo stopnjo čiščenja
komunalne odpadne vode, kot jo prečistijo greznice in dvoetažni usedalniki. Ti so primerni za
območja, kjer vodo lahko varno ponikamo, in pri tem ne ogrožamo vodnih teles. Kjer so
ekološko občutljivejša območja mora biti vsaj 2. stopnja čiščenja odpadne vode. To pomeni,
da so iz odpadne vode odstranjene organske snovi. V primeru evtrofno občutljivejših območij
pa mora biti zagotovljena 3. stopnja čiščenja odpadne vode, pri kateri so odpravljena hranila
(dušik in fosfor) (Kompare in sod., 2007, str. 25).
-

Biološke čistilne naprave z aktivnim biološkim blatom

Biološke čistilne naprave z aktivnim biološkim blatom delujejo tako, da surova odpadna voda
priteka v biološki reaktor, kjer je aktivno biološko blato z mikroorganizmi. Ti zaradi
razgradnje odpadne snovi rastejo. Nato voda nadaljuje pot v usedalnik, kjer se ločita biološko
blato in voda, katera odteče. Pri bioloških čistilnih napravah z aktivnim biološkim blatom
poznamo kontinuirne in diskontinuirne (SBR) sisteme. V kontinuirnih sistemih voda
neprekinjeno teče skozi različne faze, medtem ko v diskontinuirnih sistemih biokemijski
procesi in sedimentacija potekajo v istem reaktorju. Kontinuirni sistemi lahko opravljajo 2.
(čiščenje organskega onesnaženja) in 3. (odstranjevanje dušika in fosforja) stopnjo čiščenja
odpadne vode. Za 3. stopnjo čiščenja je potrebno dodati reaktor, ali v istem reaktorju v
posameznih conah ustvariti takšne pogoje, ki odstranijo dušik in fosfor. V diskontinuirnih
sistemih se v istem reaktorju ustvarjajo različni pogoji, ki postopno očistijo vodo. Najprej
poteka ozračevanje (in pri tem oksidacija organskega onesnaženja in tudi nitrifiakcija). Ko se
proces ozračevanja ustavi, se voda umiri, biološko blato se usede, nato pa se izpusti očiščena
voda (Kompare in sod., 2007, str. 26-28).
-

Biološke čistilne naprave s pritrjeno biomaso (precejalniki, potopniki)

Precejalniki, ki so najstarejši postopki čiščenja odpadne vode so primernejši za manjša
naselja, ki imajo do 1000 PE. Njihova prednost sta cena in stopnja čiščenja odpadne
komunalne vode. Precejalniki posnemajo delovanje v naravi, saj se biološko samočiščenje
najintenzivneje dogaja na dnu, kjer so na gramozu in plastičnih kockah bakterije. V naravi na
dnu rek so lahko še rastline, ki jih v precejalnikih ni. Precejalniki imajo stalen dovod kisika po
vsej globini, zato se biomasa lahko obnavlja.
Potopniki imajo za razliko od precejalnikov premično podlago, dovod kisika pa ni speljan iz
površja kot pri precejalnikih, ampak se podlaga izmenjaje izpostavlja zraku in potaplja v
vodo. Bakterije se razvijejo na t.i. biodisku. Za potopnike velja, da dobro prečiščujejo
komunalne odpadne vode, za katere se po navadi uporabljajo (Kompare in sod., 2007, str. 2930).
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-

Lagune

Zanje je značilno, da se voda v njih zadržuje dlje (nekaj dni), kot v ostalih čistilnih napravah,
zato bolje odstranijo patogene bakterije in viruse. Druga pozitivna stran lagun je tudi
vzdrževanje, pri čemer so manj zahtevne kot ostale čistilne naprave. Lagune zasedejo večje
površine, kot ostale naprave, zato so bolj primerne za naselja, ki imajo dovolj prostora za
lociranje le-te. Večje površine so potrebne v hladnejših okoljih, saj je potrebnega več časa da
se odpadne snovi razgradijo. Lagune lahko enako učinkovito kot ostale tehnologije čistijo
odpadne komunalne vode. V njih poteka čiščenje vode na naraven način, saj se najprej grobi
delci usedejo v anaerobni laguni, zaradi česar se ustvari plast sedimenta. V drugi laguni pride
do oksidacije organskih snovi, ki jo ustvarjajo bakterije (Kompare in sod., 2007, str. 30-31).
-

Rastlinske čistilne naprave (RČN)

Voda se v RČN prečisti tako, da se pretaka skozi prodnato posteljico (oz. dno). Bakterije
odstranijo organsko onesnaženje, hranila (fosfor in dušik) pa za rast porabijo rastline (npr.
trsje). Rastline je potrebno žeti, ko prekomerno zrastejo. RČN so bolj primerne za dodatno
čiščenje že čiščene vode do 1. ali 2. Stopnje. Pred RČN je potrebno vodo mehansko prečistiti
(npr. v greznicah, usedalnikih, kamnitih filtrih). RČN so lahko podobne mokriščem in imajo
prosto gladino oz. površinski tok, lahko pa imajo podzemni tok, zaradi česar imajo boljši
učinek za čiščenje organskega onesnaženja in dušika. V primeru podzemnega toka je manjša
možnostrazvoja mrčesa in stika vod s človekom.. Prav tako kot lagune, tudi te potrebujejo
večje površine, priporočljivo pa je tudi kombiniranje RČN z drugimi čistilnimi napravami
(Kompare in sod., 2007, str. 31-33).
RČN so primernejše za manjša naselja, kmetije, kampe, ipd., kjer je obremenitev do 1000 PE,
saj mora biti površina RČN na osebo 2-2,5 m2. Velikost je odvisna tudi od obremenjenosti
vode. Če RČN uporabimo kot kombinacijo z drugimi napravami za čiščenje odpadne vode, in
s tem dosežemo višjo stopnjo čiščenja odpadne vode, potrebujemo 0,7 m2 površine. RČN
imajo posebne zahteve glede območja postavitve. Naklon terena ne sme biti več kot 1-2%, v
primeru večjega naklona se mora območje preoblikovati v več manjših teras. Pri postavitvi je
potrebno upoštevati lego RČN glede na objekt, iz katerega bo čistila odpadno vodo. Naprava
naj bi bila objektu čim bližje, saj tako znižamo stroške izgradnje. (Šijanec, 2009, str. 41, 42).
5.

