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Okoljevarstvena problematika v občini Dol pri Ljubljani
Izvleček:
Diplomsko delo z uporabo integralnega geografskega modela preučuje stanje okolja in
okoljskih sestavin ter pritiskov in njihovih virov. Na podlagi sinteze analize stanja in okoljske
ranljivosti smo določili gonilne sile pritiskov in vrsto pritiskov, ki se izvajajo na okolje, kar
sem nadalje uporabila za izpostavitev glavnih okoljevarstvenih problemov.
Lokalna skupnost je v zadnjih nekaj letih že sprejela nekaj ukrepov v smeri reševanja okoljske
problematike, ki pa po mojem mnenju ne predstavljajo celostne rešitve. V ta namen sem v
okviru preučevanja odzivov skušala poiskati alternativne možnosti spopadanja z okoljskimi
problemi, ki sledijo smernicam sonaravnega trajnostnega razvoja.
Ključne besede: občina Dol pri Ljubljani, varstvo geografskega okolja, integralni geografski
model raziskovanja okolja, trajnostni sonaravni razvoj

The Environmental Protection Issues in the Municipality of Dol pri
Ljubljani
Abstract:
The diploma thesis examines the environmental condition with its components and pressures
and its sources by using the integrated geographic model. Based on the synthesis of the
analysis of situation and environmental vulnerability I defined the type and the driving forces
of the pressures that are strained on the environment, which I further more used to outline the
main environmental issues.
The local community has in recent years already taken some steps towards solving the
environmental issues, but which in my opinion do not represent the sustainable solution.
Therefore, in the frame of studying the responses, I tried to find alternatives to how to cope
with environmental issues by following the guidelines of sustainable development.
Key words: Municipality of Dol pri Ljubljani, environmental protection, integrated
geographic model of the environmental research, sustainable development
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Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

1. UVOD
Okolje je temelj obstoja in nadaljnjega razvoja človeške družbe. Človeška družba in okolje sta
v vzročno posledičnem odnosu. Vsaka sprememba v okolju pomeni posledico oziroma
spremembo določene okoljske sestavine1, zato je pomembno, da smotrno načrtujemo nadaljnji
razvoj družbe tako, da pri tem upoštevamo smernice trajnostnega sonaravnega razvoja.
Pri načrtovanju nadaljnjega razvoja je pomembno spremljati stanje okoljskih sestavin in tako
postaviti lestvico prioritet ukrepov glede na stopnjo onesnaženosti le-teh in nato izpostaviti
tiste človekove dejavnosti, katerih sanacija bi največ doprinesla k izboljšanju aktualnega
stanja okolja. Domala vse investicije v okolje oziroma v okolju prijaznejše tehnologije so
povezane s finančnimi sredstvi, vendar pa velja poudariti, da nas, celotno človeštvo,
dolgoročno gledano preventivni ukrepi stanejo, tako s finančnega vidika kot tudi z vidika
kakovosti bivalnega okolja, bistveno manj kot kurativni ukrepi, saj spremembe stanja
okoljskih sestavin vplivajo na globalne procese in tako povečujejo tveganje za naravne
nesreče.
Vendar pa ni dovolj le razpravljati, temveč je treba preiti od besed k dejanjem oziroma kot
pravi R. G. Ingersoll: »Roke, ki pomagajo, so vselej bolj svete kot ustnice, ki molijo.« 2, če se
izrazim nekoliko metaforično.

1
2

Okoljske sestavine so zrak, vegetacija, prsti (tla), vodni viri…
V ang.: »The hands that help are better far than the lips that pray.«
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2. NAMEN, RAZISKOVALNI CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Za diplomsko delo z naslovom Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani sem se
odločila, ker mi vrednota čistega, urejenega in naravnega okolja veliko pomeni, in to še toliko
bolj, ko gre za domače okolje. Kakovostno okolje je zame predpogoj za trajnostni razvoj in
kakovostno bivanje.
Namen
V diplomskem delu nameravam preučiti aktualno stanje in trende kakovosti okolja ter
njegovih sestavin ter raziskati vire onesnaževanja okolja, ki so pripeljali do današnjega stanja.
Pravkar navedeno bom uporabila kot izhodišče in motivacijo za iskanje in zasnovo predlogov
reševanja okoljske problematike v občini Dol pri Ljubljani, ki je hkrati tudi glavno težišče
mojega raziskovanja. Delo upošteva dosedanje študije in primerja znane tehnologije, hkrati pa
uvaja nove alternativne tehnologije.
V diplomskem delu bom največ pozornosti namenila alternativnim sonaravnim tehnologijam
ravnanja z okoljem in reševanja okoljske problematike (priloge B–C) ter možnostim uvajanja
le-te na območju občine Dol pri Ljubljani, saj je edini ključ za vzpostavitev večje harmonije
med naravnim in družbenim okoljem. Uporaba sonaravnih tehnologij je edina pot, da se
izognemo pastem časovnega odloga3 in okolje, ki smo ga dobili na posodo od prihodnjih
generacij, vrnemo v takšnem stanju, ki jim bo omogočalo kakovostno bivanje in nadaljnji
sonaravni razvoj.
Cilji
Cilji preučevanja območja občine Dol pri Ljubljani so:
 vrednotenje fizičnih in družbenih geografskih značilnosti z okoljskega vidika,
 analiza stanja okolja in okoljskih sestavin,
 opredelitev glavnih pritiskov na okolje in njihovih virov,
 ocena možnosti rabe sončne energije,
 ocena možnosti rabe lesne biomase za ogrevanje,
 ocena možnosti rabe rastlinskih čistilnih naprav,
 sodelovanje v projektu »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«.
Delovne hipoteze
Na podlagi dosedanjega védenja o okoljski problematiki v občini Dol pri Ljubljani sem
oblikovala naslednje delovne hipoteze:
H1: Pritiski na geografsko okolje in njegovo stanje v občini Dol pri Ljubljani so v veliki
meri posledica predvsem prometa, gospodinjstev in kmetijstva.
H2: Največje okoljsko breme v občini Dol pri Ljubljani poleg prometa predstavlja tudi
poselitev, predvsem zaradi nerešenega ravnanja z odpadnimi vodami.
H3: Občina Dol pri Ljubljani ima potencial rabe alternativnih virov energije (predvsem
sončne energije in lesne biomase).

3

Pasti časovnega odloga se nanašajo na razmere, ko kratkoročne koristi ali ugodje nasprotujejo dolgoročnim
škodljivim posledicam. Ljudje se sicer dolgoročnih posledic pogosto zavedajo, vendar jih ne upoštevajo (Polič,
1997).
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3. METODOLOGIJA SONARAVNEGA RAZISKOVANJA
Za objektivizacijo mojega diplomskega dela sem si za pomoč in usmerjanje pri raziskovanju
okoljevarstvene problematike izbrala tako imenovani integralni geografski model
raziskovanja okolja in njegovih sestavin, s pomočjo katerega je bilo moje raziskovanje bolj
sistematično in natančno. Za izbrani model raziskovanja sem se odločila, saj le-ta vključuje
tudi prostorski razvojni vidik, ki pa je za to delo nepogrešljiv.
Integralni geografski model raziskovanja okolja in sestavin okolja s prostorskega vidika
vključuje (Plut, 2004a):
 stanje in težnje v okolju oziroma v sestavinah okolja (oblike, obseg in spremenljivost
kakovosti),
 vplive kakovosti sestavin okolja (na bivalno okolje, naravne vire in naravo oziroma
pokrajino),
 pritiske (poraba naravnih virov) in občutljivost sestavin okolja (nevtralizacijske in
regeneracijske zmogljivosti),
 ključne antropogene dejavnike pritiskov na sestavine okolja (poselitev, gospodarstvo,
infrastruktura, pokrajinska raba),
 odzivnost prostorskega načrtovanja na probleme v okolju (kurativni in preventivni
instrumenti in ukrepi prostorske politike).
Slika 1: Model raziskovanja.

Kartografija: Maja Višček
Zaradi pomanjkanja podatkov o vplivih kakovosti sestavin okolja sem morala svoj model
raziskovanja nekoliko prilagoditi in iz integralnega geografskega modela izvzeti proučevanje
vpliva kakovosti sestavin okolja na bivalno okolje, naravne vire in naravo oziroma pokrajino
(slika 1). Preučevanje sem tako omejila na analizo stanja okolja in njegovih sestavin, analizo
pritiskov in njegovih virov, vse skupaj pa povezala pri oceni ranljivosti okolja. Slednja pa je
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temeljno izhodišče za načrtovanje nadaljnjega sonaravnega razvoja občine Dol pri Ljubljani
in proučevanje alternativnih načinov ravnanja z okoljem. Okolje oziroma okoljske sestavine
imajo s svojimi omejenimi samočistilnimi zmogljivostmi velik vpliv na njegovo dejansko
stanje. Navadno nas šele kritično stanje okolja spodbudi k bodisi kurativnim oziroma
preventivnim ukrepom (odzivom). Največkrat so ti ukrepi prav kurativni, kar pomeni, da gre
za odpravljanje posledic našega neodgovornega ravnanja z okoljem. Dejstvo pa je, da ravno
viri pritiskov, pritiski, občutljivost okolja in še posebej stanje okolja determinirajo (vijolična
puščica – slika 1) okoljske ukrepe in politiko, ki povratno delujejo nanje bolj ali manj uspešno
(zelena puščica – slika 1).
Integralni geografski model sonaravnega raziskovanja okolja in okoljskih sestavin je nadalje
določil tudi izbiro metod raziskovanja, in sicer sem uporabila naslednje:
 Pregled literature in virov, vključno s spletnimi viri.
 Pridobivanje podatkov na pristojnih institucijah in ustanovah ter v različnih
poročilih – glavna naloga pa je bila predvsem zbrati kar največ objektivnih vrednosti
kazalcev okolja, ki so pomembne za nadaljnjo analizo stanja okolja in njegovih
sestavin. Na podlagi tega okvirja pa sem nato skušala prikazati celotno kompleksnost
ranljivosti okolja, ki sem jo opredelila z interpretacijo občutljivosti okolja in kazalcev
obremenitve.
 Terensko delo – vključevalo je predvsem pregled javne razsvetljave, in sicer
prisotnost posameznih vrst svetilk in okvirno vrednotenje deleža nezasenčenih, delno
zasenčenih in popolnoma zasenčenih svetilk. Poleg tega pa sem na terenu predvsem v
nočnih urah spremljala primernost okrasnega osvetljevanja kulturnih in verskih
objektov ter osvetljevanja poslovnih objektov. Del terenskega dela pa je bilo tudi
kartiranje sončnih celic in kolektorjev po vseh naseljih občine Dol pri Ljubljani ter
divjih odlagališč, predvsem v neposredni bližini reke Save oziroma natančneje na
njeni poplavni ravnici.
 Anketiranje soobčanov – glavni cilj anketnega raziskovanja je bil pridobiti podatke o
trenutnem stanju ravnanja z odpadnimi vodami v gospodinjstvih in načinu ogrevanja
prostorov in vode.
 Grafični in kartografski prikazi – z njimi sem skušala kar največ zbranih podatkov
in izsledkov predstaviti čim bolj plastično.

3.1. ANKETIRANJE
V anketo sem vključila 117 gospodinjstev, in sicer nekaj manj kot 8 % iz vsakega od 19
naselij v občini Dol pri Ljubljani. Da anketiram različna gospodinjstva glede na kraj bivanja,
sem se odločila zato, da bi kljub majhnemu vzorcu pridobila kar najbolj reprezentativne
podatke in kar najboljši vpogled v okoljske probleme na območju občine.
Pred glavnim anketiranjem sem opravila tudi tako imenovano pilotno anketiranje, da sem
nekoliko preverila razumljivost in smiselnost vprašanj, pri čemer nisem imela večjih težav.
Nasprotno pa se je pri dejanskem anketiranju pokazalo, da anketiranci/-ke na nekatera
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vprašanja niso poznali odgovora, na primer o starosti in kakovostnem razredu gospodinjskih
aparatov, zaradi česar sem kaj kmalu takšna vprašanja izločila iz ankete.
Anketa je sestavljena iz osmih delov (priloga A), ki zajemajo podatke o anketirancu/-ki, o
gospodinjstvu, o gospodinjskih aparatih in drugih električnih napravah, o ravnanju z
odpadnimi vodami, o energiji, o ravnanju z vodo, o ravnanju z odpadki in pa vprašanja, ki se
nanašajo na mnenje anketirancev/-k o stanju domačega okolja v razmerju do stanja v Sloveniji
in o predlogih za izboljšanje kakovosti le-tega.
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4. GEOGRAFSKA LEGA IN REGIONALIZACIJA RAZISKOVALNEGA
OBMOČJA
Občina Dol pri Ljubljani (SKTE 5) je del Ljubljanske urbane regije (LUR – SKTE 2) in hkrati
Osrednjeslovenske statistične regije (SKTE 3) ter UE Ljubljana (SKTE 4) (slika 3). Meji na
občine Domžale, Moravče, Ljubljana in Litija. V današnjem obsegu meri 33,37 km². Leta
2008 je v občini živelo 5398 prebivalcev v 19 naseljih (SKTE 7), ki so del 4 krajevnih
skupnosti (SKTE 6) (preglednica 1, slika 2).
Slika 2: Lega občine Dol pri Ljubljani.

Vir podlage: GURS, 2009; Standardna…, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Zahodni ravninski del občine leži na skrajnem vzhodnem delu Ljubljanskega polja, ki se
nadaljuje naprej v savsko dolino, omejeno z zahodnim delom Posavskega hribovja. Največja
gostota poselitve je na ravninskem delu (vzhodni del Ljubljanskega polja) z močno
suburbaniziranimi naselji Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu in
Dolsko. Večja zgostitev prebivalstva pa je tudi na vznožju Posavskega hribovja, in sicer v
naseljih Vinje in Senožeti. Slednje je bilo leta 2008 tudi največje naselje po številu
prebivalcev v občini.
Preglednica 1: Podatki o občini Dol pri Ljubljani.
Kategorija

Vrednost

Leto ustanovitve
Skupna površina
Skupno št. prebivalcev
Gostota poselitve
Štev. katastrskih občin

1994
33,37 km²
5.398 (2008)
161,8 preb./km² (2008)
10
Beričevo, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kleče, Križevska vas, Laze, Petelinje,
Podgora, Senožeti, Vinje
4
Beričevo, Dol, Dolsko, Klopce
19
Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče pri Dolu, Klopce,
Križevska vas, Laze pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem,
Zaboršt pri Dolu, Zagorica pri Dolskem, Zajelše

Štev. krajevnih skupnosti
Štev. naselij

Vir podatkov: SI-STAT podatkovni portal, 2009; Standardna…, 2009; GURS, 2009
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5. STANJE OKOLJA
5.1 ZRAK
Meritve onesnaženosti zraka v občini Dol pri Ljubljani ne potekajo. Najbližja merilna mesta
se nahajajo v MOL4, in sicer Figovec, Ljubljana Bežigrad in Vnajnarje. Vendar pa omenjena
merilna mesta ne odražajo stanja okolja z vidika zraka v občini. Merilno mesto Figovec je
namreč postavljeno na lokaciji, ki je prometno zelo obremenjena in zaradi tega
nereprezentativna za občino Dol pri Ljubljani, kjer sicer Zasavska cesta velja za eno najbolj
obremenjenih prometnic. Podobno velja tudi za merilno mesto Ljubljana Bežigrad, ki pa je v
primerjavi z merilnim mestom Figovec prometno nekoliko manj obremenjeno. Vendar pa na
zgoraj omenjenih merilnih mestih ne gre zanemariti niti drugih virov emisij. Za višje ležeče
predele občine (na 450 do 500 m n. v.), v mislih imam predvsem podeželjska območja, pa so
po mojem mnenju do določene mere pogojno reprezentativni podatki iz merilnega mesta
Vnajnarje kljub nekoliko višji nadmorski višini (630 m), pri tem pa ne gre zanemariti tudi
pomembnega vpliva TE-TO Ljubljana, ki je na območju občine bolj ali manj zanemarljiv.
Zaradi zgoraj napisanega bom zato podatke iz merilnih postaj Ljubljana Bežigrad in
Vnajnarje uporabila zgolj za sklepanje o možnem stanju okolja z vidika zraka v občini Dol pri
Ljubljani in vplivu okoliških virov emisij predvsem SO2 (za občino Dol pri Ljubljani so
predvsem relevantni podatki po letu 2003).
Žveplov dioksid – SO2
O imisijah5 SO2 v občini Dol pri Ljubljani sem zaradi odsotnosti merilnega mesta v občini
sklepala na podlagi merilnega mesta Vnajnarje in Ljubljana Bežigrad (slika 4) ter virov
emisij6 SO2 (slika 3). Podatki meritev na zgoraj omenjenih merilnih mestih kažejo na splošen
trend zmanjševanja imisijskih vrednosti SO2, tako povprečnih letnih kot tudi urnih in dnevnih.
Vrednosti SO2 so po letu 2003 nekoliko višje na merilnem mestu Vnajnarje kot na Ljubljana
Bežigrad, predvsem zaradi večjega vpliva TE-TO Ljubljana na slednjem (slika 3, 4). Ker je
vpliv toplarne na območja občine Dol pri Ljubljani zanemarljiv, so v primeru SO2 bolj
reprezentativni podatki merilne postaje Ljubljana Bežigrad (v mislih imam izmerjene
vrednosti po letu 2003). Na podlagi teh podatkov sklepam, da stanje v občini Dol pri Ljubljani
v zadnjih nekaj letih ni slabše temveč boljše kot na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad, saj v
neposredni bližini ni večjih virov onesnaževanja z SO2 (slika 3). Največji viri emisij v občini
so promet in predvsem gospodinjstva, in sicer se v občini kar 46 % gospodinjstev, kot sem
ugotovila z anketo (izvedeno poleti 2009 – priloga A), ogreva s kurilnim oljem (slika 52).

4

MOL – Mestna občina Ljubljana
imisije -e ž var. okolja odpadna toplotna energija in škodljive snovi iz različnih virov, ki jih prejme določeno
okolje, navadno merjene kot koncentracija emisije (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 144)
6
emisije -e ž nav. mn. var. okolja odpadna toplotna energija in škodljive snovi, vnesene v okolje, merjene pri
viru onesnaževanja (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 91)
5
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Slika 3: Viri SO2 v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podlage: Geopedia, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 4: Povprečne letne koncentracije SO2 na merilni postaji Ljubljana Bežigrad in Vnajnarje
v obdobju 1996–2008 (v µg/m³).

Vir podatkov: Kakovost… 1997–2008 (Kartografija: Maja Višček)
Dušikovi oksidi – NOx, NO, NO2
Meritve vsebnosti dušikovih oksidov v splošnem kažejo na to, da so z dušikovimi oksidi bolj
obremenjena območja s povečano koncentracijo prometa. Mednje spada tudi Zasavska cesta v
občini Dol pri Ljubljani. Najmanj obremenjena s tega vidika so tako višje ležeča podeželska
naselja v občini z manjšo gostoto prometa.
Ogljikov monoksid – CO
Glavni vir emisije ogljikovega monoksida v občini Dol pri Ljubljani je promet, zato je tudi
koncentracija CO najvišja ob Zasavski cesti in parkiriščih.
Tako kot pri dušikovih oksidih je tudi tu izrazit letni hod z viškom pozimi in nižkom poleti.
Močnejše sončno obsevanje poleti ugodno vpliva na mešanje zraka, medtem ko pozimi ob
stabilnem vremenu s temperaturnimi inverzijami ostane onesnažen zrak na ozkem območju
prometnih poti (Kakovost…, 2008).
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Ozon – O3
Sklepam, da je koncentracija ozona najmanjša tik ob Zasavski cesti, kjer zaradi emisij iz
prometa potekajo reakcije med ozonom in dušikovim monoksidom iz izpušnih plinov, ki
razpade nazaj v kisik. Nasprotno pa so večje koncentracije ozona predvidoma prisotne na
višje ležečih predelih občine, delno zaradi nekoliko močnejšega ultravijoličnega sevanja
sonca in delno zaradi manjše koncentracije NO oziroma predhodnikov ozona (dušikovi
oksidi, ogljikovodiki, ogljikov monoksid). Reakcije so bolj intenzivne ob višjih temperaturah
in močnejšem sončnem obsevanju, zato je onesnaženost zraka z ozonom splošno gledano
večja poleti in čez dan.

5.2. SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE
Kot najpomembnejši vir svetlobnega onesnaževanja v občini Dol pri Ljubljani bi izpostavila
nepravilno uporabo okrasne razsvetljave7. Primer takšne nepravilne rabe razsvetljave so
domala vse razsvetljene cerkve v občini, med katerimi bi izpostavila predvsem cerkev sv.
Agate, ki ne le da je neprimerno razsvetljena in zaradi tega predstavlja vir svetlobnega
onesnaževanja, ampak s svojo osvetlitvijo moti oziroma slepi voznike, ki vozijo v smeri
Ljubljana–Litija. Še najbolj primerno je osvetljena cerkev sv. Helene, kjer ima okrasna
razsvetljava tudi t. i. dekorativne učinke.
Po naseljih v občini sem na terenu prav tako spremljala tipe svetilk in ugotovila, da so prisotni
vsi trije tipi, in sicer nezasenčene, delno zasenčene in popolnoma zasenčene. Med njimi po
pričakovanjih prevladujejo tako imenovane delno zasenčene svetilke. Najpogosteje se
pojavljajo v naseljih Zaboršt, Podgora, Beričevo, Brinje (z izjemo ene nezasenčene svetilke)
in Vinje, kjer so praktično vse svetilke delno zasenčene, nekatere pa zaradi poškodovanega
oziroma odstranjenega stekla, predvsem v Vinjah, delujejo kot popolnoma zasenčene. Slednje
velja tudi za naselje Kleče, le da se na tem območju pojavlja pogosteje klasičen tip delno
zasenčene svetilke.
V naseljih Zajelše, Dolsko in Dol pri Ljubljani je struktura svetil nekoliko bolj pestra, vendar
še vedno prevladujejo delno zasenčene svetilke z dvema tretjinama. Preostala tretjina svetil je,
npr. v Dolu pri Ljubljani, popolnoma zasenčenih in četrtina v Dolskem.
Največ popolnoma zasenčenih svetilk sem zasledila v naselju Videm, vendar jih je večina
nameščenih v okolici OŠ Janka Modra, predvsem z namenom razsvetljevanja parkirišča in
neposredne okolice. Popolnoma zasenčene svetilke pa se pojavljajo tudi ob Zasavski cesti, kar
pa ni smotrno le zgolj zaradi prihranka električne energije in preprečevanja svetlobnega
onesnaževanja, pač pa predvsem zaradi večje varnosti v cestnem prometu. Kljub vsemu pa sta
ob Zasavski cesti postavljena vsaj dva objekta, ki sta s svojo razsvetljavo moteča za voznike,
ki vozijo v smeri Ljubljana – Litija, eden je OWM bencinski servis v Zajelšah in drugi že prej
omenjena cerkev sv. Agate.