ANALIZA NASELIJ
5.1.IZBRANI KRITERIJI

Sloj naselij sem izbrala iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (Zbirka
geostatističnih podatkov, 2013), kjer je stanje o številu prebivalcev v naseljih v letu 2011.
Vseh naselij je 62, med tem, ko je v Popisu 2002 (Popis 2002), le 48 naselij. Zato za kriterij o
številu prebivalcev nisem vzela podatkov iz Popisa, saj je aktualno stanje iz leta 2011. Nato
sem izločila naselja, kjer je več kot 200 prebivalcev. Za to mejo sem se odločila, ker kot
manjše naselje štejemo naselje z manj kot 100 ali 200 prebivalci. V primeru občine Škofja
Loka bi bilo naselij z manj kot 100 prebivalci le 27, (kar je manj kot polovica vseh naselij v
občini), zato sem za mejo izbrala 200 prebivalcev. Po slednjem kriteriju je v občini 48 naselij,
ki jih bom podrobneje proučevala.
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Nadaljnjo izbiranje naselij za analizo je potekalo glede na lego zavarovanih območij in Nature
2000, vodovarstvenih in vodnoekoloških (kraških) območij, saj so taka območja ekološko bolj
ogrožena (Slika 6). Naselij z manj kot 200 prebivalci, ki zadostujejo tem kriterijem je 37.
Na območju Občine Škofja Loka ni vodovarstvenih območij državnega nivoja, so pa
vodovarstvena območja občinskega nivoja. Ti v večini primerov sovpadajo z območji
vodnoekološkega pomena ter z območji Nature 2000 (Seznam zbirk prostorskih podatkov,
2013).
V občini so tudi zavarovana območja, vendar je površina le-teh zelo majhna, vsa pa se
nahajajo v bližini mesta Škofja Loka, od tega sta dva največja zavarovana območja, ki ležita
na območju naselij z manj kot 200 prebivalci. Druga, manjša, štiri območja ležijo na bolj
poseljenih naseljih (Škofji Loki in Puštalu). Območja Nature 2000 zavzemajo predvsem
osrednji del (Marijino brezno) občine, ter severovzhodni (Gozd Kranj-Škofja Loka) in jugovzhodni del (Sora Škofja Loka-jez Goričane). Območje Nature 2000 je tudi del Poljanske
Sore od Loga do Škofje Loke (Slika 6).
Slika 6: Občina Škofja Loka - naselja z manj kot 200 prebivalci, z zavarovanimi in
vodovarstvenimi območji, območji vodnoekološkega pomena, in območij Nature 2000.

Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,
2013.

13

Analize prebivalstvenega obremenjevanja naselij zavzemajo le poselitvene in prebivalstvene
značilnosti, v to pa ni vključene industrijske dejavnosti, ki lahko v naselju popolnoma
spremeni sliko obremenjevanja okolja.
Vodnoekološko občutljivost sem določila glede na prisotnost kraškega površja, saj je na
karbonatnih kamninah občutljivost voda veliko večja zaradi hitrejšega pronicanja vode pod
površje. Porozni prostor ima majhno akumulacijsko sposobnost, zato ima območje na
karbonatnih kamninah manjše samočistilne sposobnosti (Plut, 2000, str. 137; Ogrin, Plut,
2009, str. 113).
Zavarovana območja so nadgradnja temeljnega naravovarstvenega omrežja, katerega med
drugim tvorijo območja Nature 2000 in druga obsežnejša območja (npr. ekološko pomembna
območja). Med pomembnimi cilji pri upravljanju zavarovanih območij je ustvarjanje sožitja
med človekom in naravo, ter skrb za lokalno prebivalstvo in njihov socialni razvoj (Bizjak,
2008, str. 8-9).
Območja vodnoekološkega pomena so na območjih, kjer prevladuje manj gosta poselitev
(Slika 7). Večina naselij, ki se v večjem delu prekrivajo s tem kriterijem, ima gostoto manj kot
50 prebivalcev/km2. Izjema so le nekatera naselja v neposredni bližini Škofje Loke.
Vodovarstvena območja se prav tako nahajajo na manj gosto naseljenih območjih. Večja
koncentracija območji je v okolici Poljanske doline, večina pa jih sovpada z naselji, kjer je
gostota prebivalstva manjša od 100 prebivalcev/km2. Območja Nature 2000, tako kot prejšnji
kriteriji, z izjemo Poljanske Sore, ležijo na manj poseljenih območjih, kjer je zaradi
dolinskega reliefa bolj skoncentrirana poselitev. Ta naselja imajo več kot 200 prebivalcev,
zato jih nisem vključila v analizo.
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Slika 7: Občina Škofja Loka - primerjava posameznih kriterijev z gostoto prebivalstva v
naseljih z manj kot 200 prebivalci

Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,
2013.
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5.2.RANGIRANJE NASELIJ Z MANJ KOT 200 PREBIVALCI PO POKRAJINSKI
OBČUTLJIVOSTI IN PREBIVALSTVENEM OBREMENJEVANJU NASELJA
Pokrajinsko občutljivost naselij prikazujejo kriteriji: zavarovana območja, Natura 2000,
vodnoekološka območja ter vodovarstvena območja (Preglednica 1). Naselja na vrhu
razpredelnice imajo najmanjšo pokrajinsko občutljivost (seštevek prioritet je 0), na dnu
preglednice so naselja, ki so najbolj pokrajinsko občutljiva (seštevek prioritet je 5). Točke so
posameznim naseljem dodeljene glede ne to, ali posamezno naselje leži na območju
določenega kriterija (če leži, ima 1 točko, če ne leži, 0). Kot pomembnejši kriterij pri
določevanju pokrajinske občutljivosti, sem smatrala vodovarstvena območja, na katerih bi
bilo potrebno v najkrajšem času zavarovati in urediti odvajanje komunalne vode. Zato imajo
naselja, ki ležijo na vodovarstvenem območju dodeljeni 2 točki. Za boljšo predstavo
pokrajinske občutljivosti naselij je poleg kriterijev podan še delež površin po kriterijih. Ta
prikazuje delež naselja, ki je prekrit z kriteriji. Delež površin po kriterijih dodatno pojasnjuje
pokrajinsko občutljivost, saj ima lahko neko naselje visoko število prioritet a majhen delež
naselja, ki je s temi prioritetami pokrit.
11 naselij ne leži na nobenem od območij kriterijev (Preglednica 1).
10 naselij ima po 1 prioriteto. Vsa ta naselja sovpadajo ali z območjem Nature 2000, ali
območjem vodnoekološke občutljivosti, nobeden pa z zavarovanim ali vodovarstvenim
območjem. Sveta Barbara in Forme sta z določenim kriterijem prekriti z okoli 50% površine
naselja. Druga naselja sovpadajo z območji kriterijev na manjšem deležu površine naselja (330%).
Največ naselij (12) ima seštevek prioritet 2. Izmed teh sovpadajo Papirnica, Gabrška Gora,
Stirpnik in Sveti Lenart le s kriterijem vodovarstvenega območja. Sveti Lenart ima od teh
naselij največ prebivalcev – 118. Vsa preostala naselja (Moškrin, Visoko pri Poljanah, Trnje,
Hosta, Križna Gora, Suha, Pungert in Bodovlje) pa imajo Naturo 2000 in območja, ki so
vodnoekološko občutljivejša. Visoko pri Poljanah, ki ima 28 prebivalcev, je celotno pokrito s
tema kriterijema, večji del naselja pokritega s kriteriji pa imajo tudi Moškrin (83% in 22
prebivalcev), Križna Gora (88% in 101 prebivalec) in Hosta (73% in 93 prebivalcev). Gabrška
Gora, Stirpnik in Sveti Lenart imajo manj kot 10% površine naselja pokritega z enim od
kriterijev.
Naselij s seštevkom prioritet 3 je 7. Vsa naselja imajo vodovarstvena območja z izjemo
naselja Vincarje, ki ima na svojem območju preostale tri kriterije (zavarovana območja,
Naturo 2000 ter območja z vodnoekološko občutljivostjo). Celotno naselje Kovski Vrh
sovpada s kriteriji, večina površine naselja, ki jo prekrivajo kriteriji, imajo tudi Vincarje
(90%), druga naselja pa okoli 50% in manj.
Seštevek prioritet 4 ima 6 naselij. Vsa naselja imajo območja Nature 2000 in vodnoekološko
občutljiva območja ter vodovarstvena območja, nobeno naselje nima zavarovanih območij.
Najmanjšo pokritost s kriteriji ima naselje Na Logu (26%), Gosteče in Draga okoli 50%
pokritost, Pevno 80%, Breznica pod Lubnikom 96% in 100% pokritost Crngrob. Naselji Na
Logu in Draga imata največ prebivalcev (obe 136), sledita Gosteče (85 prebivalcev) in Pevno
(77 prebivalcev).
Le dve naselji imata vse prioritete (seštevek 5). To sta Podpulfrca in Gabrovo. Podpulfrca ima
87% pokritost s kriteriji in 39 prebivalcev, večje naselje Gabrovo pa 100% pokritost in 26
prebivalcev. Naselji se stikata, in sta v bližini Škofja Loke. Sta najbolj pokrajinsko občutljivi,
vendar s stališča prebivalstvenega obremenjevanja med najmanj obremenjenimi.
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Preglednica 1: Posamezna naselja občine Škofja Loka, z manj kot 200 prebivalci, po
pokrajinski občutljivost

Natura2000

Vodnoekološka
občutljivost

Vodovarstvena
območja

Prioriteta
(seštevek)

Delež površin po
kriterijih [%]

Staniše
Sv. Petra Hrib
Sveti Florijan nad Škofjo Loko
Sv. Tomaž
Knape
Zgornja Luša
Virlog
Spodnja Luša
Sv. Andrej
Binkelj
Bukovica
Valterski Vrh
Pozirno
Lipica
Rovte v Selški Dolini
Strmica
Sopotnica
Sv. Barbara
Forme
Bukovščica
Grenc
Moškrin
Visoko pri Poljanah
Papirnica
Trnje
Gabrška Gora
Stirpnik
Hosta
Križna Gora
Sv. Lenart
Suha
Pungert
Bodovlje
Kovski Vrh

Zavarovana
območja

Naselje v občini Škofja Loka z
manj kot 200 prebivalci

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8
5.9
3.9
31.4
9.9
11.1
49.9
53.6
4.6
3.5
82.7
100.0
22.9
18.2
6.7
5.1
73.4
87.5
1.0
14.3
50.3
21.2
100.0
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Bukov Vrh nad Visokim
0
Sv. Ožbolt
0
Gabrk
0
Praprotno
0
Vincarje
1
Brode
0
Crngrob
0
Breznica pod Lubnikom
0
Pevno
0
Gosteče
0
Na Logu
0
Draga
0
Gabrovo
1
Podpulfrca
1
Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih
2013.

0
1
2
3
54.1
0
1
2
3
30.7
1
0
2
3
11.9
0
1
2
3
50.8
1
1
0
3
90.1
1
0
2
3
8.7
1
1
2
4
100.0
1
1
2
4
95.8
1
1
2
4
79.1
1
1
2
4
47.1
1
1
2
4
26.0
1
1
2
4
56.6
1
1
2
5
100.0
1
1
2
5
86.7
podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,

Slika 8: Občina Škofja Loka - naselja po pokrajinski občutljivosti.

Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,
2013.
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V karti »naselja po pokrajinski občutljivosti« so kartografsko prikazani podatki iz Preglednice
1. Največjo pokrajinsko občutljivost imajo naselja, ki ležijo blizu mesta Škofja Loka (Slika
8). S sivo so označena naselja z manj kot 200 prebivalci in brez prioritet. V grobem lahko
rečemo, da se ta nahajajo v Poljanski in Selški dolini. Največ prioritet imata Gabrovo in
Podpulfrca. Po štiri prioritete pa imajo Draga, Gosteče, Pevno, Crngrob, Breznica pod
Lubnikom in Na Logu.
Preglednica 2: Prebivalstveno obremenjevanje po posameznih naseljih občine Škofja Loka z
manj kot 200 prebivalci
Naselje
Valterski Vrh
Staniše
Moškrin
Gabrovo
Visoko pri Poljanah
Sv. Petra Hrib
Pozirno
Sveti Florijan nad Škofjo Loko
Kovski Vrh
Lipica
Podpulfrca
Crngrob
Sv. Tomaž
Rovte v Selški Dolini
Bukov Vrh nad Visokim
Breznica pod Lubnikom
Strmica
Papirnica
Trnje
Sv. Ožbolt
Gabrška Gora
Pevno
Knape
Gosteče
Stirpnik
Sopotnica
Hosta
Zgornja Luša
Križna Gora
Gabrk
Virlog
Sv. Lenart
Praprotno

Število
prebivalcev
5
7
22
26
28
30
30
31
35
38
39
46
53
53
53
53
66
71
74
75
76
77
78
85
88
90
93
101
101
108
118
118
127

Gostota
prebivalstva
2.0
2.1
21.1
11.0
11.5
18.4
14.8
16.2
22.1
49.1
84.9
36.9
47.9
18.4
19.3
11.8
36.3
200.6
167.6
9.7
38.9
24.3
48.9
40.4
44.3
14.8
85.0
60.1
41.8
71.1
205.1
28.3
51.5

Seštevek
prioritet
1
0
2
5
2
0
1
0
3
1
5
4
0
1
3
4
1
2
2
3
2
4
0
4
2
1
2
0
2
3
0
2
3
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Na Logu
136
78.3
Draga
136
63.9
Sv. Barbara
139
16.9
Vincarje
141
34.8
Suha
144
292.8
Forme
144
255.6
Bukovščica
146
60.4
Spodnja Luša
147
32.8
Pungert
147
82.7
Sv. Andrej
157
47.2
Brode
173
94.1
Binkelj
175
3031.91
Grenc
176
299.9
Bukovica
178
94.1
Bodovlje
192
139.7
Vir podatkov: Zbirka geostatističnih podatkov, 2013.

4
4
1
3
2
1
1
0
2
0
3
0
1
0
2

Slika 9: Občina Škofja Loka - naselja z manj kot 200 prebivalci po številu prebivalcev in
različnih prioritetah.

Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,
2013.

1

Velika gostota poselitve zaradi majhne površine naselja
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V sintezni karti, ki je narejena iz podatkov preglednic 1 in 2, so naselja kategorizirana glede
na okoljsko občutljivost (seštevek prioritet) ter glede na število prebivalcev (Slika 9). Tortni
grafikoni prikazujejo, katere prioritete ima naselje, velikost grafikona pa je odvisna od
skupnega seštevka prioritet. Prikazana so le naselja z manj kot 200 prebivalci, naselja brez
prioritet nimajo tortnega grafikona. Kot rečeno, Gabrovo in Podpulfrca izstopata od drugih
naselij po seštevku prioritet okoljske občutljivosti, vendar imata obe manj kot 50 prebivalcev,
Gabrovo ima zelo nizko gostoto prebivalstva-11 prebivalcev/km2, v Podpulfrci pa je 84.9
prebivalcev/km2. Ta podatek pove, da lahko Podpulfrco uvrstimo na najvišje mesto po
prioriteti. Na majhni površini je zgoščenega veliko prebivalstva, kar povečuje okoljski pritisk
na okoljsko bolj ranljivih območjih. Samo naselje je močno poseljeno na skrajnem južnem
delu, ob glavni cesti Škofja Loka-Žiri, kjer nadmorska višina znaša okoli 380 metrov.
Približno polovico naselja zavzema gozd, na vzhodnem delu pa je nekaj trajnih travnikov
(Slika 10). Gabrovo je locirano na bolj vzpetem svetu nad Škofjo Loko, je slabše dostopno in
ima manjše število prebivalcev kot Podpulfrca. Poseljen del naselja leži na nadmorski višini
okoli 640 metrov.
Slika 10: Raba tal v naseljih Gabrovo in Podpulfrca

Vir: Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKO, 2012.
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6.

PREDLOG UREDITVE NASELIJ S ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Za naselja, ki imajo najvišjo pokrajinsko občutljivost (naselja s seštevkom prioritet 4 in 5) je
podan predlog postavitve malih komunalnih čistilnih naprav glede na geografske značilnosti
naselij.

Oblika naselja

Število
prebivalcev
(stanje l. 2011)

Delež površin
po kriterijih
[%]

Prioriteta
(seštevek)

Vodovarstvena
območja

Vodnoekološka
občutljivost

Natura2000

Naselje v
občini Škofja
Loka z manj
kot 200
prebivalci

Zavarovana
območja

Preglednica 3: Značilnosti naselij z največjo pokrajinsko občutljivostjo

Crngrob
0
1 1
2
4
100.0
46
Razloženo naselje
Breznica pod
0
1 1
2
4
95.8
53
Razloženo naselje
Lubnikom
Pevno
0
1 1
2
4
79.1
77
Gručasto naselje
Gosteče
0
1 1
2
4
47.1
85
Gručasto naselje
Na Logu
0
1 1
2
4
26.0
136
Razloženo naselje
Draga
0
1 1
2
4
56.6
136
Gručasto naselje
Gabrovo
1
1 1
2
5
100.0
26
Zaselek
Podpulfrca
1
1 1
2
5
86.7
39
Razloženo naselje
Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,
2013.
Na izbiro MKČN vpliva tudi oblika naselij, ki sem jo določila s pomočjo ortofoto posnetkov.
Gručasta naselja in zaselki so bolj primerni za RČN, ker so majhni, hiše pa so postavljene
skupaj. V primeru bolj razpršene poselitve (razloženo naselje) pa so bolj primerne
individualne čistilne naprave, saj bi bili stroški za vzpostavitev sistema RČN predragi
(Sijanec, str. 46). Glede na obliko naselij so 4 naselja primerna za postavitev skupne čistilne
naprave (Pevno, Gosteče, Draga in Gabrovo), vendar je tip naprave in postavitev odvisna še
od drugih dejavnikov, kot sta relief in stopnja pokrajinske občutljivosti posameznega naselja.
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Slika 11: Občina Škofja Loka - naselja, ki imajo najvišjo pokrajinsko občutljivost