7

Okrasna razsvetljava se uporablja predvsem za osvetljevanje kulturnozgodovinskih spomenikov, poslovnih
stavb ipd., kjer se osvetljujejo zgradbe z žarometi večjih moči (Svetlobno onesnaževanje…, 2001). Žal so te
naprave največkrat nestrokovno postavljene, žarometi slabo nameščeni in brez zaščitnih rešetk. Zaradi bleščanja
ovirajo tudi voznike in mimoidoče (Svetlobno onesnaževanje…, 2001). »Le majhen del svetlobe se porabi za
osvetljevanje stavbe, preostali del pa gre brez vsake koristi v nebo« (Svetlobno onesnaževanje…, 2001, str. 50).
Poleg tega pa ima nestrokovni pristop za posledico tudi odsotnost želenih dekorativnih učinkov in nesmiselno
trošenje električne energije, ki jo seveda plačujemo davkoplačevalci (Svetlobno onesnaževanje…, 2001).

Stran | 9

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

5.3. HRUP
»Hrup postaja vedno pomembnejši dejavnik kvalitete bivalnega okolja, je pa mikrolokacijsko
pogojen, zato posameznih podatkov ni mogoče posploševati na širše mestno okolje« (Špes et
al., 2000, cv: Plut, 2007). Zaradi povečevanja števila virov hrupa, ki narašča z vsakim dnem
in zaradi naraščajoče skrbi družbe za ta problem, je postal hrup integralen del okoljske zaščite
tudi v Sloveniji (Lokalni razvojni..., 2007).
»Hrup v okolju je vsak nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove
aktivnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem in
letalskem prometu ter naprave na območjih z industrijsko dejavnostjo, za katere je treba
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije naprav, ki lahko
povzročajo onesnaženje večjega obsega« (Okoljski hrup, 2009).
Po podatkih« Agencije RS za okolje na območju občine Dol pri Ljubljani ni bilo opravljenih
nobenih (rednih) meritev hrupa, zato sem območja z večjimi obremenitvami s hrupom
določila na podlagi določitve virov hrupa, ankete in samega opazovanja na terenu. Ugotovila
sem, da so s hrupom v občini Dol pri Ljubljani najbolj obremenjena območja:
 ob Zasavski cesti (glavna cesta II. reda) zaradi vsakodnevnih migracij na delo in
transporta,
 ob železniški progi s pripadajočima železniškima postajama v Lazah in Jevnici,
slednja ne leži znotraj občine Dol pri Ljubljani, a se kljub temu nahaja v neposredni
bližni naselja Senožeti,
 neposredno pod linijo pristajalnega koridorja letal, sem spadajo predvsem višje ležeča
podeželjska naselja v občini (Zagorica pri Dolskem, Vrh pri Dolskem, Klopce ...),
 ob bencinskih servisih v Zajelšah in Senožetih,
 ob „vzletni stezi” za jadralno letalo v Klečah (občasno),
 v bližini javnih prireditev na prostem zaradi ozvočenja (občasno),
 ob različnih obratih, in sicer ob obratu kemične industrije JUB, katerega obratovanje je
moteče, po besedah nekaterih anketirancev, predvsem za del naselja Dol pri Ljubljani
in Videm.
Doživljanje hrupa je subjektivne narave in ljudje se nanj različno odzivamo. Hrup, ki
nekaterim povzroča motnjo, lahko drugi komaj zaznamo ali občutimo. Na ljudi pa lahko
vpliva že zgolj zaradi tega, ker povzroči v nas vznemirjenost in resnično vpliva na fizično
počutje ljudi (Okoljski hrup, 2009).

5.4. ONESNAŽENOST VODOTOKOV
Največji vodotok v občini Dol pri Ljubljani je Sava, v katero se zlivajo skoraj vsi površinski
in podzemni vodotoki. Kakovost vodotokov je skupna rezultanta alohtonega in avtohtonega
obremenjevanja in samočistilnih zmogljivosti (Plut, 2007).
V obdobju 1991–2003 so analize kakovosti vodotokov na območju občine Dol pri Ljubljani
(preglednica 2) reke ob vstopu na to območje uvrščale v 2.–3. in 3. kakovostni razred, in sicer
Savo pri Šentjakobu ter 3.–4. in 4. kakovostni razred Kamniško Bistrico pri Beričevem.
Vodotoki Mlinščica, Kamnica, Studenec idr., kaj hitro od izvira naprej preidejo v 2.
kakovostni razred (Lokalni razvojni…, 2007).
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Kot lahko vidimo iz preglednice 2 se kakovost Save od merilnega mesta Šentjakob do
merilnega mesta Dolsko poslabša. Poslabšanje kakovosti lahko v največji meri pripišemo
izlivu Ljubljanice in Kamniške Bistrice v Savo, ki pritečeta na območje občine Dol pri
Ljubljani že kritično onesnaženi. Kakovost Save se zaradi samočistilnih zmogljivosti, ki so
posledica razmeroma dobrih fizikalnih pogojev (pretoka, prezračevanja) in odsotnosti večjih
virov onesnaževanja do merilnega mesta Litija nekoliko izboljša.
V občini Dol pri Ljubljani je edini večji industrijski obrat JUB (kemična industrija), ki pa ima
svojo čistilno napravo za biološko in kemično čiščenje. Glavni točkasti viri onesnaževanja
vodotokov (Save, Mlinščice, Kamnice itd.) so tako predvsem gospodinjske odplake, kar je
posledica neurejenega kanalizacijskega sistema. Odplake okolje obremenjujejo s hranilnimi
snovmi8, in sicer dušikovimi in fosforjevimi spojinami. Dodatno pa okolje oziroma vode
obremenjujejo tudi odplake iz kmetij, predvsem s časovno in količinsko neustreznim
gnojenjem (tudi z odpadnimi vodami iz gospodinjstev) ter uporabo pesticidov in herbicidov
(Lokalni razvojni…, 2007).
Preglednica 2: Skupna ocena kakovosti Save in Kamniške Bistrice v obdobju 1991–2003.
Vodni tok
Merilno mesto
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Šentjakob
3
2-3
2-(3)
2-3
2-(3)
2-(3)
2-3
2-(3)
2-(3)
2-(3)
2-(3)
2-(3)
2-(3)

Sava
Dolsko
3-4
3
3
3
3
3
3
3-(4)
3-(4)
3
3
(2)-3
3

Litija

3
(2)-3
(2)-3
3
3
3
3
(2)-3
2-3
(2)-3

Kamniška Bistrica
izvir
Beričevo
(1)-2
4
1-2
4
1-(2)
4
1-2
4
1-2
4
1-2
4
1-(2)
4
1
3-4
1
4
1-(2)
3-4
1
3-(4)
1-(2)
(3)-4
1-(2)
(3)-4

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
O kritični onesnaženosti Kamniške Bistrice pričajo tudi različni pokazatelji onesnaženosti,
predstavljeni v preglednici 3. Po letu 1990 je bila Kamniška Bistrica v Beričevem močno
obremenjena z organskimi onesnažili, najvišja vrednost BPK59 je znašala 113,5 mg O2/l (1993
- slika 5), najvišje izmerjeni vrednosti KPK10 pa sta bili 192,6 mg O2/l leta 1993 in 184,5 O2/l
leta 1997 (slika 6). Najvišja izmerjena količina amonijevih spojin 17,0 mg/l pa je bila
zabeležena leta 1993, (slika 7). Z 11,7 µg/l in 11,8 µg/l sta bili preseženi mejni vrednosti tudi
leta 1994 in 1997.
8

Hranilne snovi ali nutrienti so snovi, ki se nahajajo tudi v čisti vodi (izvirajo iz geološke podlage) in so nujne
za nastanek življenja v vodi. Ko pa postane količina hranil previsoka, se naravno ravnotežje v vodi poruši.
Predvsem je to problematično za stoječe in počasi tekoče vode, ki zaradi določenih hidroloških in meteoroloških
pogojev pomenijo prekomeren razvoj posamezne vrste mikroorganizmov, predvsem rastlinskih, in takrat
govorimo o t. i. cvetenju jezera ali reke (Zupan, 1997). »Vir prekomernega onesnaževanja s hranilnimi snovmi
so industrijske in komunalne odpadne vode ter kmetijstvo« (Zupan, 1997, str. 318).
9
BPK (mg/l) – biokemijska potreba po kisiku je mera za biološko razgradljivo onesnaženje. Izražamo ga z BPKx,
kjer pomeni x število dni po začetku poskusa, tj. biokemijska poraba po x dnevih (Rismal, 1997, cv: Atanasova,
2002).
10
KPK (mg/l) – kemijska potreba po kisiku nam pove porabo kisika za popolno kemijsko oksidacijo, tj. količina
celotnega organskega onesnaževanja. (Rismal, 1997, cv: Atanasova, 2002) .
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Na zajemnem mestu Beričevo je vse od leta 1999 trend zmanjševanja vrednosti anioaktivnih
detergentov11, ki od takrat niso presegle mejne vrednosti 0,10 mg MBAS12/l, podobno velja
tudi za vsebnost feolnih snovi in mineralnih olj v vodi. Na drugi strani pa je opaziti trend
povečevanja nitritov in ortofosfatov.
Preglednica 3: Kamniška Bistrica – Beričevo: Nekateri pokazatelji onesnaženosti v obdobju
1990–2008.

Opomba: vrednosti 0,00 so manjše od 0,005 mg/l; LOD – (ang. limit of detection) meja zaznavnosti

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

11

Anioaktivni detergenti so površinsko aktivne snovi in so v modernem svetu ena najbolj razširjenih kemikalij,
ki jih človek uporablja vsakodnevno. Same po sebi niso močno strupene, nestrupene pa tudi ne, vendar je
njihova neprijetna lastnost, da povečujejo topnost strupenih kemikalij v vodi. Pospešujejo raztapljanje strupenih
kemikalij iz suspendiranih snovi in sedimentov (Zupan, 1997).
12
MBAS (ang. Methylene Blue Active Substance) – metilensko modre aktivne substance: barvilo, s katerim se
določa vsebnost snovi v določenem vzorcu z izbrano metodo (FKKT: diplomske teme, 2009)

Stran | 12

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

Slika 5: Sava – Dolsko in Kamniška Bistrica – Beričevo: Srednje vrednosti BPK (v mg O2/l) v
obdobju 1990–2008.

Opombe:

PV – A1: priporočena vrednost za 1. kakovostni razred površinskih virov pitne vode13
PV – A2: priporočena vrednost za 2. kakovostni razred površinskih virov pitne vode
PV – A3: priporočena vrednost za 3. kakovostni razred površinskih virov pitne vode

Vir podatkov: Kakovost površinskih…, 2008; Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
(Kartografija: Maja Višček)
Slika 6: Sava – Dolsko in Kamniška Bistrica – Beričevo: Srednje vrednosti KPK (v mg O2/l)
v obdobju 1990–2008.

Opombe: PV – A3: priporočena vrednost za 3. kakovostni razred površinskih virov pitne vode

Vir podatkov: Kakovost površinskih…, 2008; Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
(Kartografija: Maja Višček)

13

Standardni postopki obdelave površinskih voda za pripravo pitne vode za posamezni kakovostni razred
(Kakovost površinskih…, 2008, str. 12):
 A1: enostavna fizikalna obdelava (hitro filtriranje) in dezinfekcija
 A2: običajna fizikalna obdelava, kemijska obdelava in dezinfekcija, to je predkloriranje, koagulacija,
flokulacija, dekantiranje, filtriranje, dezinfekcija
 A3: intenzivna fizikalna in kemijska obdelava, dodatna obdelava in dezinfekcija, kot na primer kloriranje,
koagulacija, flokulacija, dekantiranje, filtriranje, adsorpcija (aktivno oglje), dezinfekcija (obdelava z
ozonom in končno kloriranje)
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Stanje Save na zajemnem mestu Dolsko je bistveno boljše (preglednica 4) v primerjavi s
stanjem Kamniške Bistrice na zajemnem mestu Beričevo. Po letu 1990 tako na zajemnem
mestu Dolsko vrednosti BPK5 vse od leta 1992 ne presežejo vrednosti 12,5 mg O2/l, celo
nasprotno, opazimo lahko trend zmanjševanja (slika 5). Podobno velja tudi za vrednosti KPK,
ki od leta 1990 ne presežejo vrednosti 31,70 mg O2/l (slika 6). Razmere pa se poslabšajo v
času visokih temperatur ozračja in nizkih pretokov. Največja izmerjena količina amonijevih
spojin je kar 10-krat nižja od tiste na zajemnem mestu Beričevo in znaša le 1,75 mg/l (slika
7).
Slika 7: Sava – Dolsko in Kamniška Bistrica – Beričevo: Srednje vrednosti NH4 (v mg/l) v
obdobju 1990–2008.

Opombe:

PV – A1: priporočena vrednost za 1. kakovostni razred površinskih virov pitne vode
PV – A2: priporočena vrednost za 2. kakovostni razred površinskih virov pitne vode
MV – A2: mejna vrednost za 2. kakovostni razred površinskih virov pitne vode
PV – A3: priporočena vrednost za 3. kakovostni razred površinskih virov pitne vode
MV – A3: mejna vrednost za 3. kakovostni razred površinskih virov pitne vode

Vir podatkov: Kakovost površinskih…, 2008; Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
(Kartografija: Maja Višček)
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Preglednica 4: Sava – Dolsko: Nekateri pokazatelji onesnaženosti v obdobju 1990–2008.

Opomba: vrednosti 0,00 so manjše od 0,005 mg/l; LOD – (ang. limit of detection) meja zaznavnosti

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
Kot lahko vidimo iz preglednic 9 in 10 je Kamniška Bistrica najbolj onesnažen vodotok na
območju občine Dol pri Ljubljani. »V vodi in v sedimentu zajemnega mesta Beričevo so bile
konec 80. let izmerjene visoke vsebnosti težkih kovin, ki pa so se po letu 1990 zmanjšale. V
sedimentu so bile najpogosteje prisotne povišane vsebnosti niklja, svinca, kroma, bakra in
cinka. Vsebnosti kadmija in živega srebra v sedimentih sta v zadnjih petih letih v porastu«
(Raziskave…, 1986–2002, cv: Brečko Grubar, 2006, str. 73). Leta 2002 so poleg zgoraj
naštetih težkih kovin ugotovili še prisotnost halogeniranih organskih ogljikovodikov
(preglednica 5). Vsebnost je znašala 37 µg Cl/l, kar kaže na zmerno obremenjenost reke s
halogeniranimi organskimi spojinami. Leta 2004 pa je vrednost znašala že 64 µg Cl/l.
Kemično stanje Kamniške Bistrice pri zajemnem mestu Beričevo pa se je bistveno izboljšalo
po letu 2005, ko beležimo dobro kemično stanje in padec vrednosti AOX na 7 µg Cl/l v letu
2007.
Preglednica 5: Kemijsko stanje površinskih vodotokov v obdobju 2002–2006.
Vodotok
Sava
Kamniška
Bistrica

Merilno mesto

2002

2003

2004

2005

Šentjakob
Dolsko
Litija
izvir
Beričevo

dobro
dobro
dobro
dobro
AOX, FS,
Cd in Hg
v sed.

dobro
AOX
dobro
dobro

dobro
dobro
dobro
dobro

dobro
dobro
dobro
dobro

Cu, FS,
AOX

FS, AOX

2006

2007

2008

dobro

dobro
dobro

dobro

dobro
dobro

metolklor

Razlaga preglednice:
slabo
dobro
ni podatkov

AOX – organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije
Hg – živo srebro
FS – fenolne snovi
Cd – kadmij
Cu – baker
v sed. – trend naraščanja v sedimentu

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
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5.5. ONESNAŽENOST TALNE VODE
»Med površinskimi vodami in podzemno vodo je mnogo razlik« (Kakovost voda v Sloveniji,
2008, str. 53). »Pomembnost podzemne vode postane očitna ob podatku, da je vir pitne vode
za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji. Njena kakovost, v mnogih pomembnih
vodonosnikih ustreza vsem zahtevam za pitno vodo, zato jo lahko uživamo v naravnem
stanju, kar je velika prednost Slovenije, saj je to v evropskem prostoru in tudi drugod po svetu
prava redkost« (Kakovost voda v Sloveniji, 2008, str. 53).
Del območja podtalnice v občini pa spada k dolini Kamniške Bistrice. Zanjo je značilen
vodonosnik z medzrnsko poroznostjo. Gladina podzemne vode je na globini 10 m pod
površjem oziroma v povprečju med 20 in 25 m (Strokovna…, 2009). V občini Dol pri
Ljubljani 300 m zahodno od naselja Dolsko in približno 100 m južno od Zasavske ceste leži
vodnjak D/74, podtalnica prodnega vodonosnika. Gladina podtalnice je bila po izdelavi
vodnjaka 2,86 m pod ustjem. Črpalni poskus na vodnjaku je pokazal, da je moč iz vodnjaka
črpati približno 30 l/s vode in zato predstavlja nadomestni vodni vir za glavni vodovod
(Geološke in…, 2001).
Slika 8: Vrednosti atrazina v dolini Kamniške Bistrice v obdobju 1993–2002 (v µg/l).

Vir: Zaščita…, 2009
Meritve onesnaženosti podtalnice s pesticidi v dolini Kamniške Bistrice kažejo slabo
kemijsko stanje, saj vrednosti atrazina in njegovega razgradnega produkta destil-atrazina v
letih 2000 do 2002 prekoračijo mejne vrednosti (preglednica 6). Vendar pa je na nekaterih
vodonosnikih moč zaznati zmanjševanje atrazina (slika 8).
Preglednica 6: Letne povprečne vrednosti pesticidov na vodonosnikih v obdobju 2000–2002
(v µg/l).

Vir podatkov: Zaščita…, 2009
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5.6. ONESNAŽENOST PITNE VODE
»V občini Dol pri Ljubljani se približno 90 % prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz glavnega
vodovoda, ki je priključen na ljubljanski vodovod, 10 % pa se jih s pitno vodo oskrbuje iz
lokalnih vodovodov« (Geološke in…., 2001, str. 5). »Zajetja, ki oskrbujejo s pitno vodo
lokalne vodovode na območju občine Dol pri Ljubljani, so bila zavarovana z Odlokom o
varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani (Ur. l. SRS 15/83) tedanje Skupščine Ljubljana«
(Geološke in…., 2001, str. 1).
V letu 2000 in 2001 so bile na območju občine Dol pri Ljubljani opravljene hidrogeološke
raziskave z namenom ugotavljanja varnosti oskrbe s pitno vodo iz zajetij, ki oskrbujejo
lokalne vodovode. To so tudi edini podatki, ki sem jih uspela pridobiti v zvezi s kakovostjo
teh vodnih zajetij. Večina jih leži v peščeno glinasti preperini z gruščem klastičnih in
karbonatnih kamnin, ki prekrivajo plasti permokarbonskega skrilavega glinavca,
konglomerata in peščenjaka (Geološke in…., 2001). Zaradi občasne onesnaženosti podzemne
vode in pomanjkanja vode v času dolgotrajnejših suš je bilo treba ugotoviti možnosti sanacije
in predvideti možne sanacijske ukrepe za izboljšanje kakovosti vode v zajetjih, njihovo
nadomestitev z zmogljivostmi glavnega vodovoda iz ljubljanskega vodovoda oziroma
zajemom kakovostne pitne vode z globoko vrtino (Geološke in…., 2001). Rezultat raziskav je
sprejetje Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS
82/01) dne 3. 10. 2001, na podlagi 60. člena zakona o vodah (Ur. l. RS 15/91), 19. člena
zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS 32/93 in 1/96) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Ur. l. RS 53/95, 27/96 in 109/99).
Sočasno z hidrogeološkimi raziskavami pa so bile narejene tudi sanitarno higienske preiskave,
ki jih je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Iz posameznih zajetji in omrežja so
bili odvzeti vzorci vode za kemijske in mikrobiološke raziskave. Pri oceni kakovosti vode so
bili upoštevani tudi rezultati preteklih raziskav (Geološke in…., 2001). V preglednicah 7 in 8
sem povzela izsledke raziskav biološke kakovosti, fizikalno-kemijske kakovosti in presoja
zdravstvene ustreznosti in varnosti uporabe. Kot lahko vidimo voda večine zajetij ne ustreza
normativom pitne vode, zaradi česar je bila predlagana opustitev kar 15 vodnih zajetij, za 16
pa je bila predlagana sanacija (preglednici 7, 8). Samo dve vodni zajetji sta popolnoma
ustrezni in neoporečni za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (slika 9), in sicer Vrtina Kv–2/00
(v Križevski vasi) in zajetje Na hribu (v Lazah).
Na prvi pogled se zdi razporeditev oporečnih in neoporečnih oziroma pogojno ustreznih
zajetij nelogična, saj se večina oporečnih nahaja na območju z redkejšo poselitvijo, kar
pomeni, da je stopnja onesnaževanja z odpadnimi vodami iz gospodinjstev na tem območju
nižja. Poleg tega pa voda iz površja ponika v podzemlje na območju poraslem z gozdom, se
pravi na območju, kjer je vpliv človeka minimalen. Razloge za aktualno stanje vodnih zajetij
je torej treba iskati tudi drugje, in sicer v hidrogeoloških značilnostih, natančneje v poroznosti
krovne plasti in širšem zaledju (divja odlagališča organskih odpadkov, na primer živalskih
ostankov). Za ta območja je značilno, da so tla nepropustna za vodo, razen na območju
razpok, kar pomeni, da voda iz površja neposredno vteka v podzemlje, zaradi česar se v
primerjavi z vodonosnikom z medzrnsko poroznostjo voda praktično ne uspe filtrirati, vendar
več o tem v poglavju Ranljivost talne vode.
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Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

Slika 9: Ustreznost kakovosti vodnih zajetij v občini Dol pri Ljubljani v letih 2000/01.