Viri podatkov: Seznam zbirk prostorskih podatkov, 2013; Zbirka geostatističnih podatkov,
2013.
Naselja, ki imajo najvišjo pokrajinsko občutljivost, in za katere je podan predlog postavitve
MKČN, v večini ležijo v bližini mesta Škofja Loka (Pevno, Crngrob, Gosteče in Draga) (Slika
11). Zanje je v prihodnosti možno pričakovati, da se bo število prebivalcev povečevalo zaradi
procesa suburbanizacije. Izjema je naselja Na Logu, ki je bolj oddaljeno. Breznica pod
Lubnikom in Gabrovo ležita na visoki nadmorski višini, kjer prav tako ni pričakovati večje
rasti števila prebivalstva.
6.1. CRNGROB IN PEVNO
Crngrob je razloženo naselje s 46 prebivalci (stanje leta 2011). Naselje je v celoti pokrito s
kriteriji pokrajinske občutljivosti. Celotno naselje je pokrito z Naturo 2000, poselitve pa ni na
vodovarstvenih območjih in na območjih vodnoekološkega pomena. Relief je rahlo valovit in
se postopoma spušča proti jugovzhodu. Omenjene značilnosti naselja ustrezajo pogojem
izgradnje precejalnikov, saj so primerni za naselja, ki imajo manj kot 1000 PE. Prednosti sta
tudi nižja cena in visoka stopnja prečiščene vode, kar je zelo dobrodošlo tudi z vidika Nature
2000. Predlagana lokacija vzpostavitve sistema je v srednjem delu naselja, saj je naselje
razdeljeno in rahlo dvignjeno na levi in desni breg vodotoka (Slika 12). Odpadne vode bi
tako odtekale s pomočjo gravitacije. S to postavitvijo se tudi izognemo kmetijskim
površinam. Za bolj oddaljene hiše na vzhodnem delu naselja, bi bila bolj primerna postavitev
individualnih MKČN.
Pevno leži v severnem delu občine Škofja Loka in ima 77 prebivalcev (stanje leta 2011). Je
gručasto naselje, ki leži na rahlo nagnjenem terenu pod pobočjem (Slika 12). Na samem
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območju poselitve ni območij z večjo pokrajinsko občutljivostjo, katera pa se nahajajo
severozahodno na vzpetem terenu nad naseljem (Natura 2000, ki je blizu naselja in na
skrajnem severozahodnem robu naselja tudi območja vodnoekološkega pomena). Oblika
naselja, število prebivalcev, reliefne značilnosti in dovolj prostora ob naselju ustrezajo
kriterijem za postavitev lagun. Te potrebujejo večje površine prostora, ker se v njih voda
zadržuje dlje, so mikroorganizmi odstranjeni v večjem deležu. Zanje je značilno lažje
vzdrževanje od drugih čistilnih naprav. Predlagano območje (Slika 12) postavitve RČN se
nahaja na jugovzhodni strani naselja, kjer so travniške površine. Območje je nižje od
preostalega dela naselja, tako bi se lahko voda gravitacijsko stekala v napravo, kar zmanjša
stroške izgradnje RČN.
Slika 12: Crngrob in Pevno - predlog postavitve čistilnih naprav

Avtorica: Katja Košir, 2013.
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6.2. DRAGA IN GOSTEČE
Draga je gručasto naselje, ki je leta 2011 imelo 136 prebivalcev. Leži pod pobočjem na rahlo
nagnjenem terenu proti severovzhodu. Tik ob naselju se nahajajo manjši sadovnjaki in
travnate površine. Nekaj posameznih hiš je tudi razpršenih dlje od središča naselja (Slika 13).
Na območju, kjer je skoncentrirana poselitev, se nahajajo območja vodnoekološkega pomena
in vodovarstvena območja. Z vidika varstva voda je tu potrebna čim hitrejša vzpostavitev
sistema za čiščenje odpadnih komunalnih voda z čim višjo stopnjo čiščenja. Na omenjenem
severovzhodnem delu naselja bi bila primerna postavitev lagun. Postavitev lagun v Dragi bi
bila ugodna predvsem zaradi okoljskega vidika, saj se tu poleg kraškega in vodovarstvenega
območja nahaja tudi podtalna voda na skrajnem severu naselja, kamor se steka potok, ki teče
čez naselje. S tako postavitvijo ne bi posegali po njivskih površinah. Nagnjenost reliefa proti
predlagani postavitvi naprave omogoča gravitacijsko odtekanje vod v napravo.
Podobne lastnosti ima sosednje naselje, Gosteče. Leta 2011 so imele 85 prebivalcev, poselitev
je gručaste oblike in tudi tu čez območje poselitve potekata območje vodnoekološkega
pomena in vodovarstveno območje. Severno od naselja se raztezajo njivske površine, med
njivami in naseljem pa je tudi travnato območje, ki je dovolj veliko za postavitev rastlinske
čistilne naprave v kombinaciji z napravo, ki bi pred tem vodo mehansko očistila (npr.
dvoetažni usedalnik) (Slika 13). Za rastlinsko čistilno napravo, ki je v kombinaciji z drugo
čistilno napravo, potrebujemo 0,7 m2 na prebivalca, kar pomeni, da bi bila v Gostečah RČN
glede na podatke o številu prebivalcev (iz leta 2011) velika približno 60 m2.
Slika 13: Draga in Gosteče - predlog postavitve čistilnih naprav

Avtorica: Katja Košir, 2013.
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6.3.BREZNICA POD LUBNIKOM
Breznica pod Lubnikom leži na nadmorski višini med 660 in 700 m. Je razloženo naselje s 53
prebivalci (podatek za leto 2011) in kar 96% površine naselja je pokrajinsko bolj občutljivih.
Večina naselja sovpada z območji Nature 2000. Le majhen in neposeljen del naselja pa
pokrivajo vodovarstvena območja in območja vodnoekološkega pomena. Ureditev v skupno
čistilno napravo bi bila zapletena in draga, saj so hiše razporejene daleč narazen. Zato bi bile
v primeru oddaljenih hiš najboljša rešitev individualne čistilne naprave. Gradnja je bolj
strnjena le na enem območju (Slika 14). Iz posameznih hiš bi lahko vode gravitacijsko tekle
na skupno čistilno napravo pod naseljem. Ker tu ni veliko uravnanega terena, bi bil primeren
dvoetažni usedalnik v kombinaciji z RČN, ki bi bila glede na podatke o številu prebivalcev iz
leta 2011 velika okoli 37 m2.
Slika 14: Breznica pod Lubnikom