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani
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Preglednica 7: Kakovost vodnih zajetji v občini Dol pri Ljubljani leta 2000/01.
Št. zajetij

Mikrobiološka kakovost

»Pri koritu«
(Križevska vas)

2

NU – bakterije indikatorji
fekalnega onesnaževanja

»Vrtina Kv-2/00«
(Križevska vas)

1

U

»Za šolo«
(Križevska vas)

1

NU – bakterije indikatorji
fekalnega onesnaževanja

2

NU – bakterije indikatorji
fekalnega onesnaževanja

Zajetje

»Zagorica«
(Zagorica pri
Dolskem)
»Močila« (Klopce)

1
»V hosti«, »Za
kote«, »Za Ulce«
(Vrh pri Dolskem)
»Omčkov grič«
(Osredke)

1

»Apnarjev grič«
(Osredke)

1

3

» Za Ulcam«
(Osredke)
»Sopot« (Vinje)
1
»Pri Kokalj«
(Vinje)

1

»Vinje-Dolina«
(Vinje)

1

»Ravne«, »Pod
bukvijo«, »Prski
graben«
(Žabja vas)
»KamnicaPerutnina«
(Kamnica)
»Podgora«
(Podgora)

1

»Kokalj«
(Petelinje)

1

5

1

Fizikalno-kemijska kakovost

NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – - bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja

NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
U – kakovost vode stabilna,
zajetje ni podvrženo vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so zelo podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so zelo podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so zelo podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin

NU – (občasno) bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja

U – kakovost vode nestabilna,
zajetja so občasno podvržena
vplivom padavin

NU – (občasno)
bakterije indikatorji
fekalnega onesnaževanja
NU – (občasno)
bakterije indikatorji
fekalnega onesnaževanja

NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
NU – kakovost vode nestabilna,
zajetja so podvržena vplivom
padavin
U – kakovost vode nestabilna,
zajetja so občasno podvržena
vplivom padavin

U

Presoja zdravstvene
ustreznosti in varnosti
oskrbe
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
U
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja,
sanacija neuspešna
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
NU – predlog opustitve
vodnega zajetja
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja
NU – predlog sanacije
vodnega zajetja

Opombe: NU – ni ustrezna po normativih pitne vode, U – ustreza normativom pitne vode

Povzeto po: Geološke in…., 2001
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Preglednica 8: Kakovost vodnih zajetji v občini Dol pri Ljubljani leta 2000/01.
Zajetje

»Korant«

»Zaboršt«
(Zaboršt)

Št. zajetij

1

2

»Tamackov
graben«
(Senožeti)

1

»Stajski graben«
(Senožeti)

1

»Močilnik«
(Senožeti)

1

»Na hribu«
(Laze)

1

Mikrobiološka kakovost

U

U
NU – (občasno)
bakterije indikatorji
fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
NU – bakterije
indikatorji fekalnega
onesnaževanja
U

Fizikalno-kemijska kakovost

U

U

1

NU – predlog
sanacije vodnega
zajetja
NU – predlog
sanacije vodnega
zajetja

NU – kakovost vode
nestabilna, zajetja občasno
podvržena vplivom padavin

NU – predlog
sanacije vodnega
zajetja

NU – kakovost vode
nestabilna, zajetja so zelo
podvržena vplivom padavin
NU – kakovost vode
nestabilna, zajetja so zelo
podvržena vplivom padavin

NU – predlog
opustitve vodnega
zajetja (že opuščeno)
NU – predlog
opustitve vodnega
zajetja (že opuščeno)
U

U

NU – bakterije
NU – kakovost vode
indikatorji fekalnega
nestabilna, zajetja so zelo
onesnaževanja
podvržena vplivom padavin
NU – možnost
»Nad Lazami«
1
precejanja
U
(Laze)
površinskega vodotoka
Opombe: NU – ni ustrezna po normativih pitne vode, U – ustreza normativom pitne vode
»V potoku«
(Laze)

Presoja zdravstvene
ustreznosti in varnosti
oskrbe

NU – predlog
opustitve vodnega
zajetja (že opuščeno)
NU – predlog
sanacije vodnega
zajetja

Povzeto po: Geološke in…., 2001
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5.7. ONESNAŽENOST PRSTI
Na območju občine Dol pri Ljubljani ni bila narejena nobena kemična analiza prsti. Lahko pa
sklepamo, da so predvsem v neposredni bližini glavne prometnice – Zasavske ceste,
avtobusnih postajališč in bencinskih servisov (OMW v Zajelšah in Agip v Senožetih) ter ob
parkiriščih za tovorna vozila in drugo strojno mehanizacijo (npr. v Vidmu na levem bregu
Kamniške Bistrice, nasproti bencinskega servisa OMW v Zajelšah) v prsti prisotne težke
kovine, predvsem svinec (Pb) in kadmij (Cd). Na podlagi raziskav v obdobju od leta 1989 do
2007 so bile vrednosti svinca in kadmija v okoliških naseljih (Ljubljana in drugih) pod mejno
vrednostjo (glej Zupan, Grčman, Lobnik, 2008), na podlagi česar lahko le sklepamo, da je
podobno stanje tudi v občini Dol pri Ljubljani.
Na poseljenih območjih občine so prsti najverjetneje vsaj v manjši meri obremenjene z
odpadnimi vodami iz gospodinjstev, predvsem zaradi neurejenega komunalnega sistema.
Večina gospodinjstev v občini Dol pri Ljubljani namreč rešuje problematiko odpadnih voda z
dvoprekatnimi pretočnimi greznicami zaradi, česar odplake prosto točkasto iztekajo v okolje.
Poleg tega pa greznice pogosto praznijo tudi okoliški kmetje, ki nato z odpadno vodo zalivajo
travnike. Komunalne odpadne vode namreč ne obremenjujejo le prsti, ampak tudi talno vodo
z dušikom, fosforjem in drugimi strupenimi snovmi.
K onesnaževanju prsti pa prispeva tudi kmetijska dejavnost z vnosom različnih
fitofarmacevtskih sredstev, vendar pa je zaradi odsotnosti kemičnih analiz na tem območju
težko reči, v kolikšni meri so v prsti prisotna onesnaževala iz tega vira.

5.8. DEGRADACIJA RASTLINSTVA
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (za leto 2008) je stanje kakovosti drevja v GGE14
Dol-Moravče, kamor sodijo tudi gozdovi občine Dol pri Ljubljani, povprečno, saj je v slabem
stanju 3,3 % dreves, in sicer je med njimi največ t. i. drugih trdih listavcev kot sta npr. beli in
črni gaber. Zadovoljivo pa je ocenjenih 16,2 % vseh drevesnih vrst, med njimi v največji meri
k tako visokemu deležu prispevajo t. i. ostali iglavci, sledijo jim drugi trdi listavci in plemeniti
listavci. 80,5 % dreves je v dobrem do odličnem stanju.
Med poškodbami na drevju so z 2,4 % najpogostejše poškodbe vej, z 1,2 % sledijo poškodbe
debla in korenin. Osutost dreves v GGE Dol-Moravče je 0,3%. Delež poškodovanih dreves
tako znaša 3,9 %.
Sama se natančneje z degradacijo rastlinstva na splošno v občini Dol pri Ljubljani nisem
ukvarjala, sem pa nekoliko pogledala stanje gozda na območju naselja Senožeti, v katerem
tudi bivam, kjer je vsakodnevni stik z gozdom skoraj neizogiben. Na terenu sem ugotovila, da
smreke pogosto napadajo podlubniki, zaradi česar so se že v preteklosti izvajali sanitarno
varstveni poseki. O čemer zgovorno priča tudi podatek za KE15 Domžale, katere del so tudi
gozdovi občine Dol pri Ljubljani, kjer je bilo samo v letu 2008 posekane 3000–8000 m3 lesne
mase smrek (slika 11). Med bolj ogrožena območja z vidika podlubnikov v občini Dol pri
Ljubljani poleg katastrske občine Senožeti glede na delež smrek spadata še katastrski občini
Petelinje in Vinje (slika 10).
14
15

GGE – gozdno gospodarska enota
KE – krajevna enota
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Slika 10: Delež smreke po katastrskih občinah v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.

Opomba: 0 % na karti pomeni bodisi, da smreka ni prisotna oz. je njen delež zanemarljiv.

Vir podlage: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009-2018,
2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 11: Količina posekane lesne mase smrek zaradi podlubnikov po KE16 Zavoda za
gozdove Slovenije v letu 2008.

Vir podlage: Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih…, 2010; GURS, 2009
(Kartografija: Maja Višček)
V naselju Senožeti pa sem na terenu opazila tudi primere kostanjevega raka, ki sem ga najprej
prepoznala po porumenelih listih. Z vidika kostanjevega raka pa lahko glede na delež kostanja
16

KE – krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije
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sklepam, da so med bolj ogroženimi katastrske občine Laze, Senožeti in Vinje, saj je tu delež
kostanjevih dreves največji (slika 12).
Slika 12: Delež kostanja po KO v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.

Opomba: 0 % na karti pomeni bodisi, da kostanj ni prisoten oz. je njegov delež zanemarljiv.

Vir podlage: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009-2018,
2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

5.9. DEGRADACIJA PROSTORA
Največji poseg v naravno okolje v občini Dol pri Ljubljani predstavljajo pozidane površine,
teh je po podatkih MKGP v občini okoli 9 % (slika 13), ne le z vizualnega vidika, temveč tudi
z vidika biodiverzitete in s tem posledično vpliva tudi na biokapaciteto določenega območja.
V zadnjem času pa se pozidane površine hitro širijo tudi na površine primerne za kmetijstvo,
v največji meri pa na območje že obstoječih naselji, zaradi česar je gradnja iz leta v leto bolj
strnjena in bivalno okolje posledično manj kakovostno.
Slika 13: Degradirane pozidane površine v občini Dol pri Ljubljani leta 2005.

Opomba: Rdeča barva ponazarja pozidane površine in druga funkcionalna zemljišča.

Vir podlage: MKGP, 2010; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Pomembno degradacijo v prostoru na območju občine Dol pri Ljubljani pa predstavlja tudi
fizično spremenjena struga Kamniške Bistrice, kot lahko vidimo iz slike 14. Struga Kamniške
Bistrice v občini Dol pri Ljubljani je v celoti antropogeno preoblikovana, in sicer je na
celotnem toku uvrščena v 2.-3. razred, za katerega je značilno, da so sonaravno oziroma
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tehnično urejeni vodotoki, pri katerih so nekateri odseki z enostransko urejenimi brežinami
vodotoka že zaraščeni oziroma v preteklosti regulirani odseki vodotoka itn.
V isti razred spada tudi Sava do izliva Kamniške Bistrice in Ljubljanice, od tu dalje pa v 2.
razred (sonaravno urejeni vodotoki). Zanj so značilni opazni posegi, a spremembe niso
tehnične narave, na primer posamezne poglobitve struge ipd. Večina vodotokov v občini je
fizično spremenjenih, razen povirnega dela Kamnice, Tamckovega grabna in Stajskega
potoka. Deli slednjih so edini primeri še naravnih vodotokov (1. razred) na tem območju.
Večina vodotokov v občini Dol pri Ljubljani je sonaravno urejenih in tako pripada 2. razredu.
Slika 14: Fizične spremembe vodnih tokov v občini Dol pri Ljubljani.

Vir: Atlas okolja, 2009
Morfološka ohranjenost vodotokov pa je pomembna z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti, zaradi česar je nujno ravnotežje med varnostjo poselitvenega območja na
poplavnih območjih in ohranjanje habitatov.

5.10. SINTEZA: STANJE OKOLJSKIH SESTAVIN V OBČINI DOL PRI
LJUBLJANI
Na podlagi preučevanja stanja okolja sem glede na pokrajinsko ekološke tipe (PEE), prisotne
v občini Dol pri Ljubljani, določila oceno stanja posameznih okoljskih sestavin. K tako
imenovanim medgorskim kotlinam sem tako uvrstila območja občine, ki ležijo na
Ljubljanskem polju in v dolini reke Save z ožjim vznožnim pasom hribovij, predvsem zaradi
relativno goste poselitve in vpliva emisij iz prometa. Druga pokrajinsko ekološka enota
prisotna na tem območju, pa so hribovja s pretežno nekarbonatnimi kamninami.
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Določila sem 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico (slika 15), in sicer:
 zelo onesnaženo,
 onesnaženo,
 zmerno onesnaženo,
 delno onesnaženo,
 minimalno onesnaženo.
Slika 15: Stanje sestavin okolja v občini Dol pri Ljubljani.

zrak
prst

gozd
vode

PEE hribovje s pretežno
nekarbonatnimi kamninami
zrak
prst

gozd
vode

PEE medgorska kotlina

Legenda:
Stanje okolja
zelo
onesnaženo

onesnaženo

zmerno
onesnaženo

delno
onesnaženo

minimalno
onesnaženo

Degradacija prostora
zmerna

minimalna

Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Okoljske sestavine na območju Ljubljanske kotline in savske doline sem glede na
onesnaženost uvrstila med zmerno onesnažene do onesnažene. Med onesnažene sem uvrstila
vode predvsem zaradi izredno slabega kemijskega stanja Kamniške Bistrice, kar pa je
posledica onesnaževanja v njenem zaledju. K zmerno onesnaženim pa sem uvrstila gozdove,
zrak in prsti, saj v občini po mojem mnenju poleg prometa in gospodinjstev ni večjih virov
emisij. Kmetijske površine v občini predstavljajo pretežno travniki, kar pomeni manj
intenzivno rabo tal, na podlagi česar lahko sklepamo, da je vnos onesnaževal v prst manjši.
Degradacija prostora je na tem območju večja predvsem zaradi večjega deleža urbanih
površin in antropogene preoblikovanosti struge Kamniške Bistrice in delno Save (slika 15).
V primerjavi z ravninskim delom občine pa je kakovost zraka v hribovitem območju občine
še nekoliko boljša, kar sem sklepala na podlagi znanih virov onesnaževanja. Minimalno
onesnažen pa je po mojem mnenju tudi gozd, saj je vpliv človeka tu minimalen predvsem
zaradi redkejše poselitve. Kot delno onesnaženo pa sem ocenila prst, na kakovost katere
vplivajo predvsem gospodinjstva z odpadno vodo ter vodo, slednjo predvsem zaradi slabega
mikrobiološkega stanja, ki pa je bolj posledica slabših samočistilnih zmogljivosti, in sicer
zaradi razpoklinske poroznosti kraških kamnin in razpok v nekarbonatnih kamninah (slika
15).
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6. RANLJIVOST OKOLJA
S podpisom Agende 2117 se je Slovenija zavezala, da bo svoj nadaljnji razvoj načrtovala
sonaravno ter tako pripravila akcijski načrt za njegovo uresničevanje. Sonaravni razvoj
upošteva nosilnost okolja, in sicer njegove regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti in
teži k ohranjanju ekosistemske stabilnosti, vitalnosti in pestrosti narave (Študija ranljivosti
okolja, 2002).
Analiza in strokovna dognanja o lastnostih in zmogljivostih prostora pa so zapovedana tudi v
Zakonu o urejanju prostora (Ur. l. RS 110/02, 8/03 popr.) kot eden od temeljev za vse
prostorske akte in druge odločitve o zadevah urejanja prostora. Prav zaradi tega sem dobršen
del pozornosti namenila tudi poglavju o ranljivosti okolja.

6.1. RANLJIVOST OZRAČJA
6.1.1. VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH KAZALCEV OBČUTLJIVOSTI
ZRAKA
Občutljivost ozračja sem vrednotila na podlagi fizičnogeografskih kazalcev izbranih v Študiji
ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002), ki za oceno samočistilnih zmogljivosti
določa veter, meglo, inverzijo in mikroreliefne značilnosti.
Veter
»Obseg, smer in hitrost prenašanja emisij od njihovega izvora je v največji meri odvisna od
gibanja zraka, se pravi od vetra. Pri tem so navadno odločujoči smer in hitrost vetra in
stabilnost atmosfere« (Bernot, 1998, cv: Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 114). Za
Slovenijo so značilni šibki vetrovi. Njihova povprečna jakost se giblje med 1,5 in 2,5 po
Beaufortu (Bernot, 1998, cv: Študija ranljivosti okolja, 2002). Tudi občina Dol pri Ljubljani
ne odstopa od slovenskega povprečja. Povprečna letna hitrost vetra tako 10 m nad tlemi (v
obdobju 1994–2001) ne presega 2 m/s (slika 16) oziroma 50 m nad tlemi 3 m/s (slika 17).

17

Agenda 21 je svetovni program trajnostnega razvoja v upravljanju Združenih narodov, ki je bil oblikovan
1992 v Riu de Janeiru. Z Agendo 21 so pozvali vlade držav, da pripravijo lastne nacionalne strategije
trajnostnega razvoja. Namen tega programa je spremeniti dosedanje razvojne modele, ki so bili tržno zasnovani
in niso upoštevali posledic, ki jih je gospodarski razvoj povzročal okolju (Ekrog – Agenda 21, 2009).
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Slika 16: Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi v občini Dol pri Ljubljani v obdobju
1994–2001 (v m/s).

Legenda:

Vir podlage: Atlas okolja, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 17: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi v občini Dol pri Ljubljani v obdobju
1994–2001 (v m/s).

Legenda:

Vir podlage: Atlas okolja, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
»Če ne upoštevamo jakosti vetrov oziroma specifičnih vremenskih in reliefnih razmer, velja
za Slovenijo prevladujoče premikanje zračnih mas od zahoda proti vzhodu« (Študija
ranljivosti okolja, 2002, str. 114). Tudi na Ljubljanskem polju, natančneje na merilnem mestu
Ljubljana Bežigrad, je bila v zadnjih nekaj manj kot 30-ih letih prevladujoča smer po podatkih
Agencije RS za okolje podobna, in sicer v obdobju 1981–1990 so se najpogosteje pojavljali
severovzhodniki (45 °) in 1991-2000 vzhodniki (90 °). V zadnjem obdobju pa ponovno kaže
na prevlado severovzhodnikov (45 ° – po podatkih Agencije RS za okolje). Podatkov za
območje občine Dol pri Ljubljani ni, lahko pa na podlagi meritev na merilnem mestu
Ljubljana Bežigrad zgolj sklepamo, da je tudi na tem območju prevladujoča smer vetrov od
zahoda proti vzhodu.
Prevladujoča smer vetrov nas opozarja na smer potovanja emisij od vira, kar pa pomeni ravno
to, da ob grobem posploševanju, onesnaževala potujejo od zahodnih predelov Ljubljanskega
polja proti vzhodnim in s tem tudi v smeri občine Dol pri Ljubljani. Vendar pa pri
ocenjevanju samočistilnih zmogljivosti v predalpskih kotlinah in dolinah ne smemo
zanemariti lokalnega premikanja zraka, ki je velikokrat neodvisno od smeri vetrov nad
reliefnimi depresijami, tu imam v mislih predvsem dolnike in gornike. Reliefne razlike so na
območju občine Dol pri Ljubljani sicer manjše, vendar pa kljub temu mikrolokacijske
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značilnosti prispevajo k poživitvi cirkulacije zraka in posredno povečujejo njegove
samočistilne zmogljivosti.
Megla
K slabši prezračenosti pa prispeva tudi pogostost pojavljanja megle. V Ljubljanski kotlini, in
splošno gledano v Sloveniji, se najpogosteje pojavlja radiacijska megla, ki nastaja pri
ohlajanju zemeljske površine in najnižjih plasti zraka. »Pogosteje se pojavlja v zaprtih
kotlinah, kamor se s pobočja steka ohlajen zrak« (Petkovšek s sodelavci, 1977, cv: Študija
ranljivosti okolja, 2002, str. 115). Spomladi in poleti je megla v občini Dol pri Ljubljani
navadno kratkotrajna (do okoli 9. ure) in se pojavlja ob sončevem vzhodu, ko so temperature
najnižje (lastna opažanja).
Pogosteje pa megla na tem območju nastaja ponoči v jasnem vremenu predvsem v hladnejši
polovici leta in se tukaj pogosto zadrži tudi cel dan oziroma več dni skupaj. Megla se navadno
na območju občine Dol pri Ljubljani razkroji nekoliko hitreje v primerjavi z Ljubljano, vendar
pa ni pravilo. Pogosto se zgodi, da v Ljubljani megle ni, medtem ko je na tem območju
prisotna in obratno (lastna opažanja).
Po podatkih meteorološke postaje Ljubljana Bežigrad je število dni z meglo 63,5 (za obdobje
1991–2000). Za razliko od nižinski predelov pa so območja na višjih nadmorskih višinah
manj obremenjena z meglo (po podatkih Agencije RS za okolje). »Na šmarnogorski postaji so
na primer zabeležili 31 dni z meglo« (Jernej, 2000, cv: Plut, 2007). Šmarna gora (669 m) sicer
ne leži v občini Dol pri Ljubljani, lahko pa na podlagi tega sklepamo, da je število dni z
meglo na nadmorski višini 500 m in več, kjer ležijo naselja Klopce, Vrh pri Dolskem,
Zagorica pri Dolskem in Križevska vas, nekoliko manjše, predvsem na račun nizke poletne
megle, ki se hitro razkroji in navadno ne doseže višjih predelov. V zimskih mesecih je megla
pogosteje visoka in tako doseže tudi zgoraj omenjena naselja (lastna opažanja).
Na podlagi zgornjih podatkov lahko sklepamo, da je z vidika pojavljanja megle občina Dol pri
Ljubljani manj obremenjena, saj leži na robu Ljubljanske kotline, kar pomeni, da se megla
hitreje razkroji, zaradi česar so samočistilne zmogljivosti, ozirajoč se na podatke, nekoliko
boljše. Po kriterijih vrednotenja podatkov o megli z vidika samočistilnih zmogljivosti,
objavljenih v Študiji ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002), sem območje
občine Dol pri Ljubljani na podlagi lastnih opažanj in podatkov iz merilnega mesta Ljubljana
Bežigrad uvrstila v 2.–3. razred18 s 17 % dni z meglo, pri čemer pa se več kot tri četrtine dni z
meglo pojavlja v hladnejši polovici leta.
Inverzija
»Inverzije – toplotni obrati so meteorološki pojav, ki je značilen za kotline ter za ozko in
slabo prevetrene predalpske doline. To pomeni, da se pojavljajo prav v tistih PEE19, ki so
najbolj obremenjene z onesnaževanjem zraka« (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 116).
Temperaturna inverzija zaradi šibkejšega gibanja zraka in s tem redčenja emisij zmanjšuje

18

Pri oceni samočistilnih zmogljivosti zraka vrednotimo podatke o megli tako, da jih razvrstimo v enega od
štirih razredov po naslednjih kriterijih (Študija ranljivosti okolja, 2002):
1. Megla se pojavlja le izjemoma in to le v hladni polovici leta.
2. Megla se pojavlja povprečno do 10 % dni, pretežno v hladni polovici leta.
3. Megla se pojavlja v 25 % dni v letu, preko celega leta.
4. Megla se pojavlja v več kot 25 % dni v letu, preko celega leta.
19
PEE – pokrajinsko-ekološka enota (glej npr. Študija ranljivosti okolja, 2002)
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samočistilne zmogljivosti dolin in kotlin, kamor spada tudi Ljubljanska kotlina, katere del je
tudi občina Dol pri Ljubljani.
Glede na pogostost pojavljanja inverzije se občina Dol pri Ljubljani s svojo lego na robu
Ljubljanske kotline uvršča v 2. razred20 glede na kriterije objavljene v Študiji ranljivosti
okolja (Študija ranljivosti okolja, 2002), kjer se temperaturna inverzija pojavlja izjemoma.
Ocena mikroreliefnih značilnosti
Mikroreliefne značilnosti na območju občine Dol pri Ljubljani so zelo pestre in občino
uvrščajo v 3. razred21, saj del le-te leži na Ljubljanskem polju, manjši del, z naseljema
Senožeti in Laze pa v dolini reke Save, zaradi česar je občutljivost ozračja na tem območju z
vidika mikroreliefnih značilnosti nekoliko večja. Območje z naselji na hribovitih predelih je
zato nekoliko manj podvrženo onesnaževanju, vendar pa mu zaradi relativno nizke nadmorske
višine ni popolnoma prizaneseno glede pogostosti pojavljanja megle.
Slika 18: Samočistilne zmogljivosti zraka po PET.

Prirejeno po: Študija ranljivosti okolja, 2002 (Kartografija: Maja Višček)
20

Pojav inverzije (Študija ranljivosti okolja, 2002):
1. Inverzije ni.
2. Le izjemoma, ko vplivi večdnevne inverzije na širšem območju segajo v pokrajinsko enoto ali je PEE
ali obrobje širše kotline (npr. Celovške, Ljubljanske…) in se poznajo vplivi večdnevnih inverzij.
3. Inverzija nastaja pretežno pozimi in je povečini enodnevna, nizka, tako da jih izpusti glavnih virov
emisij prebijejo (npr. Šaleška dolina).
4. Inverzije so pogoste, tudi preko celega leta, poleg kratkotrajnih enodnevnih, nizkih, se pojavljajo tudi
večdnevne, visoke, v kotlini ali dolini se pojavljajo tudi notranje inverzije – nadstropnost kotline.
21
Mikroreliefne značilnosti (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 116):
1. reliefno odprta lega,
2. delno reliefno odprta lega,
3. široke doline in obsežnejše kotline,
4. manjše kotline s pogostimi inverzijami in ozke, slabo prevetrene doline.
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6.1.2. OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH ZMOGLJIVOSTI
ZRAKA
Regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti ozračja na območju občine Dol pri Ljubljani
so tako glede na pokrajinsko-ekološke tipe sledeče (slika 18):
 Slabe na območju, ki leži v Ljubljanski kotlini (PEE – medgorske kotline) in dolini
reke Save (PEE – širše rečne doline), kjer je splošno gledano (na podlagi interpoliranih
vrednosti) izredno slaba prevetrenost (med 1 in 2 po Beaufortu). Poleg tega pa se na
tem območju predvsem v zimskem času pogosto pojavlja visoka megla.
 Zmerne na hribovitih predelih (PEE – hribovja v pretežno nekarbonatnih kamninah),
kjer je prevetrenost nekoliko boljša. Megla se tu kljub skromni nadmorski višini
pojavlja redkeje predvsem v poletnih mesecih.

6.1.3. VREDNOTENJE IZBRANIH KAZALCEVOBREMENITVE Z VIDIKA ZRAKA
Študija ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002) območje občine Dol pri
Ljubljani glede na obremenjevanje zraka z onesnažili in pokrajinsko-ekološke tipe uvršča
(slika 19):
 v razred zmernega onesnaževanja predvsem območja občine, ki pripadajo PEE
hribovja na nekarbonatnih kamninah in
 v razred kritičnega obsega onesnaževanja pa območje občine, ki pripada PEE
medgorske kotline.
Sama menim, da območje občine Dol pri Ljubljani, glede na prisotne vire onesnaževanja ne
pripada tako imenovanemu razredu kritičnega obsega onesnaževanja, saj na tem območju ni
prisoten noben večji industrijski oziroma energetski obrat, ki bi z emisijami SO2 v zrak
dodatno obremenjeval okolje (slika 3). V največji meri v občini zrak onesnažuje promet,
pozimi pa tudi gospodinjstva. Na podlagi tega bi območje občine uvrstila v razred nizkega do
zmernega onesnaževanja22.

6.1.4. SKUPNA OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA ZRAKA
V občini Dol pri Ljubljana je po mojem mnenju ranljivost okolja z vidika zraka zmerna do
velika. Ta podatek je treba vzeti v obzir pri nadaljnjem razvoju občine Dol pri Ljubljani.
Upoštevati je treba naravne omejitve območja in težiti k zmanjševanju emisij onesnaževal v
22

Stopnja obremenjenosti ozračja (Študija ranljivosti okolja, 2002):
1. Dosežena stopnja obremenitev ozračja je nizka, če je zrak onesnažen do polovice mejne vrednosti,
sosednje pokrajine nimajo prekomerno onesnaženega zraka, prevladujejo naselja z do 100 preb.,
poselitev je redka, proizvodnih obratov ni, prometna obremenjenost je nepomembna.
2. Zrak je zmerno obremenjen, če je onesnažen pod mejnimi vrednostmi, PEE nima večjih onesnaževalcev
zraka, vpliv sosedstva je opazen, vendar ne prekomeren, naselja v povprečju nimajo več kot 500 preb.,
poselitev je relativno redka, prevladujejo podeželska naselja, proizvodni obrati nimajo negativnih
učinkov na zrak, zmerna prometna obremenjenost.
3. Dosežena stopnja obremenitve ozračja je velika v tistih PEE, kjer je zrak onesnažen nad mejnimi,
vendar pod kritičnimi vrednostmi, opazen je vpliv onesnaženega zraka tudi v sosednjih PEE,
prevladujejo naselja s 500 do 3000 preb., zmerna gostota poselitve, vidni so vplivi urbanizacije, zrak
onesnažuje en vir, velika gostota prometa.
4. Dosežena stopnja obremenitve ozračja v PEE je zelo velika, ko je zrak onesnažen nad kritično mejo,
tudi sosednje PEE imajo močno onesnažen zrak, večje število večjih naselij, gosta pretežno urbana
poselitev, večje število onesnaževalcev zraka, prekomerna prometna obremenjenost.
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zrak, in sicer predvsem z zmanjševanjem obremenjenosti Zasavske ceste s prometom na račun
uporabe javnih prevoznih sredstev in počasi nadomeščati neobnovljive vire energije z
alternativnimi, okolju prijaznejšimi viri energije ter hkrati ohranjati gozdove in zelene
površine.
Poleg tega pa se je Slovenija kot podpisnica Konvencije o onesnaževanju zraka na velike
razdalje preko meja (CLRTAP) in z ratifikacijo Protokola o zmanjševanju zakisljevanja,
evtrofikacije in prizemnega ozona (leta 2006) zavezala k izvajanju te uredbe (Okolje na
dlani…, 2007). Upoštevanje tega protokola pa bi doprineslo k zmanjševanju regionalnih
vplivov z vidika obremenjevanja zraka z emisijami in imisijami.
Slika 19: Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika zraka po PET.

Prirejeno po: Študija ranljivosti okolja, 2002 (Kartografija: Maja Višček)

6.2.

RANLJIVOST PRSTI

6.2.1. VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH KAZALCEV OBČUTLJIVOSTI
PRSTI
Občutljivost prsti sem vrednotila na podlagi kazalcev, izbranih v Študiji ranljivosti okolja
(glej Študija ranljivosti okolja, 2002), ki za oceno samočistilnih zmogljivosti določa globino
profila prsti, reakcijo prsti, prisotnost organskih snovi v prsti in teksturo prsti. Podatke teh
kazalcev sem pridobila z generalizacijo kart (zaradi velikega merila), objavljenih na spletni
strani ICPVO – Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, pri čemer pa nisem
izrisala urbanih površin, kjer sicer nekaterih podatkov ni mogoče pridobiti.
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Vir podlage: GURS, 2009; Osnovna pedološka karta SFRJ, Ljubljana, 1981 (1:50.000) (Kartografija: Maja Višček)

Slika 20: Pedološke značilnosti občine Dol pri Ljubljani.
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Globina profila prsti
»Prst v sistemu okolja deluje kot filter« (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 69). Globina
profila prsti (glede na kamnine in naklon) pa predstavlja enega bistvenih elementov njenih
regeneracijskih in nevtralizacijskih zmogljivosti (Študija ranljivosti okolja, 2002). Globina na
dnu Ljubljanskega polja, kjer leži tudi del občine Dol pri Ljubljani, se giblje med 0 in 50 cm
(slika 21). Po pobočjih pa so razponi v globini prsti večji.
Na podlagi podatkov o povprečni globini prsti in s pomočjo pedološke karte (slika 20) lahko
sklenemo, da so obrečne prsti na mlajših nanosih tako ob reki Savi kot tudi Kamniški Bistrici
plitvejše, tja do globine 30 cm (slika 21), kar jih uvršča v 2.–3. razred23 na lestvici, določeni v
Študiji ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002), kar pomeni, da imajo prsti
slabše regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti. Nekoliko manj občutljive pa so z vidika
globine prsti, prsti nastale na starejših rečnih terasah. Najboljše regeneracijske in
nevtralizacijske zmogljivosti imajo na območju občine Dol pri Ljubljani t. i. nekarbonatne
obrečne prsti in evtrična rjava tla, ki se z do 70 cm in več (slika 21) uvrščajo v najvišji, 1.
razred.
Slika 21: Povprečna globina prsti v občini Dol pri Ljubljani.

Legenda:

Prirejeno po: Povprečna globina tal, Ljubljana, 2002 (1:650.000) (Kartografija: Maja Višček)
Reakcija prsti
V občini Dol pri Ljubljani prevladujejo srednje do močno kisle prsti (pH 4,6–5,5) (slika 22),
in sicer distrične rjave in rankerji, ki se nahajajo na hribovitih predelih občine (slika 18).
Območja občine, ki ležijo v neposredni bližini vodotokov, imajo pH rahlo bazičen, preostala
območja na Ljubljanskem polju z evtričnimi rjavmi prstmi, sprsteninasto rendzino in
pobočnimi psevdogleji pa beležijo pH med 5,6 in 7,2 (slika 22). Povečana prisotnost
vodikovih ionov v zadnjem primeru prsti onemogoča razvoj mikroorganizmov, ki ugodno
vplivajo na strukturo in razgradnjo organske prsti, kar posledično pomeni manjšo sorptivno
zmogljivost prsti.

23

Globina profila prsti (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 69):
1. srednje globoke prsti – globina nad 40 cm,
2. plitve in globoke izprane prsti – globina 15–40 cm ali globina nad 80 cm (izprane prsti),
3. globina pod 15 cm – zelo plitve prsti,
4. nesklenjene, pretrgane prsti.
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Slika 22: pH vrhnjega sloja prsti v občini Dol pri Ljubljani.

Legenda:

Prirejeno po: pH vrhnjega sloja tal, Ljubljana, 2002 (1:650.000) (Kartografija: Maja Višček)
Prisotnost organskih snovi v prsti
V občini Dol pri Ljubljani prevladujejo srednje humozne prsti z 2–4 % organskih snovi (slika
23). Bolj ugodne pa so evtrični mineralni hipogleji z 4–10 % in pobočni psevdogleji z več kot
10 %, vendar pa so te površine v razmerju do celotne površine občine zanemarljive (slika 23).
Zaključimo lahko, da so prsti v občini manj ustrezne z vidika strukture in prepustnosti, kar pa
pomeni večje tveganje za erozijo, o čemer priča tudi dogodek z močnim nalivom iz dne 10.
julij 2009, in slabše izpiranje škodljivih snovi (pesticidov). Večji delež organski snovi namreč
ugodno vpliva na njeno strukturo in prepustnost. Podatek o deležu organskih snovi v prsti na
območju občine Dol pri Ljubljani to območje uvršča v 2. razred24 glede na občutljivost, kar pa
je vseeno relativno ugodno izhodišče.
Slika 23: Organska snov v vrhnjem sloju prsti v občini Dol pri Ljubljani.

Legenda:

Prirejeno po: Organska snov v vrhnjem sloju tal, Ljubljana, 2002 (1:650.000) (Kartografija:
Maja Višček)

24

Delež organskih snovi v prsti (Študija ranljivosti okolja, 2002):
1. humozne – nad 4 %
2. srednje humozne – 2,1–4 %
3. slabo humozne – 1–2 %
4. mineralne prsti – pod 1 % humozna
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Tekstura prsti
Iz podatkov o teksturi prsti lahko ugotovimo delež težkih prsti. V občini Dol pri Ljubljani
prevladujejo lahke do srednje težke prsti (slika 24), ki se glede na lestvico o teksturi prsti
uvrščajo v 3., sicer manj ugoden razred25. Sem štejemo distrične rjave prsti in ranker ter
karbonatne obrečne prsti. Med srednje težke do težke prsti pa se uvrščajo pobočni psevdogleji
(sodijo med ilovice zaradi manjšega deleža glinastih delcev) in evtrični mineralni hipogleji (1.
–2. razred), ki so iz vidika obdelovanja mehansko težje obvladljive (večja poraba goriva,
močnejši stroji) in onemogočajo rast določenih kulturnih rastlin. Na drugi strani pa so
sposobna zadržati oziroma »skladiščiti« gnojila in zaščitna sredstva, zaradi česar se negativne
posledice intenzivnih posegov kmetovanja pokažejo manj izrazito in s časovnim zamikom
(Študija ranljivosti okolja, 2002).
Slika 24: Povprečni teksturni razred prsti v občini Dol pri Ljubljani.
Legenda:

Prirejeno po: Povprečni teksturni razred tal, Ljubljana, 2002 (1:650.000) (Kartografija: Maja
Višček)

6.2.2. OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH ZMOGLJIVOSTI
PRSTI
Glede na zgoraj izbrane kazalce imajo prsti na območju občine Dol pri Ljubljani zmerne
regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti (slika 25), saj prevladujejo distrične rjave prsti,
ki so sicer nekoliko bolj kisle, a z relativno ugodno globino in teksturo ter deležem humusa
relativno uspešne z odpravljanjem posledic onesnaževanja. Vendar pa na tem območju ne
smemo pozabiti niti na občasne plazove, ki povzročajo erozijo prsti (predvsem v večjih
nalivih, kot je bil 10. julija 2009), saj le-ti motijo regeneracijske procese v prsti. Podobno
velja tudi za obrečne prsti, kjer regeneracijske zmogljivosti zmanjšujejo pogoste poplave
(slika 44).

25

Tekstura prsti (Študija ranljivosti okolja, 2002):
1. glinaste prsti
2. meljaste prsti
3. peščeno-ilovnate prsti
4. peščene prsti
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Slika 25: Samočistilne sposobnosti prsti po PET.

Prirejeno po: Študija ranljivosti okolja, 2002 (Kartografija: Maja Višček)

6.2.3. VREDNOTENJE IZBRANIH KAZALCEV OBREMENITVE Z VIDIKA PRSTI
Na območju občine Dol pri Ljubljani se ne izvajajo meritve prisotnosti imisij posameznih
nevarnih snovi v prsti. Zato si bom pri vrednotenju obremenitev pomagala z opredelitvijo
virov možnih emisij z vidika prsti in drugih oblik obremenitev.
Eden od kazalcev je delež njivskih površin in vrtov v uporabi, teh je v občini le nekaj manj
kot 10 % (Popis kmetijstva 2000), s čimer se občina glede na intenzivnost kmetijstva uvršča v
1. razred26 z nizko stopnjo intenzivnosti. Poleg tega pa je tudi delež površin namenjenih
gojenju sladkorne pese zelo nizek (0,3 % – Popis kmetijstva 2000), majhen pa je tudi delež
površin namenjenih intenzivnim sadovnjakom (0,03 % – Popis kmetijstva 2000), kar oboje
kaže na nižjo intenziviteto pridelave. Večjo obremenitev za okolje, v tem primeru za prsti,
tako v občini Dol pri Ljubljani predstavljata predvsem relativno visoka prometna
obremenjenost in visoka občutljivost okolja na naravne nesreče – poplave, ki imajo predvsem
na ožjem območju Kamniške Bistrice velik potencial onesnaževanja prsti zaradi slabega
kemijskega stanja vode.
26

Ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 73–74):
1. Nizka: površine intenzivnih kmetijskih zemljišč so v PEE zanemarljivo majhne (pod 10 % njiv ali manj
kot 2 % trajnih nasadov).
2. Zmerna; delež intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč v PEE je nekoliko večji (bodisi 10 do 25 %
njiv ali 2 do 5 % trajnih nasadov).
3. Velika; intenzivno obdelane kmetijske površine zavzemajo pomemben delež PEE (25 do 40 % njiv ali
5 do 10 % trajnih nasadov).
4. Zelo velika; PEE je intenzivno kmetijsko obdelana, saj je delež kmetijskih zemljišč zelo velik (nad 40
% njiv ali nad 10 trajnih nasadov).
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Študija ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002) glede na stopnjo obremenitve
območje občine Dol pri Ljubljani uvršča v 4. razred, predele na Ljubljanskem polju, in v 2.
razred, hriboviti del (slika 26). Z zadnjim se delno strinjam tudi sama glede na kriterije, ki jih
določa ocenjevalna lestvica27 in relativno visoko nevarnost destruktivnih geomorfoloških
procesov spada v 1.–2. razred, kljub odsotnosti drugih večjih virov onesnaževanja s strani
človekove dejavnosti. Medtem ko bi območje na Ljubljanskem polju uvrstila v 2.–3. razred,
saj to območje ni monokulturno z vidika kmetijstva (samo 10 % kmetijskih površin) kot tudi
ne posebej intenzivno.
Slika 26: Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika prsti po PET.

Prirejeno po: Študija ranljivosti okolja, 2002 (Kartografija: Maja Višček)

6.2.4. SKUPNA OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA PRSTI
Skupna ocena ranljivosti prsti za občino Dol pri Ljubljani je glede na lego v PEE medgorske
kotline uvrščena v 3. razred. To oceno glede na majhno razpoložljivost podatkov o imisijah v
prsti težko kritično vrednotim, dodam lahko le, da je glede na relativno ugodne
fizičnogeografske dejavnike in družbenogeografske značilnosti, stanje prsti v občini prav
27

Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika prsti (Študija ranljivosti okolja, 2002):
1. Majhna; okolje je z vidika prsti minimalno obremenjeno, kmetijstva ni oziroma je ekstenzivno, prav
tako ni pomembnih posrednih obremenjevalcev (industrija, promet), destruktivni geomorfološki procesi
niso prisotni.
2. Zmerna; okolje je z vidika prsti zmerno obremenjeno, bodisi zaradi nekoliko intenzivnejšega
kmetovanja ali pa zaradi vpliva drugih dejavnosti.
3. Velika; stopnja obremenitve prsti je velika zaradi intenzivnega kmetijstva (monokulture, mehanizacija),
dodatnih pritiskov drugih dejavnosti, ki posredno vplivajo na obremenjenost prsti.
4. Zelo velika; prsti so zelo obremenjene z intenzivnim kmetijstvom (intenzivna živinoreja, monokulture,
melioracije, mehanizacija), z dodatnim možnimi pritiski industrije, prometa, velik je delež pozidanih
površin, nevarnost destruktivnih geomorfoloških procesov.
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gotovo nekoliko boljše kot v bolj urbaniziranih in kmetijsko intenzivnejših občinah, saj je
onesnaženost prsti v večji meri posledica obremenitev zaradi prometa in komunalnih voda iz
gospodinjstev ter le v manjši meri zaradi kmetijstva in drugih človekovih dejavnosti.

6.3.

RANLJIVOST VODOTOKOV

6.3.1. VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH KAZALCEV OBČUTLJIVOSTI
VODOTOKOV
Občutljivost vodotokov sem vrednotila na podlagi kazalcev, ki sem jih izbrala s pomočjo
Študije ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002). In sicer sem za vrednotenje
izbrala naslednje kazalce: delež gozdnih površin, pretoki in temperatura vodotokov, podolžni
profil, rečni režim ter pogostost pojavljanja poplav.
Površina zaledja vodotokov (v km2)
Za površino zaledja vodotokov sem uporabila najbližje (glede na lokacijo) razpoložljive
podatke, in sicer za Savo do merilnega mesta Šentjakob in za Kamniško Bistrico do merilnega
mest Vir, kar bo dovolj natančno za ilustrativen prikaz razlike med velikostma površine
zaledja. Sava ima tako pri merilnem mestu Šentjakob 2275,6 km2 površinskega zaledja,
Kamniška Bistrica pa pri merilnem mestu Vir le 207,8 km2 (Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2009). Iz teh podatkov lahko sklepamo, da ima vodotok z večjim zaledjem potencialno
več onesnaževalcev, kar pa posledično pomeni večjo potencialno ranljivost.
Delež gozdnih površin
»Gozdnatost pokrajine kaže v večjem delu Slovenije stopnjo vpliva človeka na okolje, pri
čemer je pod najmanjšim človekovim vplivom najbolj gozdnata pokrajina« (Študija ranljivosti
okolja, 2002, str. 94). V občini Dol pri Ljubljani je gozdnatost krepko pod državnim
povprečjem (ZGS: 58 %, SURS: 66 %), in sicer znaša le 44 %. Na podlagi tega lahko
sklepamo, da so vodotoki v občini bolj podvrženi različnim vplivom človekovega delovanja,
še posebej na območju Ljubljanskega polja.
Pretoki (Qs, Qnp in Qvp, v m3/s) in temperatura vodotokov (v °C)
Zaradi razmeroma hitrega in razgibanega toka se Sava za razliko od Kamniške Bistrice kljub
velikim obremenitvam z onesnaževali in nekoliko višjimi temperaturam (slika 27) dobro
prezračuje in tako kljubuje velikim obremenitvam, ki jih s seboj prinašata Ljubljanica in
Kamniška Bistrica. Povprečni letni pretok Save v Šentjakobu je tako leta 2005 znašal 69,5
m³/s (preglednica 9), Kamniške Bistrice na Viru pa le 4,91 m³/s (preglednica 10). Merilno
mesto Vir sicer ne leži v občini Dol pri Ljubljani, pa vendar dovolj plastično ponazarja razlike
v pretokih.

Stran | 38

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

Slika 27: Sava – Šentjakob in Kamniška Bistrica – Kamnik: Povprečne letne temperature v
obdobju 1970–2005 (v m³/s).

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Preglednica 9: Sava – Šentjakob: Pregled srednjih mesečnih in letnih vrednosti (Qs) v
obdobju 1960–2005 (v m³/s).
Leto
JAN
FEB
1960
104,0 125,0
1965
70,4
71,9
1970
123,0
62,2
1975
35,2
27,3
1980
50,3
76,8
1985
91,2
58,4
1990
58,5
52,6
1995
67,1
75,1
2000
40,2
36,3
2005
48,9
32,1
Obdobje 1961-1990
SRED
71,66 68,71
MAKS 169,0 193,0
MINI
25,5
27,3

MAR
122,0
120,0
90,6
85,8
54,0
81,4
37,6
98,1
64,5
43,1

APR
115,0
125,0
175,0
248,0
64,4
127,0
89,8
80,6
99,2
98,5

MAJ
99,4
160,0
150,0
157,0
100,0
162,0
55,5
90,5
67,3
74,0

JUN
86,0
186,0
103,0
170,0
102,0
146,0
111,0
94,0
46,7
40,1

JUL
117,0
115,0
95,2
132,0
133,0
69,5
73,0
46,3
61,1
78,1

AVG
88,4
98,5
67,0
65,9
47,4
52,2
42,4
49,7
39,8
78,6

SEP
158,0
299,0
45,9
59,8
46,1
43,9
61,3
147,0
34,8
81,9

OKT
237,0
105,0
45,3
56,7
216
27,1
111,0
49,1
112,0
116

NOV
212,0
165,0
126,0
61,7
131,0
82,6
224,0
57,1
439,0
46,9

DEC
234,0
163,0
58,3
88,6
75,8
110,0
104,0
84,5
137,0
92,7

LETNI
142,0
140,0
95,3
99,2
91,5
87,8
84,9
78,1
97,9
69,5

83,32
131,0
37,6

121,8
248,0
62,2

124,2
186,0
55,5

106,2
186,0
50,4

78,45
133,0
35,3

66,74
133,0
39,0

81,87
299,0
32,0

96,38
260,0
27,1

114,6
224,0
32,9

85,55
163,0
45,4

91,66
140,0
61,2

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
Slika 28: Sava – Šentjakob: Pregled srednjih mesečnih (Qs) v obdobju 1965–2005 (v m³/s).

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
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Slika 29: Sava – Šentjakob: Pregled srednjih mesečnih (Qs) v obdobju 1965–2005 (v m³/s).

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Glede na druge površinske vodne tokove v Sloveniji se po pretočnih vrednostih Sava uvršča
med reke z velikimi samočistilnimi zmogljivostmi (Ulaga, 2002, cv: Plut, 2007), saj je srednji
letni pretok večji od 50 m3/s (Študija ranljivosti okolja, 2002). Vendar pa se je samočistilna
sposobnost zaradi skromnejših pretokov (slika 28, 29) v zadnjem obdobju zmanjšala (Plut,
2007). Meritve pretokov kažejo, na trend zmanjševanja najmanjših mesečnih dnevnih
vrednosti (slika 30, preglednica 10), povprečnih (preglednica 9) in najvišjih mesečnih dnevnih
pretokov (preglednica 13). Ta trend je še posebej lepo razviden v poletnih mesecih, ko je
samočistilna zmogljivost rek pri nas že zaradi padavinskih razmer manj ugodna.
Preglednica 10 : Kamniška Bistrica – Vir: Pregled srednjih mesečnih in letnih vrednosti (Qs)
v obdobju 1960–2005 (v m³/s).
Leto
JAN
FEB
1960
1965
1970
1975
1980
1,86
4,12
1985
1990
1995
4,19
6,17
2000
0,79
0,43
2005
0,98
0,31
Obdobje 1961-1990
SRED
MAKS
MINI
-

MAR
1,56
8,13
2,27
0,93

APR
2,41
3,24
4,35
5,90

MAJ
6,85
8,05
3,37
6,05

JUN
10,50
9,29
1,47
1,27

JUL
13,50
3,37
3,12
6,75

AVG
2,25
3,01
1,13
9,93

SEP
2,34
14,10
1,57
8,69

OKT
18,60
0,88
5,21
7,85

NOV
8,98
2,26
33,20
2,65

DEC
4,87
5,43
8,60
7,16

LETNI
6,49
5,66
5,43
4,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opomba: - ni podatka

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
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Slika 30: Sava – Šentjakob in Kamniška Bistrica – Vir: Najmanjše letne dnevne vrednosti
(Qnp – dnevno povprečje) v obdobju 1960–2000 (v m³/s).