Vir: Ortofoto, 2013.
6.4.GABROVO
Gabrovo je, poleg Podpulfrce, naselje z največjo pokrajinsko občutljivostjo v občini Škofja
Loka, vendar ima manjše prebivalstvene pritiske, saj je tu le 26 prebivalcev. Leži na 600 do
640 metrih nadmorske višine. Celotno območje naselja spada pod območje Nature 2000.
Velik del predstavljajo vodovarstvena območja, ki so prav tako na območju zaselka. Območja
vodnoekološkega pomena in zavarovana območja niso na poseljenem območju. Naselje leži
na pobočju, kjer je zelo malo majhnih uravnanih površin. V primeru skupne čistilne naprave,
bi v bližini naselja prišla v poštev rešitev na jugovzhodni strani, vendar bi s tem posegli v tam
redek uravnan teren in obenem na kmetijske površine. Primerno območje je malo večji
ravninski del, kjer bi v primeru lociranja čistilne naprave zasedli njivske površine (Slika 15).
V tem naselju bi zato bile primernejše individualne čistilne naprave neposredno ob hišah, saj
bi tako porabili manj ravnih površin, ki jih tu primanjkuje.
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Slika 15: Gabrovo - varianti postavitve MKČN

Vir: Ortofoto, 2013.
6.5. PODPULFRCA
Podpulfrca je naselje, ki se razprostira ob glavni cesti in je v neposredni bližini Škofje Loke.
Nahaja se tik pod pobočjem na manjšem uravnanem delu, južno od naselja pa teče Poljanska
Sora, ki onemogoča širjenje poselitve (Slika 16). Leta 2011 je tu živelo 39 prebivalcev. Večji
del naselja je pokrajinsko občutljivejši. Na tem majhnem območju so strnjena zavarovana
območja, Natura 2000, vodovarstvena območja in območja vodnoekološkega pomena. Na
poseljenem delu je od tega le območje Nature 2000. Glede na razporeditev poselitve in
majhno število prebivalcev, katerih število se v prihodnosti verjetno ne bodo močno povečalo,
bi bila tu primernejša postavitev individualnih čistilnih naprav.
Slika 16: Naselje Podpulfrca

Vir: Ortofoto, 2013.
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6.6. NA LOGU
Naselje Na Logu je razpršeno naselje, in je leta 2011 imelo 136 prebivalcev. Hiše so
nepravilno razprostirajo po pobočju, večjo gostoto hiš je zaznati na jugu naselja na terasi
Poljanske Sore (Slika 17). Manjši del naselja (26%) je pokrajinsko bolj občutljiv. Tu je
območje Nature 2000 (Poljanska Sora), območja vodnoekološkega pomena (ki se nahajajo
bolj na južnem delu naselja, kjer je tudi poselitev) in vodovarstvena območja (kjer ni
poselitve). Zaradi načina poselitve in reliefnih značilnosti, bi bila primernejša postavitev
individualnih čistilnih naprav. Postavitev skupne čistilne naprave za hiše na jugu naselja, ki so
bolj strnjene od preostalega naselja, bi bila z vidika reliefa najprimernejša le na poplavni
ravnici Poljanske Sore, vendar se tu redno pojavljajo poplave, kar ni primerno za postavitev
MKČN. Najprimernejše so torej individualne čistilne naprave.
Slika 17: Na Logu - poselitev in relief

Viri podatkov: GURS, 2013.
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7.

SKLEPI

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je v Republiki Sloveniji pomembna
naloga, saj s tem zaščitimo naše vode in okolje. Stanje leta 2013 kaže, da je primarnega
čiščenja vse manj, vendar še vedno malo manj kot polovica prebivalstva uporablja greznice.
Ob tem se povečuje delež sekundarnega in terciarnega čiščenja. Manj kot 1% prebivalstva pa
ima malo komunalno čistilno napravo kljub temu, da bomo to problematiko v državi morali
rešiti najkasneje do konca leta 2017.
Za občino Škofja Loka je značilna nadpovprečna rast števila prebivalstva. Podatki za leto
2010 govorijo o naravnem prirastu 4,5 (slovensko povprečje je 1,8), negativnem selitvenem
prirastu (-3,4) in nižji povprečni starosti prebivalstva ter večjem številu mladih od starejših
prebivalcev. Ti trendi nakazujejo na nadaljnjo rast števila prebivalstva in s tem na povečane
pritiske na okolje. Ravno zaradi omenjenih trendov je še pomembnejše, da se odvajanje in
čiščenje voda čim prej uredi, in s tem zavaruje pokrajinsko pestrost na tem območju.
Za občino je značilen razgiban relief, ki ima vpliv na značilnosti poselitve v naseljih občine.
Na reliefno razgibanih območij prevladujejo razložena naselja, zaselki in samotne kmetije, v
dolinskem delu (Poljanski in Selški dolini), ter na Sorškem polju, pa prevladujejo bolj
strnjena naselja, in s tem povezani večji populacijski pritiski. Tak način poselitve ima velik
vpliv na izbiro vrste čistilne naprave in območje postavitve. Večkrat se je potrebno
posluževati individualnih čistilnih naprav, saj bi za območja z večjo razpršenostjo poselitve
skupna čistilna naprava pomenila višji strošek. V primeru postavitve individualne čistilne
naprave morajo biti lastniki pozorni na dostopnost naprave. Naprava ne sme povzročati
motenj na okoliških objektih.
Ureditev odvajanja odpadne komunalne vode je v prvi vrsti pomembna na območjih, ki so
okoljsko ranljivejša. To so kraška območja, alpski svet, vodovarstvena območja, območja s
specifičnimi krajinskimi vrednostmi,…v takih primerih je potrebna druga ali tretja stopnja
čiščenja.
Karbonatne kamnine, oziroma kraška območja, so bolj občutljiva na onesnaževanje, zato je na
takih območjih potrebno zagotoviti višjo stopnjo čiščenja odpadnih komunalnih voda. Za
kraška območja je zahtevana vsaj druga stopnja čiščenja, kar pomeni, da so iz vode
odstranjene organske snovi. Karbonatne kamnine v občini pokrivajo 22% površja. Višjo
stopnjo čiščenja pa je potrebno zagotoviti tudi na vodovarstvenih in zavarovanih območjih.
Na večjo občutljivost na antropogene dejavnike pa vplivajo tudi hidrološke značilnosti
občine. Prevladujejo manjši vodotoki (potoki), ki imajo večinoma hudourniški značaj. Zaradi
geološke sestave ima gostejše porečje Selška Sora. Značilnost manjših vodotokov je, da so
ekološko bolj občutljivi zaradi manjše sprejemne sposobnosti. Zato je pri onesnaževanju, in
pri sprejemanju odločitev, glede postavitve čistilne naprave, poleg emisij, potrebno upoštevati
tudi imisije. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi območjem podtalnice, ki so vir
pitne vode, zato je dodatna pazljivost še kako pomembna. V občini je 13% površin s podtalno
vodo. Te površine se nahajajo na vzhodnem delu občine, kjer je prebivalstveni pritisk zaradi
večje koncentracije poselitve in zaradi industrijske cone zelo velik.
Zgoraj opisani vidiki so bili v nalogi pomembni kriteriji za ocenjevanje pokrajinske
občutljivosti in prebivalstvenih pritiskov posameznih naselij občine. Pri podrobnejši analizi
le-teh, so uporabljeni že omenjeni kriteriji zavarovana območja, Natura 2000, vodovarstvena
in vodnoekološka (kraška) območja. Ti prikažejo, katera območja so ekološko bolj ranljiva.
Ob tem pa je upoštevan tudi podatek o številu prebivalcev, ki poda sliko o prebivalstvenih
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pritiskih. Te analize so pokazale, da sta pokrajinsko najbolj občutljivi naselji Gabrovo in
Podpulfrca. Ravno v teh dveh naseljih je predvsem zaradi reliefa otežena postavitev skupne
čistilne naprave. Naselji imata dokaj majhno število prebivalcev, katerih rast v prihodnosti ni
pričakovati (reliefne omejitve). Lahko rečemo, da ravno naselji, ki sta se izkazali za najbolj
ranljivi nimata močnega prebivalstvenega pritiska. Nasprotno pa v naseljih, ki imajo eno
prioriteto manj (štiri), lahko pričakujemo rast števila prebivalstva v prihodnosti, saj so v
večini locirana na zelo ugodni lokaciji za poselitev (Pevno, Crngrob, Gosteče in Draga). Zato
bi bilo predvsem v teh naseljih potrebno nameniti več pozornosti varovanju okolja. V
preostalih naseljih z višjo stopnjo ogroženosti (Breznica pod Lubnikom in Na Logu),v
prihodnosti prav tako ni pričakovati večjih prebivalstvenih pritiskov.
Za končen predlog o izbiri in postavitvi čistilne naprave v naseljih, ki so imela najvišje
prioritete glede na opisane kriterije, so vplivali dejavniki, ki so bili podrobneje preučeni na
terenu. To je relief, ki v primeru prevelikega naklona onemogoča, oziroma oteži in podraži
postavitev čistilne naprave. Na drugi pomembnejši dejavnik pri postavitvi naprave ima relief
velik vpliv – način, tip poselitve. Najprimernejša so gručasta naselja in zaselki, v njih lahko
zgradimo skupno čistilno napravo. V razpršenih naseljih na razgibanem reliefu, ki v občini
Škofja Loka prevladuje, so boljša rešitev individualne čistilne naprave. Naslednji dejavnik je
razpoložljivi prostor ob naselju. Glede na tega lahko določimo, kakšno čistilno napravo bi
lahko imelo naselje, saj nekatere potrebujejo veliko več prostora od drugih. Pri tem je
potrebno upoštevati kam ob naselju se postavi naprava, da ne zasedemo preveč rodovitnih
kmetijskih površin, in da je naprava dovolj oddaljena od ostalih objektov v okolici. Na
območju naselja pa je potrebno preveriti tudi ekološko občutljivost. V primeru kraških in
vodovarstvenih območij moramo poskrbeti, da je stopnja čiščenja dovolj visoka, da ne
ogrožamo okolja.
Rešitve za osem okoljsko najbolj ranljivih naselij so naslednje:
-

-

-
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Za Podpulfrco (prioriteta 5) bi bile najprimernejše individualne čistilne naprave zaradi
načina poselitve in pomanjkanja prostora za postavitev skupne čistilne naprave.
V Gabrovem (s prioriteto 5) bi prav tako zaradi omejenega ravninskega terena ob
naselju najprimernejše individualne čistilne naprave.
Breznica pod Lubnikom (prioriteta 4) bi zaradi razpršene poselitve težko vzpostavila
skupno čiščenje odpadnih komunalnih voda. Zato so predlagane individualne čistilne
naprave. Eno območje ima nekaj strnjenih hiš, zato bi tu lahko postavili dvoetažni
usedalnik v kombinaciji z RČN, saj ta način izvedbe zasede manj prostora.
V Dragi (prioriteta 4) so glede na okoljski vidik najprimernejše lagune, ki dobro
odstranijo mikroorganizme. Ob naselju je zanje tudi dovolj prostora.
Najprimernejše območje za postavitev čistilne naprave v Gostečah (prioriteta 4) je
manjše, zato je tu najustrezneje postaviti rastlinsko čistilno napravo v kombinaciji z
napravo, ki bi pred tem vodo mehansko očistila (npr. dvoetažni usedalnik). Voda se
kvalitetno očisti, naprava pa zasede manj prostora.
V Pevnem bi glede na obliko naselja, število prebivalcev, dovolj prostora ob naselju in
reliefne značilnosti bila možna ugodna lagun.
Crngrob (prioriteta 4), leži na območju Nature 2000, zato bi bili tu priporočljivi
precejalniki, saj nudijo visoko stopnjo čiščenja vode in obenem nizke cene.
V naselju Na Logu (prioriteta 4) bi zaradi razgibanega reliefa in razpršene poselitve
morali postaviti individualne čistilne naprave.