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Preglednica 11: Sava – Šentjakob: Najmanjše mesečne in letne dnevne vrednosti (Qnp –
dnevno povprečje) v obdobju 1960–2005 (v m³/s).
Leto
JAN
FEB
1960
47,8
62,4
1965
55,1
39,5
1970
40,2
46,0
1975
24,3
23,6
1980
35,2
36,2
1985
29,2
37,3
1990
33,8
37,7
1995
32,5
41,7
2000
29,5
26,0
2005
33,2
25,9
Obdobje 1961-1990
SRED 39,28 39,8
MAKS 75,0
89,3
MINI
20,7
20,7

MAR
73,0
40,0
40,2
24,3
36,2
43,6
23,3
62,4
35,6
24,1

APR
73,0
64,8
111,0
110,0
36,2
83,6
55,4
49,7
67,2
40,7

MAJ
57,0
120,0
106,0
106,0
49,8
110,0
41,9
59,1
45,6
44,8

JUN
51,8
105,0
78,5
99,8
54,6
85,3
38,3
56,0
32,5
32,7

JUL
63,2
63,4
58,2
94,0
58,9
46,1
38,3
31,1
28,8
36,2

AVG
59,0
57,5
36,2
50,0
31,9
36,8
32,7
29,8
28,1
33,4

SEP
50,2
90,5
35,6
41,9
31,9
26,1
31,7
40,7
26,0
43,1

OKT
160,0
56,0
32,4
35,0
30,5
21,1
45,7
33,2
45,6
44,0

NOV
115,0
46,1
35,6
35,8
84,6
37,3
67,0
31,1
177,0
32,0

DEC
102,0
85,6
30,2
44,2
53,3
38,4
58,9
34,6
81,5
38,1

LETNI
47,8
39,5
30,2
23,6
30,5
21,1
23,3
29,8
26,0
24,1

43,06
87,4
23,3

71,88
111,0
36,2

75,81
123,0
35,6

63,82
111,0
35,1

48,31
94,0
25,7

39,88
62,7
24,5

39,79
90,5
22,4

40,13
70,8
20,3

47,55
116,0
19,7

45,55
85,6
23,4

29,39
41,4
19,7

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
Preglednica 12: Kamniška Bistrica – Vir: Najmanjše mesečne in letne dnevne vrednosti (Qnp
– dnevno povprečje) v obdobju 1960–2005 (v m³/s).
Leto
JAN
FEB
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
0,59 1,09
2000
0,33 0,23
2005
0,31 0,20
Obdobje 1961-1990
SRED
MAKS
MINI
-

MAR
2,88
0,23
0,31

APR
1,34
1,63
1,31

MAJ
4,48
1,96
2,63

JUN
4,80
0,33
0,44

JUL
1,78
0,63
1,17

AVG
0,67
0,55
1,04

SEP
2,68
0,39
2,87

OKT
0,05
0,48
0,91

NOV
0,26
8,63
0,37

DEC
0,15
2,38
0,44

LETNI
0,05
0,23
0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opomba: - ni podatka

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
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Preglednica 13: Sava – Šentjakob: Pregled največjih mesečnih in letnih dnevnih vrednosti
(Qvp) v obdobju 1960–2005 (v m³/s).
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

LETNI

295,0
170,0
425,0
43,8
99,0
628,0
220,0
204,0
54,9
75,8

303,0
207,0
132,0
31,0
250,0
79,4
111,0
136,0
44,7
41,5

299,0
313,0
277,0
263,0
103,0
139,0
68,7
194,0
232,0
77,0

158,0
234,0
309,0
1075,0
121,0
190,0
243,0
136,0
134,0
242,0

141,0
286,0
205,0
279,0
205,0
341,0
78,1
209,0
128,0
148,0

140,0
394,0
135,0
430,0
251,0
257,0
376,0
197,0
81,5
56,1

233,0
258,0
241,0
438,0
369,0
100,0
148,0
65,7
273,0
196,0

152,0
306,0
119,0
92,0
77,6
109,0
69,5
161,0
85,2
191,0

425,0
953,0
59,3
94,0
96,7
110,0
346,0
443,0
52,1
290,0

395,0
304,0
155,0
137,0
959,0
39,0
433,0
79,3
245,0
408,0

425,0
568,0
591,0
213,0
325,0
201,0
788,0
214,0
997,0
99,0

608,0
358,0
152,0
202,0
116,0
561,0
285,0
388,0
267,0
365,0

608,0
953,0
591,0
1075,0
959,0
628,0
788,0
443,0
997,0
408,0

Obdobje 1961-1990
SRED 237,6
165,2
MAKS 1100,0 708,0
MINI
31,4
31,0

218,4
663,0
68,7

283,8
1075,0
102,0

273,5
632,0
78,1

235,3
430,0
64,2

173,4
438,0
53,3

181,7
523,0
61,2

261,7
953,0
57,1

313,0
965,0
39,0

408,7
1051,0
41,9

249,2
706,0
65,5

673,6
1100,0
273,0

Leto
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
Rečni režim vodotokov
Reka Sava in Kamniška Bistrica imata na območju občine dežno-snežni režim z zmerno
mediteranskim poudarkom. To pomeni, da je bolj poudarjen vpliv jesenskega deževja
(november) in poletnega nižka. Primarni minimum se pojavlja avgusta, sekundarni pa v
zimskih mesecih (februarja) (Lokalni razvojni…, 2005). Na rečni režim Kamniške Bistrice pa
vpliva tudi alpsko zaledje in s tem taljenje snega, ki prispeva k vodnatosti reke. Prav zaradi
njunega rečnega režima sta reki bolj obremenjeni prav poleti, ko imata posledično slabše
samočistilne zmogljivosti.
Pogostost pojavljanja poplav
Poplave se na območju občine Dol pri Ljubljani pojavljajo pogosto ob sotočju reke Save in
Kamniške Bistrice zaradi njenega hudourniškega značaja ter na poplavnih ravnicah drugje ob
Savi, kjer so značilne predvsem katastrofalne poplave (slika 44). Poplave ogrožajo okoli 15–
20 % površja občine, kar pa ne pomeni le grožnje za ljudi in infrastrukturo, ampak tudi
dodatno obremenitev kemijske kakovosti vodotoka, saj tako pridobi v svoj sistem še dodatna
onesnažila in druge fizične objekte.

6.3.2. OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH ZMOGLJIVOSTI
VODOTOKOV
Na podlagi srednjega letnega pretoka, po katerem Sava pri Šentjakobu glede na lestvico
objavljeno v Študiji ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002) spada v 1. razred
(nad 50 m3/s), Kamniška Bistrica pa le v 3. razred (med 1–10 m3/s). Podobno velja tudi za
srednji nizki letni pretok, po katerem se Sava pri Šentjakobu uvršča ponovno v najvišji 1.
razred (nad 10 m3/s), Kamniška Bistrica pri Viru pa v najnižji 4. razred (0,5 m3 s in manj).
Velja pa omeniti, da je za Kamniško Bistrico pri Viru na voljo malo podatkov, vendar pa se
kljub temu ne bi mogla uvrstiti višje od 3. razreda (nad 0,5–1 m3/s) glede na pretekle meritve.
Na podlagi teh podatkov lahko ocenimo, da so regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti
Save zmerne do velike, Kamniške Bistrice pa majhne.
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6.3.3. VREDNOTENJE IZBRANIH KAZALCEVOBREMENITVE Z VIDIKA
VODOTOKOV
Študija ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002) območje občine Dol pri
Ljubljani glede na onesnaževanje voda in pokrajinsko-ekološke tipe uvršča:
 v razred zmernega onesnaževanja predvsem območja občine, ki pripadajo PEE
hribovja na nekarbonatnih kamninah in
 v razred zelo velikega onesnaževanja pa območje občine, ki pripada PEE medgorske
kotline.
Ker področje komunalnih voda v občin Dol pri Ljubljani še ni rešeno oziroma je v fazi
reševanja, moram do določene mere pritrditi dodeljenima razredoma. Komunalne vode poleg
prometne obremenjenosti v občini predstavljajo največji okoljski problem in hkrati tudi
investicijski zalogaj. Obstoječa čistilna naprava, prečisti manj kot petino vseh odpadnih voda
v občini. Pritiski z vidika komunalnih voda pa se iz leta v leto še stopnjujejo. Zaradi vedno
večje gostote poselitve, ki je leta 2008 znašala že 161,8 preb./km2 (SI-STAT podatkovni
portal, 2009), kar je precej nad slovenskim povprečjem, ki je istega leta znašalo nekaj več kot
100 preb./km2 (SI-STAT podatkovni portal, 2009), pa se snovni pritiski na okolje stopnjujejo.
Vendar je treba priznati, da na kemijsko stanje Kamniške Bistrice in Save v največji meri
vpliva ravno njeno zaledje izven občine Dol pri Ljubljani (preglednici 2).
Kemijsko stanje Kamniške Bistrice se v zadnjih letih izboljšuje, vendar pa so obremenitve
glede na samočistilne zmogljivosti vodotoka maksimalne. Nasprotno pa velja za Savo, ki ima
v primerjavi s Kamniško Bistrico in drugimi slovenskimi rekami boljše samočistilne
zmogljivosti, s katerimi kljub velikemu zaledju uspe kljubovati različnim onesnažilom. Ne
smemo pa spregledati trenda, ki v zadnjih letih kaže na zmanjšane vrednosti tako srednjih kot
tudi najnižjih pretokov, kar posledično pomeni zmanjšanje samočistilnih zmogljivosti. Zaradi
povedanega bi tako Savo glede na doseženo stopnjo obremenjenosti uvrstila v 3.–(4.) razred,
Kamniško Bistrico pa v 4. razred.

6.3.4. SKUPNA OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA VODOTOKOV
V občini Dol pri Ljubljani je po mojem mnenju ranljivost okolja z vidika vodotokov zmerna
do velika, k čemur največ doprinese prav njeno visoko urbanizirano zaledje izven občine, še
posebej dolvodno od merilnega mesta Kamnik.
Zaledje Kamniške Bistrice ima izredno močan antropogen vpliv na njen rečni režim ter
alokacijo vode v sistemu mlinščic in odvzemnih kanalov, še posebej na njen srednji in spodnji
tok zlasti pri nizki vodnatosti, ko je le-ta v precejšni meri odvisen od uporabnikov vode in
manj od naravnih hidroloških razmer (ARSO, cv: Problematika varstva…,2009). Tudi v
občini Dol pri Ljubljani na rečni režim vplivajo uporabniki vode, in sicer s tremi HE na
Mlinščici mHE Videm, mHE Valjevec in mHE Zalokar (slika 31). Pomembna značilnost
Kamniške Bistrice je kontakt s podtalnico, ki predvsem v njenem spodnjem toku bogati
vodotok predvsem v nizkovodnih stanjih, ki so zanjo značilna predvsem v poletnih mesecih in
februarja (Problematika varstva…,2009). Prav ta kontakt podtalnice z vodotokom oziroma
obratno nekoliko omili slabe samočistilne zmogljivosti, kar pa še zdaleč ni primerljivo z
samočistilnimi zmogljivostmi Save.
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K večjim obremenitvam vodotokov Kamniške Bistrice in Save ter tudi drugih v občini v
največji meri doprinesejo predvsem gospodinjstva z odpadnimi vodami in v manjši meri
kmetijstvo, gorvodno po vodotoku Kamniške Bistrice in Save pa poleg odpadnih voda tudi
industrijski obrati in intenzivno usmerjeno kmetijstvo. Tako lahko zaključim, da je ranljivost
vodotokov na območju občine Dol pri Ljubljani visoka do zelo visoka na primeru Kamniške
Bistrice in nizka do srednje visoka na primeru Save in drugih manjših pritokov Save in
Kamniške Bistrice.
Slika 31: Vodotoki v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

6.4. RANLJIVOST TALNE VODE
6.4.1. VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH KAZALCEV OBČUTLJIVOSTI
TALNE VODE
Za vrednotenje fizičnogeografskih kazalcev občutljivosti sem izbrala (dinamično) izdatnost
vodonosnika, globino podtalnice, prepustnost krovne plasti vodonosnika ter pedološko in
vegetacijsko odejo. Vendar pa je vrednotenje nekoliko okrnjeno zaradi majhne
razpoložljivosti podatkov, zato sem se v večji meri naslonila na same hidrogeološke
značilnosti.
(Dinamična) izdatnost vodonosnika
Na območju karbonskih in permskih glinastih skrilavcev, kremenovega konglomerata in
kremenovega peščenjaka je območje manjših vodonosnikov z lokalno omejenimi viri
podzemne vode (slika 32), razlog tiči v slabi prepustnosti kamnin. Prepustne so le večje
razpoke.
Območja manjših do srednje izdatnih vodonosnikov se pojavljajo tudi pod narivnim
kontaktom karbonatnih kamnin na klastične permokarbonske sklade (slika 32), ki so prekriti z
debelejšo plastjo apnenčevega grušča, pomešanega s peščeno in meljno glino. Ti vodonosniki
se napajajo z vodo izpod karbonatnih kamnin, ki so zajeti za oskrbo s pitno vodo in so močno
podvrženi onesnaževanju iz površja, predvsem zaradi velike prepustnosti.
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Na območju holocenskega prodnega zasipa je obširni srednje do visoko izdatni vodonosnik,
kjer leži tudi vodnjak D/74 v bližini Dolskega (slika 32). »Na podlagi rezultatov črpalnega
poskusa je bilo ugotovljeno, da je naravna hitrost podtalnice zahodno od vodnjaka 6,3 m/dan
in vzhodno od vodnjaka 2,25 m/dan« (Geološke in…, 2001), kar pomeni večjo ranljivost
podtalnice zaradi slabših regeneracijskih in nevtralizacijskih zmogljivosti.
Slika 32: Hidrogeološke značilnosti v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podlage: Atlas okolja, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Globina podtalnice
Podatkov o globini podtalnice za območje občine Dol pri Ljubljani praktično ni, z izjemo
vodonosnika v dolini Kamniške Bistrice, kjer se tudi nahaja vodnjak D/74. Na tem delu
Ljubljanskega polja, naj bi bila globina nekje med 8 do 20 m (Bračič Železnik et al., 2005, cv:
Plut, 2007). Globina vodonosnika je poleg poroznosti pomemben podatek, na podlagi
katerega lahko sklepamo o času pronicanja vode. Daljša ko sta čas in pot pronicanja, in s tem
filtracije, večje so regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti. Na podlagi navedene
globine tega vodonosnika lahko sklepamo, da so fizičnogeografske značilnosti ugodne.
Prepustnost krovne plasti vodonosnika
Najstarejše kamnine na območju občine Dol pri Ljubljani so iz karbona in permokarbona (C,
P) (slika 34) in ležijo na območju t. i. Litijske antiklinale, in sicer karbonski in permski
glinasti skrilavci, kremenov konglomerat in kremenov peščenjak (Gams, 1981, cv: Lavriša,
2002), ki jih najdemo na pobočjih – »na zahodnem delu prevladuje glinasti skrilavec, na
vzhodnem pa peščenjak z lečami konglomerata« (Geološke in…., 2001). Inverzna zgradba
antiklinale je posledica delovanja zunanjih sil, ki so iz njenega temena odstranile triasni
pokrov (Gams, 1981, cv: Lavriša, 2002). Na tem območju ležijo naselja med Zaborštom in
Senožetami. Te plasti so v celoti za vodo neprepustne (Geološke in…, 2001). »Prepustne so le
večje razpoke ob prelomnih conah in območja, ki jih sestavljajo plasti peščenjaka in
konglomerata« (Geološke in…, 2001, str. 4).
Po starosti jim sledijo triasni in jurski apnenci ter dolomiti (T, J) (slika 34), ki jih najdemo na
skrajnih severnih delih občine in so del t. i. Litijskega nariva, ki se razprostira od Rašice nad
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Ljubljano do Zagorja (Gams, 1981, cv: Lavriša, 2002). Naklon narivne ploskve je bil
ugotovljen pri vrtanju vrtine v Križevski vas, in sicer je narivna ploskev nagnjena proti severu
pod naklonom približno 13 ° (Lokalni razvojni…, 2005). Padavinska voda, ki pade na to
območje, hitro odteče v notranjost. Večji del vode se pretaka proti severu, manjši pa proti
jugu. Slednja se na stiku s klastičnimi permokarbonskimi plastmi preceja v peščeno-glinast
pokrov, ki prekriva klastične kamnine. V bližini narivnega stika je več vodnih zajetij, ki se
napajajo s podzemno vodo iz karbonatnih kamnin. Ob dolgotrajnejših sušah se gladina
podzemne vode zniža pod koto narivnega roba in večina zajetij presahne (Geološke in…,
2001).
Holocenske starosti pa so fluvialne in pobočne sekvence (slika 34), ki se pojavljajo ob rekah
in potokih ter površine s prodnimi nanosi Kamniške Bistrice pri naseljih Brinje in Beričevo
(Lokalni razvojni…, 2005), kjer prevladuje vodonosnik z medzrnsko poroznostjo, kar pomeni
boljše pogoje za filtracijo vode, ki prihaja iz površja in posledično manjšo občutljivost
vodonosnika.
Na severnih pobočjih občine vzdolž območja s permokarbonskimi kamninami med naselji
Zaboršt in Senožeti se nahajajo aluvialni nanosi hudournikov (al) (slika 34) (Geološke in…,
2001). »Vršaje potokov sestavljajo večinoma peščene in meljne gline s kosi klastičnih kamnin
(peščenjaka in skrilavega glinavca)« (Geološke in…, 2001, str. 2). Prepustnost aluvialnih
naplavin za vodo je majhna. Večji obseg ima vršaj potoka Kamnica, ki sestoji iz slabo
zaobljenega proda klastičnih kamnin, meljne gline, gline in peska. Prepustnost slednjih
naplavin je večja predvsem v spodnjem delu, kjer prevladujejo prodni nanosi (Geološke in…,
2001).
Torej kot lahko vidimo v občini Dol pri Ljubljani glede na poroznost kamnin prevladujejo
območja z nepropustnimi kamninami, ki so propustne le na območju razpok, zaradi česar so ta
območja bolj občutljiva od tistih z medzrnsko poroznostjo, kjer voda bolj ali manj počasi
pronica skozi površje (slika 33).
Slika 33: Poroznost kamninske podlage v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podlage: Eionet, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
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Vir podlage: GURS, 2009; Osnovna geološka karta SFRJ, L33-66, Ljubljana, 1982 (1:50.000) (Kartografija: Maja
Višček)

Slika 34: Geološke značilnosti občine Dol pri Ljubljani.
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Pedološka in vegetacijska odeja
Prepustnost prsti za vodo v občini Dol pri Ljubljani so srednje do zelo majhne (glej poglavje
Vrednotenje fizičnogegografskih kazalcev občutljivosti prsti), kar pomeni, da padavinska
voda počasneje doseže podtalnico in posledično manjšo izpostavljenost talne vode na
onesnaževanje.
Z vidika vegetacijske odeje pa so samočistilne zmogljivosti večje na območju z bogatejšo
vegetacijsko odejo, kot so npr. gozdovi. Slednjih je v občni Dol pri Ljubljani 44,4 % in se v
večji meri nahajajo na vodovarstvenih območjih obravnavanih vodnih zajetij, razen v primeru
vodnjaka D/74 v Dolskem, kjer območje prerašča travinje.

6.4.2. OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH ZMOGLJIVOSTI
TALNE VODE
Študija ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002) uvršča hribovite predele občine
Dol pri Ljubljani v nekarbonatnih kamninah v razred z zmernimi do skromnimi
samočistilnimi zmogljivostmi. V skupino skromnih samočistilnih sposobnosti pa tisti del
občine, ki pripada PEE medgorske kotline.
Na podlagi znanih hidrogeoloških značilnosti območja občine Dol pri Ljubljani se z
določenima razredoma strinjam. Na območju doline Kamniške Bistrice so v primerjavi z
območjem v nekarbonatnih kamninah regeneracijske in nevtralizacijske značilnosti boljše
zaradi medzrnske poroznosti in globine tega vodonosnika, ki omogoča počasnejše pronicanje
in boljšo filtracijo vode. K boljšim samočistilnim zmogljivostim pa doprinese tudi relativno
ugodna globina. Nekoliko manj ugodne pa so razmere na hribovitih predelih v nekarbonatnih
kamninah, kjer je sicer krovna plast na splošno neprepustna, razen na območju razpoke, kjer
voda iz površja neposredno odteka v podzemlje. Na tem območju so zato tveganja za
onesnaženje večja, kar je razvidno tudi iz stanja talne vode v občini Dol pri Ljubljani (glej
poglavje Onesnaženost pitne vode).

6.4.3. VREDNOTENJE IZBRANIH KAZALCEV OBREMENITVE Z VIDIKA
TALNE VODE
Študija ranljivosti okolja (glej Študija ranljivosti okolja, 2002) območje občine Dol pri
Ljubljani glede na onesnaževanje talne vode in pokrajinsko-ekološke tipe uvršča:
 v razred zmernega onesnaževanja predvsem območja občine, ki pripadajo PEE
hribovja na nekarbonatnih kamninah in
 v razred zelo velikega onesnaževanja območje občine, ki pripada PEE medgorske
kotline.
Ker mikrobiološka kakovost, fizikalno-kemijska kakovost in presoja zdravstvene ustreznosti
in varnosti oskrbe kažejo na slabo stanje talne vode, sem se odločila podrobneje preveriti
možne vzroke za onesnaženje. Vzroke za onesnaženje sem iskala predvsem na
vodovarstvenih območjih občinskega nivoja in ugotovila (glej slike 35-42), da je stanje talne
vode najverjetneje v večini primerov rezultanta antropogenega vpliva in hidrogeoloških
značilnosti na hribovitih predelih z nekarbonatnimi kamninami. Zanje je namreč značilno, da
se vodna zajetja pogosto napajajo z vodo, ki priteče izpod karbonatnih kamnin, ki pa so zaradi
razpoklinske poroznosti bolj občutljive na onesnaževanje, saj se voda iz površja neposredno
steka v podzemlje. V tem primeru bi lahko bilo za stanje talne vode krivo tudi širše zaledje,
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naselja nad občino Dol pri Ljubljani. Ne izključujem pa niti možnosti, da se viri
onesnaževanja nahajajo v neposredni bližini črpališča oziroma v samem gozdu (npr. divje
odlagališče živalski odpadkov ipd.). Potencialen vir onesnaževanja je odvisen od lege
vodnega zajetja in črpališča ter njegovega zaledja.
Specifičen pa je primer vodnjaka D/74 v Dolskem, ki leži na vodonosniku z medzrnsko
poroznostjo, ki ima splošno gledano boljše samočistilne zmogljivosti. Za razliko od drugih
zajetij na območju z nekarbonatnimi kamninami pa se v tem primeru že na vodovarstvenem
območju (ožjem in širšem) pojavlja konfliktna raba, in sicer predvsem s poselitvijo (odpadne
vode).
Neskladje se kaže v tem, da so ravno na območjih, kjer je pritiskov na talno vodo načeloma
manj, vodna zajetja na splošno gledano v slabšem stanju kot tista na območjih z večjimi
antropogenimi vplivi, in sicer na Ljubljanskem polju oziroma njegovem robu. Razlog
najverjetneje tiči v hidrogeoloških razmerah in sicer je za hribovite predele občine Dol pri
Ljubljani značilno, da se voda v zajetja steka bodisi izpod karbonatnih kamnin z razpoklinsko
poroznostjo bodisi iz območja nekarbonatnih kamnin, ki zaradi svoje neprepustnosti
omogočajo ponikanje vode le na območju razpok.
Slika 35: Lega vodnih zajetji v občini Dol pri Ljubljani.