Delovne hipoteze lahko v večji meri potrdim:
1. »Največji prebivalstveni pritiski na vode so v ravninskem svetu«. Drži, saj je največje
število in gostota prebivalstva zaradi reliefnih razmer prav na tem območju. V
prihodnosti tu lahko pričakujemo tudi rast števila prebivalstva (predvsem v okolici
mesta Škofja Loka, kjer pa se obenem nahajajo tudi naselja, ki spadajo med najbolj
pokrajinsko občutljive. V primeru prepočasnega in neustreznega ukrepanja ima lahko
ta trend negativne učinke na okolje.
2. »V občini Škofja Loka prevladujejo razpršena naselja, kar otežuje ureditev odvajanja
odpadne komunalne vode«. Ta trditev velja predvsem za hribovita območja ob
Poljanski in Selški dolini, katerih je občini več kot ravninskih predelov. Odpadne vode
pa je zato velikokrat potrebno čistiti v individualnih čistilnih napravah, saj bi bila
gradnja skupne čistilne naprave veliko dražja in zahtevnejša.
3. »Zaradi prevladujoče razpršene poselitve v občini, je najprimernejši način čiščenja
odpadnih komunalnih voda z individualnimi čistilnimi napravami«. Ta hipoteza se
navezuje na drugo hipotezo, kjer smo ugotovili, da je razpršena poselitev predvsem v
hribovitem svetu (katerega pa je v občini veliko). Na teh območjih je zaradi načina
poselitve najprimernejša gradnja individualnih čistilnih naprav.
8.

SUMMARY

Arrangements for collection and treatment of the urban waste water in Slovenia are an
important task in order to protect our water and environment. The situation in the year 2013
shows that there is less primary treatment, meanwhile about 50% of inhabitants of Slovenia
use septic tanks. At the same time the share of secondary and tertiary cleaning increases. Less
than 1% of the population has small sewage treatment plants.
The municipality of Škofja Loka has above-average population growth, high natural increase
(4.5) (Slovenian average is 1.8), negative net migration (-3.4), lower average age of the
population and higher number of young people than older. These trends point to continued
growth of population and consequently the increasing pressure on the environment. Therefore
it is important that we quickly secure the diversity of the landscape in the area by draining and
cleaning water.
The municipality is characterized by rugged terrain, which affected the way of settlement.
Dispersed settlements, hamlets and isolated farms dominate on the greater lean. In Poljanska
and Selška valleys and Soriško field compact settlements are more usual. Consequently, the
population pressure is greater there. This way of settlement has a significant impact on the
selection of wastewater treatment plants.
Arrangements for collection and treatment of urban waste water are primarily important in
areas that are environmentally more vulnerable. Those are karst area, the Alps, protected
areas, areas with specific landscape values...
Carbonate rocks are more sensitive to pollution. Therefore, in these areas, a demand is to
provide a higher level of municipal wastewater treatment. 22% of the ground in the
municipality of Škofja Loka consists of carbonate rocks. It is also necessary to ensure a higher
level of municipal wastewater treatment in protected and water protected areas. In the
municipality, the smaller streams, which are in majority torrential, are dominating. Those
streams are ecologically more sensitive because of the small reception capability. Particular
attention should be paid to the areas of groundwater as a source of drinking water. In the
municipality, 13% of the area contains groundwater.
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Analyses show that the most sensitive settlements are Gabrovo and Podpulfrca. If the criterion
of population pressures is added, we find out that Podpulfrca is the most vulnerable. Due to
the difficult terrain in these two settlements, positioning of common wastewater treatment
plants is difficult. The two settlements have a relatively small number of people, whose future
growth is not expected (because of the relief restrictions). We can say that those settlements
that were proved to be the most vulnerable do not have a strong population pressure which
will probably not increase in the future. By contrast, we can expect population growth in the
future in the areas that have a lower priority (priority four), because they are located in a very
favourable location nearby Škofja Loka (those settlements are: Pevno, Crngrob, Gosteče and
Draga). Therefore, especially in these settlements, it is necessary to pay more attention to
environmental protection. In the remaining areas with a higher degree of environmental
sensitivity (Breznica pod Lubnikom and Na Logu), higher demographic pressures are not
expected in the future.
The final proposal is made according to the factors which were examined on the fieldwork.
Those are terrain (steep slopes make installation of wastewater treatment plants difficult and
more expensive), a type of settlement (nucleated settlements and hamlets are the most
appropriate), space around the settlement (some wastewater treatment plants need more place
than others).
Some solutions for eight most environmental sensitive settlements (with priority 4 and 5) as
following:
-

-

-

Podpulfrca: the individual wastewater treatment plants are the most appropriate due to
the way of settlement and the lack of space.
Gabrovo: due to the lack of space, the best solution is the individual wastewater
treatment plant.
Breznica pod Lubnikom: due to the diffused settlement, the individual wastewater
treatment plants are the most suitable. In the more populous areas, a constructed
wetland could be set in a combination with the other wastewater treatment plants
which would do mechanical cleaning of water before it comes into the constructed
wetland.
Draga: lagoons would be the most appropriate form due to environmental and spatial
view.
Gosteče: due to the lack of space, a constructed wetland is the most appropriate in a
combination with the other wastewater treatment plants which would do the
mechanical cleaning of water before it comes into the constructed wetland.
Pevno: due to the shape of settlement, the number of inhabitants, enough of space
nearby village and relief characteristics lagoons would be the best option.
Crngrob: it lies in the area of Natura 2000, which makes the filters the best possibility
because of high level of water cleaning.
Na Logu: due to the diffuse settlement and relief characteristics, the individual
wastewater treatment plants are the most appropriate.

The results confirm the hypothesis that the largest population pressure is in the flat areas. The
other hypothesis is also true – settlements are mostly diffused which makes the arrangement
of municipal wastewater draining and cleaning more difficult. The third hypothesis, which is
connected to the second one, can be confirmed as well – in the previously mentioned
settlements the individual wastewater treatment plants are the most appropriate solution.
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IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo, ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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