Vir: PISO, 2009
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Slika 36: Lega vodovarstvenih območji v naselju Vinje (glej sliko 36 – A).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 37: Lega vodovarstvenih območji v naselju Laze (glej sliko 36 – B).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

Stran | 50

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

Slika 38: Lega vodovarstvenih območji v naselju Križevska vas (glej sliko 36 – C).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 39: Lega vodovarstvenih območji v naselju Senožeti (glej sliko 36 – D).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
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Slika 40: Lega vodovarstvenih območji v naseljih Zajelše, Podgora pri Dolskem, Petelinje,
Kamnica, Vinje in Dolsko (glej sliko 36 – E).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 41: Lega vodovarstvenih območji v naselju Zaboršt (glej sliko 36 – F).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
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Slika 42: Lega vodovarstvenih območji v naselju Laze (glej sliko 36 – G).

Vir: PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

6.4.4. SKUPNA OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA TALNE VODE
Okolje v občini Dol pri Ljubljani bi tako, na podlagi znanih podatkov in informacij, uvrstila v
skupino zmerne do velike ranljivosti z vidika talne vode, predvsem zaradi nerešenega
ravnanja s komunalnimi vodami in vse pogostejšega poseganja v vodovarstvena območja s
poselitvijo ter specifičnih hidrogeoloških značilnostih, s katerimi smo se seznanili pri
prejšnjih poglavjih (slika 43).
Slika 43: Vodna zajetja glede na poroznost kamnin v občini Dol pri Ljubljani.

Vir: Eionet, 2009; GURS, 2009; PISO, 2010 (Kartografija: Maja Višček)
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6.5. RANLJIVOSTI PROSTORA NA NARAVNE NESREČE
Poplave
Med kazalci občutljivosti naravnega okolja na naravne nesreče bi izpostavila visoko stopnjo
poplavne ogroženosti (slika 44). Poplave se na nekaterih delih naselij pojavljajo zelo pogosto,
kot npr. na območju Brinja in Beričevega, kjer predvsem poplavlja kmetijske površine pod
visoko teraso na naplavni ravnici. Predvsem so poplave pogoste v spomladanskem in
jesenskem času, občasno pa se pojavljajo tudi poleti ob večjih dotokih vode zaradi obilnih
padavin (Načrt…, 2005). »V vasi Beričevo je ogrožena ena hiša, v naselju Videm pa nekaj hiš
in šola ter nekaj hiš v naseljih Zaboršt in Zajelše. Ogrožene je tudi cca. 30 % ceste Videm–
Ihan« (Načrt…, 2005, str. 8).
O visoki poplavni ogroženosti pričajo poplave med 4. in 6. novembrom 1998, ki so v občini
Dol pri Ljubljani prizadele 120 objektov, predvsem zaradi razlite Kamniške Bistrice. Nastale
so tudi težave z oskrbo z električno energijo. Dodatne težave je povzročalo razlito olje iz
kurilnic stanovanjskih hiš (prečrpali so ga več kot 70.000 litrov, pomešanega z vodo). V celoti
je bil poplavljen obrat JUB v Vidmu ter v Dolu, povodenj ni prizanesla niti podjetjema
Rotoprint in Amortizer. Poplavljeni sta bili lokalni cesti Beričevo–Dol in Zaboršt–Ihan, za
promet pa je bila zaprta cesta Dol–Dolsko. V Dolskem je podtalnica zalila osem
stanovanjskih hiš ter osnovno šolo. V naseljih Dolsko, Vinje, Kamnica in Laze pa je bila
motena oskrba s pitno vodo (SOS 112, 2009).
Ob poplavi 18. septembra 2007 ob 19.10 so gasilci PGD Senožeti zaradi visokega vodostaja
reke zaprli most čez Savo v Jevnici. Gasilci PGD Dolsko pa so priskočili na pomoč lastniku
manjše črede krav, ki se je pasla ob Savi, pri umiku pred naraščajočo reko (SOS 112, 2009).
Slika 44: Poplavna območja v občini Dol pri Ljubljani.

Vir: PISO, 2010 (Kartografija: Maja Višček)
Plazovi
Poleg poplav pa je na tem območju prisotno tudi tveganje nastanka plazov, predvsem na
vzpetih delih občine z večjimi nakloni. Tveganje je največje na območjih, ki so na karti
označena rdeče, in najmanjše, na območjih označenih, z zeleno barvo (slika 45).
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Slika 45: Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v občini Dol pri Ljubljani.

Opomba: Rdeča barva pomeni največje tveganje in zelena najmanjše tveganje.

Vir podlage: Atlas okolja, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

Da je tveganje za nastanek plazov na območju naselja Laze relativno veliko, priča dogodek
10. julija 2009, ko se je na tem območju sprožilo več plazov. »Ob 2.25 je območje občine Dol
pri Ljubljani zajel močan dež, ki je povzročil porast hudournikov. Voda je tako poplavila
večje število objektov, na ceste naplavila pesek, v strugi hudournika pa je občan opazil tudi
osebno vozilo. […] Na območju občine je po podatkih Prometno-informacijskega centra voda
poplavila cesto Zalog–Laze. Ta cesta je bila večji del dneva zaprta. O dogodku so bili med
drugimi obveščene tudi Slovenske železnice, saj je bila železniška proga med Lazami in
Jevnico na nekaterih odsekih zasuta, poplavljena in spodjedena« (Izredni dogodki…, 2009).
Glede zemeljskih plazov je bilo najhuje prav na območju naselja Laze (slika 46), kjer se je
sprožilo pet zemeljskih plazov. Dva sta zasula krajevne ceste (npr. Laze–Slapnica), zaradi
dveh zemeljskih plazov je prišlo do zalitja dveh stanovanjskih hiš in ogrožanja gospodarskega
poslopja (Izredni dogodki…, 2009).
Slika 46: Neurje v Lazah 10. julija 2009.

Vir: Vojska na terenu, 2009; Gasilci, 2009
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PRITISKI NA OKOLJE
SNOVNI TOKOVI

V občini Dol pri Ljubljani ni komunalnega odlagališča. Za odvoz odpadkov skrbi javno
komunalno podjetje Snaga, katerega soustanovitelj je tudi občina Dol pri Ljubljani, ki
odpadke odlaga na komunalno odlagališče Barje (Okolje v MOL, 2004, cv: Plut, 2007).
V letu 2002 je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 2.539 ton odpadkov, v letu 2008 pa
336 ton manj (slika 47). Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom niha, vendar pa vse do
leta 2008, po podatkih SURS-a, ni presegla količine iz leta 2001. Na podlagi teh podatkov in
podatkov o številu prebivalcev v občini v tem obdobju lahko govorimo o upadu povprečne
količina proizvedenih odpadkov na prebivalca. Leta 2002 je povprečen prebivalec v občini
tako proizvedel 577 kg odpadkov (slovensko povprečje leta 2002 je bilo 379 kg), leta 2008 pa
le še 421 kg , kar pa je še vedno nekoliko nad slovenskim povprečjem, ki je leta 2008 znašalo
417 kg/preb. (slika 47), vendar pa je razlika v pozitivnem smislu očitna.
Slika 47: Količina odpadkov zbranih z javni odvozom na prebivalca v občini Dol pri Ljubljani
glede na slovensko povprečje za obdobje 2002-2007 (v kg).

Vir podatkov: SI-STAT podatkovni portal, 2009; lastni izračuni
Po letu 2005 se je v občini postopno začelo uvajanje ločenega zbiranja odpadkov, ki ja danes
prisotno domala v vsakem naselju v občini. Od 117 gospodinjstev, ki sem jih anketirala, jih je
96 % odgovorilo, da odpadke ločujejo. Vendar pa sem s pomočjo ankete ugotovila, da
prebivalci občine odpadke ne ločujejo dosledno. Večina je odgovorila, da ločuje le organske
odpadke (26 %), ki jih v 82 % odlagajo na kompost; 25 % gospodinjstev pa je odgovorilo, da
ločuje tudi embalažo in papir. Papir najpogosteje uporabljajo kot energent oziroma ga zbirajo
kot star papir.
Kljub možnosti javnega odvoza odpadkov in kosovnega odvoza (spomladi in jeseni), pa sem
na terenu zasledila tudi kar nekaj divjih odlagališč. Moje raziskovanje na terenu je bilo
predvsem usmerjeno na pregled območja v neposredni bližini reke Save, kjer sem našla 45
divjih odlagališč (slika 48), ki so predvsem posledica odloženega gradbenega materiala in
pohištva (nekaj manj kot 50 %), le v manjši meri pa gre za druge nevarne in komunalne
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odpadke (slika 49). Problematika divjih odlagališč v občini ni zanemarljiva, saj če si
natančneje pogledamo fizičnogeografske značilnosti območja in razporeditev divjih
odlagališč, lahko kaj hitro ugotovimo, da se le-ta pogosto pojavljajo na okoljsko občutljivejših
območjih, v mislih imam predvsem poplavne ravnice (slika 50).
Slika 48: Divja odlagališča v občini Dol pri Ljubljani jeseni 2009.

Opomba: rdeča – divja odlagališča, rumena – opozorilne table

Vir podlage: GURS, 2009; Kartiranje divjih odlagališč, jesen 2009 (Kartografija: Maja
Višček)
Slika 49: Vrsta odpadkov na divjih odlagališčih v občini Dol pri Ljubljani (jesen 2009).

Avtorica fotografije: Maja Višček (10. 10. 2009)
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Slika 50: Problematika divjih odlagališč z neorganskimi odpadki v občini Dol pri Ljubljani.

Opomba: rdeča – divja odlagališča

Vir podlage: Kartiranje divjih odlagališč, jesen 2009; PISO, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

7.2.

ENERGETSKI TOKOVI

Dejansko energetsko bilanco občine je težko določiti, predvsem zaradi velikega deleža
individualnih kurišč. Poleg tega pa za občino ni bil izdelan še noben energetski načrt.
Slika 51: Male HE v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podlage: Geopedia, 2009; GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Glede električne energije lahko rečemo, da je skoraj v celoti odvisna od distribucije. Z izjemo
treh malih HE na Mlinščici, in sicer mHE Videm (120 MWh/leto), mHE Valjvec (48
MWh/leto) in mHE Zalokar (218 MWh/leto) (slika 51) (Geopedia, 2009), kar pa seveda ne
zadostuje za potrebe občine, ki je v letu 2008 porabila 16.252,3 MWh električne energije.
Glavni distributer na tem območju je Elektro Ljubljana, ki je v letu 2008 oskrbovalo 1.887
porabnikov, ki so skupaj porabili 16.252.393 kWh električne energije (preglednica 15).
Poraba električne energije iz leta v leto raste. Leta 2000 je poraba električne energije znašala
12.480.866 kWh (preglednica 14). Od leta 2000 pa do leta 2008 je moč v občini zaznati
nekoliko višjo porabo na prebivalca, in sicer je poraba narasla iz 2.891 na 3011 kWh.
Slovensko povprečje za leto 2008 je znašalo 6.425 kWh/preb. Povprečen uporabnik po
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izračunih Elektra Gorenjske na dan porabi 4 kWh, v občini Dol pri Ljubljani pa skupaj s
porabljeno električno energijo v industriji 8 kWh (preglednica 16). Istega leta je slovensko
povprečje znašalo 17,6 kWh.
Preglednica 14: Poraba elektrike v občini Dol pri Ljubljani v obdobju 2000–2002 (v kWh).
Krajevna
skupnost

2000

2001

Št. odjemalcev

Beričevo
Dol
Dolsko
Klopce
Skupaj

179
591
759
93
1.622

Poraba
(v kWh)

2002

Št. odjemalcev

1.937.305
5.758.053
4.445.547
339.961
12.480.866

182
599
768
94
1.643

Poraba
(v kWh)

Št. odjemalcev

1.991.911
5.0920.354
4.570.853
349.543
12.832.661

183
605
776
95
1.659

Poraba
(v kWh)

2.094.036
6.223.889
4.805.199
367.464
13.490.588

Vir podatkov: Elektro Ljubljana, 2009
Preglednica 15: Poraba elektrike v občini Dol pri Ljubljani v obdobju 2006–2008 (v kWh).
Krajevna
skupnost
Beričevo
Dol
Dolsko
Klopce
Skupaj

2006

2007

Št.
Odjemalcev

192
633
812
99
1.736

Poraba (v kWh)

2008

Št. Odjemalcev

2.252.713
6.695.508
5.169.316
395.309
14.512.836

193
660
880
97
1830

Poraba
(v kWh)

Št. Odjemalcev

2.302.842
7.264.197
5.414.184
420.358
15.401.581

192
695
902
98
1.887

Poraba
(v kWh)

2.412.439
7.624.097
5.797.746
418.111
16.252.393

Vir podatkov: Elektro Ljubljana, 2009
Preglednica 16: Povprečna poraba električne energije v občini Dol pri Ljubljani v obdobju
2000–2008 (v kWh).
Leto
2000
2001
2002
2006
2007
2008

Poraba el.
Energije
12.480.866
12.832.661
13.490.588
14.512.836
15.401.581
16.252.393

Št.
Prebivalcev
4.317
4.324
4.400
4.931
5.114
5.398

Letna poraba
na prebivalca*
2.891
2.968
3.066
2.943
3.012
3.011

Dnevna poraba na prebivalca*
7,9
8,1
8,4
8,1
8,3
8,2

Opomba: Podatki o porabi električni energiji vključujejo tudi porabljeno energijo v industriji.

Vir podatkov: Elektro Ljubljana, 2009; lasten izračun*; SI-STAT – podatkovni portal, 2009
Na podlagi ankete pa sem ugotovila, da glede porabe energentov za ogrevanje prostorov
prevladuje uporaba kurilnega olja z 46 %, 20 % gospodinjstev pa prostore ogreva s poleni
(slika 52). Na plinovodno omrežje sta trenutno priključeni le naselji Brinje in Beričevo.
Poraba plina iz plinovodnega omrežja raste in je leta 2008 znašala 124.678,57 Sm³
(preglednica 17) oziroma 1030,4 Sm³ na odjemno mesto. V letu 2008 sta bila na plinovodno
omrežje priključena tudi JUB in TOPDOM.
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Slika 52: Ogrevanje prostorov v občini Dol pri Ljubljani.

Opomba: Pod kombinirano spadajo različne kombinacije dveh ali več energentov.

Vir podatkov: Anketa, avg.-sep. 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Preglednica 17: Poraba plina v občini Dol pri Ljubljani v obdobje 2004-2008 (v m³).
Leto
Poraba (v Sm³)
1.483,00
2004
10.850,00
2005
22.145,00
2006
60.026,66
2007
124.678,57
2008
Opomba: Standardni kubični meter (Sm³) je masa plina, ki pri standardnem stanju (pri temperaturi pri 15°C in
tlaku 1,01325 bar) zavzema prostornino 1m³.

Vir podatkov: Energetika Ljubljana, 2009
Podobna struktura je tudi pri ogrevanju sanitarne vode, le da imajo v primeru ogrevanja
sanitarne vode nekoliko večji delež tudi obnovljivi viri energije. Poleg lesne biomase (18 %),
sanitarno vodo v gospodinjstvih občine Dol pri Ljubljani ogrevajo tudi s pomočjo kolektorjev
in toplotnih črpalk (3 %) (slika 53).
Slika 53: Ogrevanje sanitarne vode v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: Anketa, avg.-sep, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
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EMISIJE PLINOV

Konkretnih podatkov o izmerjenih emisijah plinov v občini Dol pri Ljubljani ni, a kljub
vsemu niso zanemarljivi. Največji delež emisij prav gotovo prispeva promet, in sicer
predvsem z izdatno obremenjeno Zasavsko cesto in individualna kurišča z uporabo
neobnovljivih virov energije, kot so nafta, premog ipd., predvsem v času trajanja kurilne
sezone.

7.4.

HRUP

Na področju hrupa na tem območju prav tako niso bile izvedene nobene (sistematične)
meritve hrupa, kljub temu pa ga je v večji meri najbolj zaznati ob neposredni bližini Zasavske
ceste in pripadajoči prometni (avtobusna postajališča in parkirišča za tovorna vozila) in
storitveni infrastrukturi (bencinski servisi).

7.5.

ODPADNE VODE

Odpadne vode predstavljajo ključen problem v občini Dol pri Ljubljani, saj trenutno ni
nobeno naselje v celoti priključeno na kanalizacijsko omrežje (slika 54), ki je sicer izgrajeno v
naseljih Brinje in Beričevo.
Slika 54: Gospodinjstva in kanalizacijsko omrežje v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: Anketa, avg.-sep. 2009
Odpadne vode v največji meri prihajajo iz gospodinjstev v manjši meri pa iz javnih ustanov
(npr. OŠ Janka Modra, vrtec, zdravstveni dom) in obrtniških delavnic. Edini industrijski obrat
v občini je kemične tovarne JUB, ki pa ima svojo lastno čistilno napravo. Zaradi česar
industrijske odpadne vode iz slednjega vira ne prispevajo k dodatnemu obremenjevanju
kanalizacijskega sistema s snovmi značilnih za kemično industrijo oziroma okolja na sploh.
Ključni problem z vidika nastajanja odpadnih voda in obremenjevanja okolja z njimi so tako v
občini gospodinjstva, kjer sicer z 61 % prevladujejo dvoprekatne greznice in z 31 %
triprekatne (slika 55), ki so v večji meri prepusten in iz katerih se pogosto neposredno v
okolje (gozdove, potoke ipd.) izlivajo odpadne vode. Gostejšo usedlino pa na nekaj let
pogosto po okoliških travnikih razlivajo tukajšnji kmetje, pri čemer občina Dol pri Ljubljani
ni nikakršna izjema v Sloveniji.
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Slika 55: Reševanje problematike odpadnih voda v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: Anketa, avg.-sep. 2009
Odpadna voda, ki izhaja iz gospodinjstev ima bolj ali manj enotno sestavo (preglednica 18), k
manjšim razlikam lahko prispevajo socialne, ekonomske, geografske in klimatske razlike
(Roš, 2001).
Preglednica 18: Viri onesnaževanja vodnega okolja.
Hranilne Težke
Pesticidi Organski
Mineraln
Vir
snovi
kovine
mikropolutanti a olja
TOČKOVNI VIRI
xxx
x
xxx
Komunalne odplake xxx
xxxS
xxxS
xx
Industrijske odplake X
NETOČKOVNI VIRI
xxx
x
xxxS
Kmetijstvo
MEŠANI VIRI
Spiranje naseljenih
xx
xxx
xx
xx
xx
površin in odpadki
xxx
x
xxx
x
Industrijski odpadki x
Stopnja onesnaževanja:
x – malo vpliva na lokalnem območju
xx – zmerno vpliva na lokalnem in regionalnem območju
xxx – močno vpliva na lokalnem in regionalnem območju
S – vpliv možen v svetovnem merilu
Vir: Champan, 1992, cv: Zupan, 1997
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VIRI PRITISKOV NA OKOLJE

8.1. POSELITEV
Vseh naselij v občini Dol pri Ljubljani je 19. Glede na tipološko opredelitev naselji v občini
lahko ugotovimo, da je razvoj urbanizacije bistveno spremenil tipologijo nekdanjih naselij,
predvsem v ravninskem predelu občine. »Večina majhnih naselij in zaselkov se je spremenila
v naselja neagrarnega značaja« (Program priprave…, 2006, str. 4256).
V občini je bilo 2007. leta 1324 stanovanj, kar 91 % v občini jih je bilo namenjenih za stalno
uporabo. Po uradnih podatkih SURS-a iz leta 2007 na območju občine Dol pri Ljubljani ni
stanovanj, namenjenih za počitek in rekreacijo. Nenaseljenih stanovanj je le 6 %, kar je manj
od slovenskega povprečja, ki je istega a znašalo 10 %. Največ stavb s stanovanji in
stanovanjskih površin je na območju Dola pri Ljubljani, Vidma, Dolskega, Senožeti ter
Beričevega (Program priprave…, 2006, str. 4255). Najbolj pogost tip stanovanjske gradnje do
leta 2002 je samostojno stoječa hiša teh je skoraj 90 %, sledijo ji hiše s kmečkim
gospodarskim poslopjem s 7 %. V zadnjem času pa se gradi vedno več večstanovanjskih
objektov, predvsem v naseljih Videm, Dol pri Ljubljani, Dolsko in Senožeti, kar pa po
besedah anketiranih postaja nezanemarljiv problem v občini. Saj večja gostota prebivalcev ne
pomeni samo več ljudi, ampak več hrupa, manj zasebnosti oziroma bolj urbaniziran način
življenja. Do leta 2002 je bilo v občini že 7 večstanovanjskih stavb, ki pa se gradijo tudi danes
(slika 56).
Slika 56: Gradnja večstanovanjskih objektov v Vidmu (11. 9. 2009).

Avtorica fotografije: Maja Višček (11.9. 2009)
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Preglednica 19: Število prebivalcev po naseljih v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: Popis prebivalstva 1953, 1961, 1971, 1981 in1991, cv: Lavriša, 2002;
Prebivalstvo naselij, 1969, cv: Lavriša, 2002; SI-STAT podatkovni portal, 2009
Pritiski z vidika poselitve se v zadnjih letih stalno povečujejo, še posebej v naseljih Videm,
Dol pri Ljubljani, Dolsko, Senožeti in Vinje, izjema pa niso niti druga naselja v občini. O tem
pričajo podatki o nenehnem povečevanju prebivalstva po naseljih (preglednica 19), leto
izgradnje stanovanj (slika 58) in pozitiven selitveni saldo (slika 57). Slednji kaže, da se v
občino Dol pri Ljubljani več ljudi priseli, kot pa se jih iz nje odseli. Med priseljenci pa je tudi
nekaj povratnikov, kot sem lahko ugotovila med anketiranjem soobčanov.
Slika 57: Selitveni saldo na medobčinski ravni v občini Dol pri Ljubljani v obdobju 1995–
2008.

Vir podatkov: SI-STAT podatkovni portal, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
»Vendar obstoječa komunalna infrastruktura le-tega ne omogoča, zato bo za potrebe širjenja
poselitve nujno potrebna posodobitev in povečanje kapacitet gospodarske javne
infrastrukture« (Program priprave…, 2006, str. 4256).
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Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

Slika 58: Leto izgradnje stanovanj v občini Dol pri Ljubljani.
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Slika 59: Delež stanovanj glede na leto izgradnje v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Poleg pritiskov z vidika komunalne oskrbe pa stanovanja v občini zaradi starosti izgradnje
(preglednica 20) in slabega odstotka obnovljenih fasad in oken (preglednici 20, 22; sliki 60,
61) predstavljajo tudi okoljski problem z vidika energetske potratnosti, saj so zaradi svoje
starosti energetsko zelo potratna, kar 48 % jih je nareč zgrajeni pred letom 1977 (slika 59). Od
teh pa jih ima le 13 % fasado obnovljeno po letu 1995. Kar pomeni, da za ogrevanje tako
starih stanovanj v povprečju potrebujemo 20–40 l ogrevalne energije28 na m2 na leto, medtem
ko za stanovanja, zgrajena po letu 1995, le 8–12 l (glej tudi preglednico 21) (Novi
ogrevalni…, 2008).
Preglednica 20: Leto izgradnje stanovanja in obnove fasade v občini Dol pri Ljubljani.
Leto izgradnje
Obnovljena fasada do 2001
Obnovljena fasada po 2001
Neobnovljena fasada
Skupaj

1500–1799

1800–1899

1900–1977

1978–1984

1985–1995

1996–2001

od 2002

7
1
8
17

36
6
23
87

113
41
372
526

6
6
150
162

4
6
274
284

0
3
103
106

0
1
139
140

Vir podatkov: GURS, 2009
Preglednica 21: Energijsko število in poraba ELKO.
Vrsta hiše
Energijsko število kWh/m2 a
≤ 15
Pasivna
15 do 60
Nizkoenergijska
60 do 100
Zelo varčna
100 do 150
Varčna
150 do 200
Povprečna
200 do 250
Potratna
≥
Zelo potratna
Vir: Bizjak, 2009

Poraba ELKO l/m2 a
≤ 1,5
1,5 do 6,0
6 do 10
10 do 15
15 do 20
20 do 25
≥

28

Energetsko število K označuje porabo ogrevalne energije na m2 stanovanjske površine v ogrevalni sezoni (v
kWh). Ta označuje standard oziroma raven toplotne kakovosti stavbe.
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Slika 60: Obnova fasade v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Preglednica 22: Leto izgradnje stanovanj in obnove oken v občini Dol pri Ljubljani.
Leto izgradnje
Obnovljena fasada do 2001
Obnovljena fasada po 2001
Neobnovljena okna
Skupaj

1500-1799

1800-1899

1900- 1977

1978-1984

1985-1995

1996-2001

od 2002

9
1
7
17

35
8
34
87

130
91
305
526

2
12
148
162

4
4
276
284

0
1
105
106

0
1
139
140

Vir podatkov: GURS
Slika 61: Obnova oken v občini Dol pri Ljubljani.

Vir podatkov: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

8.2. INDUSTRIJA
V občini Dol pri Ljubljani je edini večji industrijski obrat kemična industrija JUB, ki je ena
najstarejših tovarn in katere začetki segajo že v leto 1875, ko je Viktor Gale, lastnik mlinov za
žito, pričel mleti različno obarvane minerale in izdeloval tako imenovane zemeljske barve.
Najpogostejše surovine za izdelavo zidnih barv so bile saje, rdeča kreda, oglje, apno, svinčevi,
železovi in drugi oksidi. Kljub stalnemu prilagajanju potrebam trga, barve proizvajajo že več
kot 130 let (JUB, 2009).
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V JUB-u sledijo načelom trajnostnega razvoja, zato nenehno vlagajo v sodobne in okolju
prijazne tehnologije, zaradi česar ne predstavljajo večjega tveganja za okolje. Danes so svojo
proizvodnjo usmerili v izdelavo okolju in zdravju prijaznih izdelkov (JUB, 2009).
V JUB-u se zavedajo problematike industrijskih odpadnih voda, zato te že vrsto let čistijo z
dvema kemičnima čistilnima napravama in eno biološko čistilno napravo, na katerih se redno
izvaja nadzor. Po biološkem čiščenju je odpadna voda tako čista, da jo lahko odvajajo
neposredno v vodotok. V sklopu podjetja imajo lastni laboratorij za raziskovanje stanja vode,
dvakrat letno pa v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja (Ur. l. RS 11/01), izvaja monitoring voda za to pooblaščena institucija (JUB,
2009).

8.3. PROMET
Glavna prometna os v občini Dol pri Ljubljani je Zasavska cesta (G2-108), ki predstavlja
pomembno povezavo med Ljubljano in Zasavjem. Cesta poteka po sredini občine od zahoda
proti vzhodu in poleg okoljskega problema predstavlja tudi velik problem z vidika varnosti v
cestne prometu.
Slika 62: Prometnih obremenitev na območju občine Dol pri Ljubljani leta 2007.

Vir: Karta prometnih obremenitev 2007
Vzrok za vedno večjo obremenitev cest je naraščanje individualnega dnevnega prevažanja na
delo oziroma po drugih opravkih. Leta 2002 je občino Dol pri Ljubljani prevozilo 13.000
motornih vozil v 24 urah (Karta prometnih obremenitev 2002), leta 2007 pa je ta številka
znašala že 13.790 (slika 62), k temu v veliki meri prispevajo dnevni migrantje (slika 63), ki se
preko občine Dol pri Ljubljani vozijo na delo predvsem v MOL.
Na vse večjo obremenitev s cestnim prometom pa opozarja vedno večje število registriranih
osebnih in nasploh motornih vozil v občini Dol pri Ljubljani kot tudi v Sloveniji na splošno.
Vendar pa se je stanje glede števila potnikov na osebni avtomobil v občini Dol pri Ljubljani
od leta 2001 pa do leta 2007 bistveno poslabšalo. Z enim osebnim avtomobilom sta se leta
2001 vozili 2,09 osebi (slovensko povprečje 2,26), leta 2007 pa le še 1,90 (slovensko
povprečje 1,98), kar prav gotovo ni spodbudna statistika niti na državni ravni niti na občinski
(SI-STAT podatkovni portal, 2009).
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Slika 63: Delovni migranti v letu 2007 (v %).

Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2009

8.4. KMETIJSTVO
Velik del kmetij v občini Dol pri Ljubljani obdelujejo tako imenovani polkmetje, kar pomeni,
da imajo kombiniran vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in zaposlitve v drugih nekmetijskih
dejavnostih. Kmetijske posesti so majhne in razdrobljene. Povprečna velikost kmetij glede na
kmetijsko obdelovalno zemljo je 5,3 ha, kar 60 % jih je namreč manjših od 5 ha in le 10 %
večjih od 10 ha. Dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti na kmetijah je premajhen, kar je
tudi razlog za iskanje dodatnih virov dohodka, predvsem v razvoju dopolnilnih dejavnosti
(Popis kmetijstva 2002; Program priprave…, 2006, str. 4256).
Kmetijstvo v občini zaradi nizke stopnje intenzivnosti ne predstavlja večjega vira
onesnaževanjas pesticidi, herbicidi ipd. Kmetijsko bolj intenzivna območja so predvsem na
ravninskem delu občine, kjer se vedno bolj odražajo konflikti interesov predvsem med
poselitvijo, različnimi gospodarskimi oziroma obrtniškimi projekti in kmetijsko dejavnostjo.
Menim, da večji problem z vidika onesnaževanja predstavlja časovno nepravilno gnojenje
travnikov z odpadno vodo iz gospodinjstev in pa anioaktivni detergenti, ki jih te odpadne
vode pogosto vsebujejo. K onesnaževanju ozračja s toplogrednimi plini prispevajo različne
oblike živinoreje predvsem govedoreja, vendar pa je zaradi sorazmerno majhnega števila glav
živine to zanemarljivo.
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Slika 64: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Dol pri Ljubljani leta 2000.

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2002 (Kartografija: Maja Višček)
Večinoma so kmetije usmerjene v pašno živinorejo (50 %) ali mešano živinorejo (29 %), in
sicer v rejo goveda (slika 64), s čimer se je leta 2000 v občini ukvarjalo 149 družinskih kmetij
od skupnih 159. »Pretežna usmeritev kmetij je v pridelavo žit, krmnih rastlin in krompirja«
(Program priprave…, 2006, str. 4256).

8.5. REKREACIJA IN TURIZEM
V občini Dol pri Ljubljani turizem nima pomembnejše funkcije. Slabo pa je razvita tudi
ponudba prenočitvenih kapacitet, v letu 2008 je bilo na voljo le 14 ležišč (SI-STAT
podatkovni portal, 2009). V zadnjem času se v kmečkem turizmu marsikaj spreminja. V
okviru medobčinskega povezovanja je občina vključena v projekt »Po poteh dediščine«, kjer
se z nekaterimi svojimi točkami vključuje v skupno ponudbo tudi občina Dol pri Ljubljani,
npr. s turistično kmetijo Pr´Krač v Dolskem, rojstno hišo Jurija Vege v Zagorici pri Dolskem
paviljoni
v
Dolu
pri
Ljubljani.
ter
Graščinskimi
Razgibano površje in posledično pestro naravno okolje pa nudijo odlične možnosti za razvoj
rekreacijskega turizma, kjer uporabniki lahko koristijo nekatere kolesarske poti (tri kolesarske
transverzale), pešpoti (Evropska pešpot E6, Zasavska planinska pot, Ljubljanska mladinska
pot in Badjurova krožna pot) in druge vrste poti (konjeniška pot).
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9. ODZVI NA OKOLJSKE PROBLEME OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
9.1. ODZIVI PREBIVALCEV OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Na podlagi ankete, ki sem jo izvedla poleti 2009, sem ugotovila, da je večina prebivalcev
občine Dol pri Ljubljani zadovoljna z urejenostjo in čistočo domačega okolja (slika 65) in ni
izpostavila nobenih večjih okoljskih problemov. Več anketiranih je menilo, da je okolje v
Sloveniji bolj onesnaženo v primerjavi z njihovim domačim okoljem.

Število anketiranih

Slika 65: Primerjava onesnaženosti domačega okolja s RS.

Vir podatkov: Anketa, avg.–sep. 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 66: Viri onesnaževanja domačega okolja.

Vir podatkov: Anketa, avg.–sep. 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Najpogosteje pa so kot moteč dejavnik v okolju izpostavili promet s 24 %, odpadno vodo z 20
% in divja odlagališča z 19 % (slika 66), ki so hkrati tudi dejansko največji viri onesnaževanja
v občini.
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Za izboljšanje aktualnega stanja okolja v občini predlagajo različne ukrepe. Največji delež
občanov, kar 37 %, meni, da bi ureditev kanalizacijskega sistema največ doprinesla k
izboljšanju kakovosti okolja. Poleg tega pa si želijo več eko otokov (11 %), izgradnjo
plinovodnega omrežja (11 %) in večjo okoljsko osveščenost soobčanov (8 %). Vendar pa je
na vprašanje, koliko bi bili pripravljeni prispevati letno za različne okoljske investicije, kar 51
% občanov odgovorilo, da nič, saj že zdaj prispevajo dovolj, pa se denar ne porabi primerno.
18 % odstotkov bi za različne okoljske projekte prispevalo 10 do 20 evrov letno in 14 % več
kot 50 evrov letno (slika 67).
Slika 67: Okoljski prispevki v evrih (v %).

Vir podatkov: Anketa, avg.–sep. 2009 (Kartografija: Maja Višček)

9.2. OKOLJSKA OCENA LOKALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI (2007-2013)
»Dolgoročni plan občine (DPO) iz leta 1998 je bil izdelan za potrebe leta 1994 ustanovljene
občine Dol pri Ljubljani. Izdelan je bil po prejšnji metodologiji in je obsegal seznam nalog za
usmerjanje in racionalni razvoj, ki se ga lahko kontrolira, posodobi in izboljša glede na
pomembne novosti v državi, družbi in gospodarstvu. Plan odraža vizijo občanov za razvoj
občine, kakor je bila izražena v času sprejemanja DPO« (Lokalni razvojni…, 2007).
Na osnovi novih spoznanj se je oblikoval Lokalni razvojni program občine Dol pri Ljubljani
2007–2013 (Lokalni razvojni…, 2007). Novi dokument je izdelan po novi metodologiji, ki je
predpisana z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Lokalni razvojni…, 2007). Lokalni
razvojni program (LRP) je eden od temeljnih instrumentov izvajanja lokalne politike in
osnova za vključevanje v regionalne razvojne programe (RRP) ter v območne razvojne
programe (ORP). Občina Dol pri Ljubljani se vključuje v RRP Ljubljanske urbane regije
(Lokalni razvojni…, 2007).
»Dolgoročni cilj LRP je doseganje skladnega razvoja celotne občine za zagotavljanje
kakovosti življenja njihovih prebivalcev na vseh področjih delovanja. V program so zajeti
ukrepi za uspešen razvoj okolju prijaznega gospodarstva, za varovanje naravnih virov,
naravne in kulturne dediščine, pokrajinske raznolikosti in drugega javnega dobra v občini Dol
pri Ljubljani« (Lokalni razvojni…, 2007).
Med analizo obstoječega LRP sem se osredotočila prav na prepoznavanje in ocenjevanje
različnih projektov glede na okoljsko upravičenost. Podatke sem zbrala v preglednici 23 in 24.
Kot okoljsko najpomembnejše in temeljne projekte sem ocenila domala vse projekte
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programa Trajnostnega prostorskega razvoja, saj menim, da sta dobro pripravljena strategija
prostorskega razvoja občine in občinski prostorski akt nujna za preudarno, ekonomično in
predvsem sonaravno ravnaje z okoljem.
Nadalje pa sem kot prioritetne in za občino Dol pri Ljubljani bistvene projekte ocenila
predvsem tiste, ki bi največ doprinesli k izboljšanju stanja (potencialno) najbolj ogroženim
okoljskim sestavinam, če bi se trenutno izvajanje pritiskov nadaljevalo oziroma celo
povečevalo. Kot zelo pomemben projekt sem tako ocenila projekt Zaščita rezervnih vodnih
virov in projekte, ki se ukvarjajo z uporabo okoljsko sprejemljivejših virov energije, in sicer
imam v mislih predvsem uporabo lesne biomase in izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Pri
zadnjem pa bi veljalo razmisliti tudi o alternativnih načinih ravnanja (npr. RČN) z odpadnimi
vodami. Znatno bi na okolje vplivala tudi deponija gradbenih odpadkov, glede na sestavo
odpadkov na divjih odlagališčih. K izboljšanju stanja okolja in navad občanov bi lahko
doprineslo tudi Društvo za varovanje narave z različnimi projekti v sodelovanju z javnostjo in
osnovno šolo.
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Preglednica 23: Okoljska ocena projektov v LRP 2007–2013 z (ne)posrednim vplivom na
okolje.
Program

Projekt

Trajnostni prostorski razvoj
Strategija prostorskega razvoja
občine
Prostorsko
Občinski prostorski načrt
načrtovanje
Program opremljanja stavbni
zemljišč za vsa občinska
naselja
Zunanji izgled
krajev

Zagotovitev sofinanciranja
popusta za vsakega občana pri
obnovi fasad

Časovni okvir
( realiziran)

Okoljska ocena*

2007

5

2007

5

2007

4

2007–2008

5
(+) s stališča varčevanja energentov
za ogrevanje glede na starost
objektov v občini

2007–2013

5
(+) varovanje 10 rezervnih vodnih
virov kljub težnji priključevanja
gospodinjstev na ljubljanski vodovod

Oskrba z vodo

Zaščita rezervnih vodnih virov

Ureditev občinskih cest in javnega prometa
Izgradnja krožišča Dolsko
Izgradnja krožišča v Dolu
Izgradnja krožišča na Vidmu
Izgradnja dovozne ceste s
krožiščem za dostop v PC
Dolsko
Izgradnja javne razsvetljave v
vseh naseljih

2007 (2006)
2007–2008
(2007)
2008–2009 (ni)
2007–2008 (ni)

2007–2013 (še ni
izveden v celoti)

3
(+) umirjanje prometa na Zasavski
cesti in pospeševanje vključevanja
prometa na Zasavsko cesto, kar ima
oboje za posledico zmanjševanje
emisij onesnaževal v zrak
(+/-) pozitivna v primeru uporabe
ekoloških popolnoma zasenčenih
svetilk v pravilnem obsegu, kljub
temu pa bo doprineslo k večji porabi
el. energije

(-) dodatno onesnaževanje zraka in
tal z onesnaževali, zato je treba
parkirišče primerno urediti in
preprečiti morebitno onesnaženje tal
4
Vzpostavitev službe
(+) nadzorovanje izvajanja določb
občinskega redarja in
2007–2010
občinskih predpisov s področja
komunalnega inšpektorja
komunalne dejavnosti
Opombe: Okoljska pomembnost projektov: od 1manj pomemben do 5 zelo pomemben
Parkirišča za tovorna vozila

2007–2013

Pripravila po: LRP občine Dol pri Ljubljani 2007–2013; lastna okoljska ocena*
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Preglednica 24: Okoljska ocena projektov v LRP 2007–2013 z (ne)posrednim vplivom na
okolje
Program

Projekt

Ekološko ravnanje z odpadki
Izgradnja kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave za
naselji Videm in Dol
Izgradnja kanalizacijskega
sistema in čistilne naprave v
Dolskem
Kanalizacijsko
omrežje in
Izgradnja kanalizacijskega
čistilne naprave
sistema Vinje
Izgradnja kanalizacijskega
sistema Beričevo in Brinje
Izgradnja kanalizacijskega
sistema in čistilne naprave v
Senožetih
Ureditev ekoloških otokov
Drugi odpadki

Postavitev tabel za prepoved
nelegalnega odlaganja
odpadkov
Organizacija čistilne akcije na
leto z zaključno prireditvijo

Časovni okvir
( realiziran)

2007–2013
2008–2017
2008–2017
2008–2017

Okoljska ocena*

5
(+) ureditev kanalizacijskega sistema in
čiščenje odpadnih voda bo odpravilo
točkasto onesnaževanje površinskih in
podzemnih voda
(-) klasične čistilne naprave so
energetsko potratne, kar bo v prihodnje
pomenilo povečano porabo električne
energije v občini Dol pri Ljubljani

2008–2017
2007–2013
2007–2013

5
(+) ločeno zbiranje odpadkov omogoča
enostavnejšo reciklažo
5
(+) dodatno osveščanje javnosti o
problematiki nelegalnih odlagališč

2007–2013

Oskrba z energijo
Izgradnja plinovodnega
omrežja za celotno območje

2007–2017

Ogrevanje z biomaso v
posameznih naseljih občine
(Vinje, Podgora)

2007–2013

3-4
(+) zmanjšanje emisij onesnaževal v
zrak
(-) izkoriščanje svetovnih zalog
5
(+)zmanjšanje emisij onesnaževal v
zraka
(+) uporaba obnovljivih virov

Vsebinsko bogato družbeno življenje občanov
Društvena
dejavnost

Društvo za varovanje narave

2007

5
(+) osveščanje javnosti o okoljskih
problemih

Povečanje produktivnosti gospodarstva občine
Poslovna cona Dolsko

2007–2008

(-) poseganje v prostor namenjen
kmetijstvu
(-) poseganje v prostor namenjen
kmetijstvu
5
(+) glede na delež divjih odlagališč z
gradbenim materialom

Poslovna cona Beričevo in
2010–2013
Brinje
Deponija gradbenih odpadkov
in eko predelava odpadkov na
2008–2010
ustrezni lokaciji
Turistična ponudba občine
Krajinski park
4
2007–2009
Opombe: Okoljska pomembnost projektov: od 1manj pomemben do 5 zelo pomemben

Pripravila po: LRP občine Dol pri Ljubljani 2007–2013; lastna okoljska ocena*

Stran | 75

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

9.3. REŠEVANJE PROBLEMATIKE ENERGETSKIH TOKOV S SONČNO
ENERGIJO
9.3.1. MOŽNOSTI IZRABE NEPOSREDNE SONČNE ENERGIJE V OBČINI DOL
PRI LJUBLJANI
Za vrednotenje kazalcev potenciala izrabe neposredne sončne energije v občini Dol pri
Ljubljani sem uporabila podatke iz najbližjega merilnega mesta Ljubljana Bežigrad oziroma
interpolirane vrednosti* za raziskovalno območje.

9.3.1.1.

Globalni sončni obsev

Za merilno mesto Ljubljana Bežigrad je bilo na podlagi meritev količine globalnega sončnega
sevanja določena povprečna letna vrednost za obdobje 1994–2003, ki znaša 4359,6 MJ/m²
(1211,0 kWh/m²). Glede na sliko 68 tudi območje občine Dol pri Ljubljani prejme med 4200
in 4400 MJ/m²* (1166,7–1222,2 kWh/m²*) globalnega sončnega obseva.
Slika 68: Desetletno (1994–2003) povprečje letnega globalnega sončnega obseva29 (v MJ/m²).

Vir: Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007
Na splošno za Slovenijo velja, da kar 85 % vse sončne energije prejme v času od marca do
oktobra (Solarna streha..., 2007). Podobno lahko sklepamo, da velja tudi za občino Dol pri
29

»Desetletno povprečje letnega globalnega obseva (1994–2003) v Sloveniji je med 3790 in 5000 MJ/m².
Polovica Slovenije prejme med 4150 in 4540 MJ/m² sončne energije. Največ sončne energije prejmejo Primorje,
Kras in Goriška (nad 4680 MJ/m²). […] Najmanj globalnega sončnega obseva (pod 3880 MJ/m²) ima vzhodno
predgorje Julijskih Alp z Bohinjskim kotom, večji del Kamniških Alp ter južna Slovenija s Snežnikom «
(Kastelec, D., Rakovec, J., Zakšek, K., 2007, str. 62).
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Ljubljani (preglednica 25), ki poleti prejme v povprečju med 1840 in 1880 MJ/m² in spomladi
med 1410 in 1580 MJ/m² v naseljih na Ljubljanskem polju ter med 1370 in 1410 MJ/m²*
(380,6–391,7 kWh/m²) na hribovitih predelih občine. Najmanj sončne energije doseže občino
pozimi (380–420 MJ/m²) in jeseni (720–740 MJ/m²) (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007).
Preglednica 25: Energija globalnega sončnega obsevanja v občini Dol pri Ljubljani v obdobju
1994–2003 (v MJ/m² in kWh/m²).
Energija globalnega sončnega obsevanja*
Letni čas
(v MJ/m²)
(kWh/m²)
1370–1580
380,6–438,9
Pomlad
1840–1880
511,1–522,2
Poletje
720–740
200–205,6
Jesen
380–420
105,6–116,7
Zima
Opomba: * interpolirane vrednosti

Vir podatkov: Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007
Dnevni poteki energije sončnega obsevanja za posamezne mesece se močno razlikujejo (slika
69), vendar vsi dosežejo vrh med 12. in 13. uro (slika 70). Ob tej uri je bilo na merilnem
mestu Ljubljana Bežigrad januarja v povprečju izmerjeno 200 Wh/m² (720 MJ/m²), aprila
okoli 500 Wh/m² (1800 MJ/m²), julija okoli 700 Wh/m² (2520 MJ/m²) in oktobra okoli 310
Wh/m² (1116 MJ/m²) (Klimatografija.., 2004, str. 26).
Slika 69: Mesečno povprečje dnevnega globalnega sončnega obseva za Ljubljano30 v obdobju
1994–2003 (v MJ/m²).

Vir podatkov: Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007 (Kartografija: Maja Višček)

30

Meritve globalnega sončnega sevanja v Ljubljani potekajo od leta 1959 (Klimatografija…, 2004).
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Slika 70: Dnevni poteki energije globalnega sončnega obsevanja za Ljubljano v obdobju
1971–2000 (v Wh/m²).

Vir: Klimatografija…, 2009

9.3.1.2. Kvaziglobalni sončni obsev
Za določanje okvirnih vrednosti kvaziglobalnega sončnega obseva v občini Dol pri Ljubljani
sem uporabila interpoliranime vrednosti. Na območju občine, ki leži na Ljubljanskem polju
znaša kvaziglobalni sončni obsev med 4200 in 4440 MJ/m² (oziroma 1166,7–1222,2 kWh/m²)
(slika 71). Zaradi vpliva reliefa se pojavljajo večje razlike v količini prejete energije med
severnimi in južnimi ekspozicijami. Na severnih (osojnih) pobočjih je prejeta sončna energija
nižja od tiste na južnih (prisojnih) pobočjih, in sicer znaša med 1000 in 3700 MJ/m² (slika
71). »Osojna pobočja namreč mnogo časa prejemajo le difuzni obsev, ki je zaradi zaprtosti
reliefa (manjši delež vidnega neba) še dodatno zmanjšana« (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007,
str. 75). Največ energije (več kot 4400 MJ/m² oz. 1222,2 kWh/m²) prejmejo območja na višjih
predelih občine, kot so manjše uravnave, npr. Križevska vas.
Količina globalnega31 (slika 68) in kvaziglobalnega (slika 71) sončnega obsevanja sta
zanimiva podatka predvsem za agronome, biologe in gozdarje, ker podajata informacijo o
energiji, ki jo prejme vodoravna ploskev ali dejansko površje. Energetiki pa lahko postavijo
sprejemnike sončne energije (npr. sončne kolektorje ali sončne celice) tako, da ti prejmejo kar
največ sončnega obsevanja in niso omejeni z vodoravnimi ploskvami in reliefom (Kastelec,
Rakovec, Zakšek, 2007).

31

Globalno sončno obsevanje na vodoravno ploskev sestavljata dve komponenti – direktno in difuzno sevanje:
Gglob,o = Gdir,o + Gdif,o (Medved, Novak, 2000).
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Slika 71: Desetletno (1994–2003) povprečje letnega kvaziglobalnega sončnega obseva.

Priredila po: Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007 (Kartografija: Maja Višček)

9.3.1.3 Trajanje sončnega obsevanja
Na najbližji merilni postaji Ljubljana Bežigrad je bilo na podlagi meritev trajanja sončnega
sevanja v letih 1971–2000 izračunano povprečno trajanje sončnega obsevanja, ki znaša za to
merilno mesto 1942 ur letno (po podatkih Agencija RS za okolje). V občini Dol pri Ljubljani
znaša povprečno trajanje sončnega obsevanja med 1740 do 1980 ur32.
Slike 72–75 prikazujejo trajanje sončnega obsevanja v vseh štirih letnih časih v občini Dol pri
Ljubljani. Največ ur sončnega obsevanja prejmejo tako naselja, ki ležijo na severnem do
vzhodnem delu občine, med njim je naselje Senožeti tisto, ki prejme največ ur sončnega
obsevanja, in sicer med 1840 do 1980 ur letno.
Na podlagi sicer interpoliranih vrednosti ur sončnega obsevanja tako lahko sklenemo, da med
različnimi deli občine z vidika trajanja sončnega obsevanja ni večjih razlik v številu prejetih
ur sončne energije na leto. V trajanju obsevanja pa se večje razlike kažejo med letnimi časi, in
sicer občina prejme največ ur v poletnem času in najmanj v zimskem.

32

izračunano na podlagi interpoliranih vrednosti
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Slika 72: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – zima (1971–2000) v občini Dol pri
Ljubljani.

Prirejeno po: Atlas okolja, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 73: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – pomlad (1971–2000) v občini Dol pri
Ljubljani.

Prirejeno po: Atlas okolja, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
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Slika 74: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – poletje (1971–2000) v občini Dol pri
Ljubljani.

Prirejeno po: Atlas okolja, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 75: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – jesen (1971–2000) v občini Dol pri
Ljubljani.

Prirejeno po: Atlas okolja, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

9.3.1.4. Meteorološki dejavniki
Podatkov o številu oblačnih, jasnih in meglenih dni za občino Dol pri Ljubljani ni na voljo. Ti
meteorološki dejavniki vplivajo na globalno sončno obsevanje in s tem na količino prejete
sončne energije. Oblačnost in megla namreč povečujeta sipanje svetlobe in tako predstavljata
oviro za neposredno osončenost.

9.3.1.5. Reliefni dejavniki
Naklon in ekspozicija sta najpomembnejša reliefna elementa pri izračunavanju
kvaziglobalnega sončnega obsevanja (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007, cv: Gabrovec,
Zakšek, 2007). »Večji naklon proti jugu sicer načeloma pomeni boljši izkoristek direktne
obsevanosti zaradi manjšega vpadnega kota sončnih žarkov, ampak tudi manjši izkoristek
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difuzne obsevanosti zaradi zmanjšanega deleža vidnega neba« (Najugodnejša orientacija…,
2009). S tega vidika več sončne energije v občini Dol pri Ljubljani prejmejo uravnave na
pobočjih in dno Ljubljanskega polja (slika 76), vendar pa menim, da so te razlike glede na
meteorološke dejavnike v poletnem času zanemarljive, saj je takrat število jasnih dni največje
in je vpliv difuznega obsevanja tako manjši. Do »večjih« razlik pa prihaja predvsem v
preostalih letnih časih, ko je večji delež energije odvisen od difuzne obsevanosti.
Slika 76: Naklon površja v občini Dol pri Ljubljani.

Legenda:

Prirejeno po: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 2009 (Kartografija: Maja
Višček)
Z vidika ekspozicije površja v občini Dol pri Ljubljani predvsem izstopa naselje Laze, ki se
razprostira tik ob oziroma na samem osojnem pobočju (slika 77). Tu zasledimo pojav, ko leži
pobočje in s tem naselje Laze s severno ekspozicijo v lastni in hkrati vrženi senci, kar ima za
posledico manjšo osončenost in hkrati bistveno slabše možnosti za izrabo sončne energije, saj
severne lege v povprečju prejmejo mnogo manj energije kot južne, medtem ko med območji z
ekspozicijo proti vzhodu in zahodu ni bistvenih razlik (preglednica 26).
Preglednica 26: Energija kvaziglobalnega obsevanja glede na eksplozijo površja v Sloveniji.
Ekspozicija
Srednje vrednosti (v MJ/m2)
Standardni odklon (v MJ/m2)
3600
620
Sever
3960
400
Vzhod
4400
260
Jug
4050
430
Zahod
Vir podatkov: Zakšek, Oštir, Podobnikar, 2004
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Slika 77: Lega naselja Laze.

Laze

Vir: GURS, 2009 (Avtorica: Maja Višček)
Oblikovanost površja torej vpliva na količino in intenziviteto prejete sončne energije z
ekspozicijo in svojo reliefno energijo

9.3.1.6. Arhitekturni/urbanistični dejavniki
Urbanistični dejavniki vplivajo na količino prejete energije predvsem s postavitvijo objektov
v prostoru, in sicer v smislu oviranja sončne energije na poti do stavbe. V občini Dol pri
Ljubljani ni večjih ovir, saj prevladuje gradnja individualnih hiš. Večstanovanjskih objektov
je malo, največ jih je v Dolskem, Dolu pri Ljubljani in Vidmu, drži pa da so v zadnjem času v
porastu.
Arhitekturni dejavniki kot so ekspozicija strehe in njen naklon pa so predvsem pomembni s
stališča večje oziroma manjše »naravne« primernosti strehe za izkoriščanje sončne energije,
vendar pa vemo, da je moč kolektorje in sončne celice namestiti neodvisno od tega s pomočjo
nosilcev. Za Slovenijo velja, da je ugoden naklon strehe med 27 in 37 °, ekspozicija pa južna
do jugozahodna oziroma ±30 °, po nekaterih podatkih tudi do ±45 ° (Grobovšek, 2007;
Solarni sistemi – svetovalec, 2009). Sončno energijo lahko izkoriščamo tudi pri naklonih
strehe med 15 ° in 45 °, vendar pa se proizvodnja zmanjša od 3 do 4 % (Flegar, Škarja, 2009),
kar seveda ni velika izguba.

9.3.1.7. Drugi dejavniki – različne ovire
Drugi dejavniki, ki še lahko vplivajo na količino prejete sončne energije so različne ovire
oziroma senčila okoli stavbe, in sicer mislim predvsem na različne vegetacijske ovire, bodisi
gozd, posamezna drevesa ali sadovnjake. »Razdalja med sprejemniki in kakršnokoli oviro, ki
lahko povzroča senco, mora biti najmanj 2,5 metrov večja, kot je višina ovire« (Solarni
sistemi – svetovalec, 2009).
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9.3.1.8. Sinteza
Na podlagi zgoraj izbranih kazalcev (brez arhitekturnih/urbanističnih in drugih dejavnikov)
menim, da je lahko izraba neposredne sočne energije v občini Dol pri Ljubljani primerna
izbira kot dopolnilo pri ogrevanju sanitarne vode in prostorov pri vseh objektih razen v
naselju Laze, če so primerni tudi t. i. arhitekturni/urbanistični dejavniki, predvsem višina
sosednjih objektov in drugi dejavniki – različne ovire (slika 78). Mnoge arhitekturne ovire
(npr. naklon, orientacija strehe ipd.) so namreč premostljive s pomočjo nosilcev.
Slika 78: Možnosti izrabe sončne energije v občini Dol pri Ljubljani.

Kartografija: Maja Višček
Izraba neposredne sočne energije je sicer v Lazah mogoča, vendar pa bi bila ekonomsko manj
upravičena glede na količino prejete sončne energije, trajanja sončnega obsevanja in
predvsem ekspozicijo površja.
Slika 79: Delež pokritja s sanitarno vodo.

Vir: Brezmejna..., 2007
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Neposredna sončna energija velja kot zelo dober vir energije za ogrevanje vode predvsem v
poletnih mesecih (slika 79), ko lahko z njo v Sloveniji pokrijemo tudi do 100 % potreb po
topli sanitarni vodi, v povprečju letno pa 72,8 %. V hladnejši polovici pa jo lahko uporabimo
zgolj kot dopolnilo pri ogrevanju sanitarne vode in prostorov, saj je primanjkljaj sončne
energije prevelik, da bi z njim lahko zagotovili potrebe porabnikov (slika 80) (Brezmejna…,
2007).
Slika 80: Potreba toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.

Vir: Solarna streha..., 2007

9.3.2. FUNKCIJE NEPOSREDNE SONČNE ENERGIJE V OBČINI DOL PRI
LJUBLJANI
Na terenu sem s pomočjo kartiranja jeseni 2009 ugotavljala prisotnost sončnih celic in
kolektorjev, z anketiranjem pa sem predvsem skušala raziskati namembnost slednjih.
Neposredna sončna energija ima v občini predvsem funkcijo ogrevanja sanitarne vode.
Sanitarno vodo z neposredno sončno energijo ogreva 3 % anketiranih gospodinjstev, 6 % pa
vodo ogreva v kombinaciji še z drugimi energenti (kurilno olje 45 % in polena 11 % (slika
81).
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Slika 81: Ogrevanje sanitarne vode samostojno s pomočjo sončnih kolektorjev oziroma v
kombinaciji z drugimi energenti v občini Dol pri Ljubljani leta 2009.

Vir podatkov: Anketa, avg. – sep. 2009
Manj pomembno funkcijo pa ima neposredna sončna energija pri ogrevanju prostorov, kjer se
le-ta uporablja kot dopolnilo. Najpogostejša kombinacija je, tako kot pri ogrevanju sanitarne
vode, s kurilnim oljem in poleni.
Slika 82: Sončna elektrarna MFE Srečko Rupnik.

Avtorica fotografije: Maja Višček (december 2009)
Med naselji, ki izkoriščajo sončno energijo prednjači naselje Senožeti (slika 83), in sicer sem
na terenu zabeležila kar 14 takšnih objektov, od tega jih 13 s sončnimi kolektorji in eden s
sončnimi celicami. Pri zadnjem objektu gre za sončno elektrarno MFE Srečko Rupnik z
nazivno močjo 2,1 kW, ki obratuje od 9. oktobra 2009 (slika 82).
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Slika 83: Raba sončne energije v občini Dol pri Ljubljani.

Opombe: rumena – SSE, redeča – sončna elektrarna

Vir podatkov: GURS, 2009; Kartiranje sončnih kolektorjev in celic, 2009 (Kartografija: Maja
Višček)

9.3.3. POTENCIAL IZRABE SONČNE ENERGIJE NA JAVNIH OBJEKTIH V OBČINI
DOL PRI LJUBLJANI
Glede na fizičnogeograske dejavnike menim, da ima občina Dol pri Ljubljani še velik
potencial za izrabo sončne energije. Zaradi česar sem se odločila preučiti možnosti izrabe
sončne energije na javnih objektih.
Za raziskovanje možnosti izrabe sončne energije na javnih objektih sem si izbrala štiri
objekte, in sicer (slika 84–87):
 OŠ Dol pri Ljubljani v Vidmu,
 Podružnično šolo Dolsko in Enoto vrtca Dolsko, ki sta nameščena v istem objektu v
naselju Dolsko,
 Kulturni dom Dolsko in
 Podružnično šolo Senožeti.
Vsi štirje objekti so nameščeni v naseljih oziroma delih naselij, ki ležijo na ravnini, kar
pomeni, da imajo z vidika prejete sončne energije optimalno lego.
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Primer 1: OŠ Dol pri Ljubljani
Slika 84: OŠ Dol pri Ljubljani.
SV

JZ

Vir: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček (marec 2010)

Preglednica 27: Podatki o strehi OŠ Dol pri Ljubljani.
Številka objekta
1
2
Naklon
cca. 20 °
cca. 20 °
Dimenzije v m (d x š)
69,7 x 10,8 10,5 x 9,8
Razpoložljiva površina v m2
515
401
Odstopanje od smeri jug
- 60 °
-10 °
Okoliške ovire
/
/
Vir podatkov: Lastne meritve, 2009

3
cca. 20 °
44,4 x 8,8
182
+ 30 °
/

Primer 2: Podružnična šola Dolsko in Enota vrtca Dolsko
Slika 85: Podružnična šola Dolsko in Enota vrtca Dolsko.
JV

SZ

Vir: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček (marec
2010)
Preglednica 28: Podatki o strehi Podružnične šole Dolsko in Enote vrtca Dolsko.
Številka objekta
1
Naklon
cca. 20 °
Dimenzije v m (d x š)
52,5 x 9,4
Razpoložljiva površina v m2
356
Odstopanje od smeri jug
- 30 °
Okoliške ovire
drevesa
Vir podatkov: Lastne meritve, 2009
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Primer 3: Kulturni dom Dolsko
Slika 86: Kulturni dom Dolsko.

Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček
(marec 2010)
Preglednica 29: Podatki o strehi Kulturnega doma.
Številka objekta
1
Naklon
cca. 35 °
Dimenzije v m (d x š)
17,4 x 9,4
Razpoložljiva površina v m2
146
Odstopanje od smeri jug
- 40 °
Okoliške ovire
/
Vir podatkov: Lastne meritve, 2009
Primer 4: Podružnična šola Senožeti
Slika 87: Podružnična šola Senožeti.
SZ

JV

Vir podlage: GURS, 2009; (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček
(marec 2010)
Preglednica 30: Podatki o strehi Podružnične šole Senožeti.
Številka objekta
1
Naklon
cca. 35 °
Dimenzije v m (d x š)
17,4 x 9,4
Razpoložljiva površina v m2
110
Odstopanje od smeri jug
- 30 °
Okoliške ovire
/
Vir podatkov: Lastne meritve, 2009
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Od štirih proučevanih objektov (slike 84–87) sta glede na znane atribute strehe (preglednice
27–30) za izrabo sončne energije, popolnoma primerna samo dva objekta, in sicer objekt
Podružnične šole Senožeti in del objekta Kulturnega doma, saj imata edina poleg primerne
orientacije, primeren tudi naklon strehe (preglednici 29, 30). Slednji je pri obeh objektih
približno enak in znaša cca. 35 °. Odklon od smeri jug je pri obeh zgoraj omenjenih objektih
nekoliko iz optimalne smeri, pa vendar še vedno sprejemljiv in ugodn za postavitev solarnih
sistemov. Solarne sisteme pa je mogoče postaviti tudi na preostalih objektih, vendar pa s
pomočjo nosilcev, ki bodo solarnim sistemom omogočili optimalno lego in tako maksimalen
izkoristek. Skupna površina razpoložljive strehe za namestitev sončnih celic na zgoraj
omenjenih primernih objektih znaša le 256 m2, kar bi pomenilo približno 47,62 MWh
proizvedene električne energije letno.
Z vidika izkoriščanja sončne energije pa so primerni tudi drugi objekti v občini, izpostavila bi
tri objekte nad Zasavsko cesto v neposredni bližini cerkve sv. Helene (slika 88), ki so 35 °
naklona strehe in 15 ° odklona od južne smeri ter brez večjih ovir – senčil okoli objektov
primerni za izkoriščanje sončne energije. Na 1194 m2 bi lahko s povprečno proizvodno 0,186
MWh/m2 letno proizvedli vsako leto okvirno 222,08 MWh (preglednica 31).
Slika 88: Gospodarski objekti v Dolskem.
SV

JZ

JZ

SV

Vir podlage: GURS, 2009; (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček
(marec 2010)
Preglednica 31: Podatki o strehi na gospodarskih objektih v Dolskem.
Številka objekta
1
2
3
Naklon
cca. 35 °
cca. 35 °
cca. 35 °
Dimenzije v m (d x š)
65,0 x 6,5
65,0 x 6,5 76,0 x 4,6
Razpoložljiva površina v m2
422,5
422,5
349
Odstopanje od smeri jug
+ 15 °
+ 15 °
+ 15 °
Okoliške ovire
/
/
/
Vir podatkov: Lastne meritve, 2009
Menim, da bi bilo treba pri novogradnjah določiti tudi smernice, ki bi omogočale optimalno
namestitev solarnih sistemov, in sicer bi bilo smiselno z uredbami določiti ekspozicijo in pa
okvirni naklon strehe.
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9.4. REŠEVANJE PROBLEMATIKE ENERGETSKIH TOKOV Z LESNO BIOMASO
9.4.1. GEOGRAFSKE MOŽNOSTI RABE LESNE BIOMASE KOT VIRA ENERGIJE NA
RAVNI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

V nadaljevanju bom predstavila demografske, socialno-ekonomske, gozdnogospodarske in
gospodarske kazalce, ki sem jih izbrala s pomočjo tistih, objavljenih na spletni strani Zavoda
za gozdove Slovenije in jim dodala še nekaj svojih, saj me ne zanima le potencial rabe lesne
biomase za daljinski sistem ogrevanja z vidika občine, ampak tudi možnosti ogrevanja
individualnih hiš nasploh.

9.4.1.1. Demografski kazalci
Površina gozda na prebivalca
Površina gozda na prebivalca je leta 1999 v občini Dol pri Ljubljani znašala 0,36
ha/prebivalca, leta 2008 pa se je zaradi neznatnega skrčenja gozdnih površin (in sicer za 13,85
ha) (preglednica 32) in predvsem zaradi rasti prebivalstva (preglednica 19) zmanjšala že na
0,27 ha/prebivalca, kar je precej pod slovenskim povprečjem, ki je leta 2008 po podatkih
Zavoda za gozdove Slovenije znašal 0,58 ha/prebivalca. Trend zmanjševanja je v občini Dol
pri Ljubljani moč pričakovati tudi v prihodnje predvsem na račun povečevanja prebivalstva.
Kar bo v prihodnje pomenilo poleg manjše razpoložljivosti lesne biomase tudi večjo ranljivost
gozdov in ozračja zaradi onesnaževanja in posledično tudi drugih okoljskih sestavin.
Preglednica 32: Indeks gozdnatosti 2008/1999 v občini Dol pri Ljubljani.
Katastrska občina
Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Petelinje
Vinje
Dolsko
Križevska vas
Senožeti
Laze
Kleče
Skupaj

Površina gozdov (v ha)
1999
2008
22,72
17,50
136,15
123,56
135,22
134,59
98,73
99,67
271,06
277,08
137,33
133,87
181,97
184,02
199,67
201,68
296,84
295,88
12,22
10,21
1.491,91
1.478,06

Indeks gozdnatosti 2008/1999*
0,77
0,91
0,99
1,01
1,02
0,97
1,01
1,01
0,99
0,84
0,99

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009; lastni izračuni*; Zavod za gozdove Slovenije, 2009
Lastniška struktura gozdov
Lastniška struktura gozdov je v občini Dol pri Ljubljani neugodna z vidika občine kot
potencialnega pobudnika izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na osnovi
lastnih (občinskih) lesnih zalog, saj je v njeni lasti le 1 % (leta 2008 – slika 89) vseh gozdov v
občini. Delež zasebnih gozdov pa je v občini Dol pri Ljubljani leta 2008 znašal kar 90 %
(slika 98, preglednica 33), kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem (74 % po podatkih
Zavoda za gozdove Slovenije). Takšna lastniška struktura gozdov pa je na drugi strani ugodna
za same lastnike gozdov, saj jim omogoča uporabo lesa za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode ter prodajo surovega lesa.
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Preglednica 33: Lastništvo gozdov v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.
Katastrska občina
Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Petelinje
Vinje
Dolsko
Križevska vas
Senožeti
Laze
Kleče
Skupaj

Zasebni gozd
14,70
109,90
134,59
58,65
275,13
111,24
174,03
198,60
250,39
3,98
1.331,21

Lastništvo (v ha)
Državni gozd
Občinski gozd
2,80
0,00
13,22
0,44
0,00
0.00
41,02
0,00
1,50
0,45
22,58
0,05
9,37
0,62
3,08
0,00
37,71
7,78
6,23
0,00
137,51
8,9

Skupaj
17,50
123,56
134,59
99,67
277,08
133,87
184,02
201,68
295,88
10,21
1.478,06

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009
Slika 89: Lastniška struktura gozdov v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009 (Kartografija: Maja Višček)
Delež stanovanj ogrevanih z lesom
Delež stanovanj ogrevanih z lesom naj bi bilo po podatkih objavljenih na uradni spletni strani
Zavoda za gozdove Slovenije v občini Dol pri Ljubljani leta 2007 29 % (preglednica 42). Z
anketo, katero sem izvedla poleti 2009, pa sem ugotovila, da je takšnih stanovanj le še 20 %
(glej slika 52). Resnica je najverjetneje nekje vmes, saj je bilo v anketo zajetih le 117
naključno izbranih gospodinjstev (cca. 8 % od vseh gospodinjstev v občini). Zagotovo pa
podatki kažejo na trend zmanjševanja rabe lesne biomase v gospodinjstvih občine Dol pri
Ljubljani.
Gostota poselitve
Gostota poselitve je eden od pomembnih kazalcev za vzpostavitev sistema daljinskega
ogrevanja z lesno biomaso, saj strnjena gradnja potencialno pomeni višjo gostoto odjema
toplote. S tega vidika so za vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
najbolj primerna naselja oziroma deli naselij s strnjeno gradnjo objektov kot so na primer
naselja Dolsko, Dol pri Ljubljani, Kamnica, Podgora, Videm in druga.
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9.4.1.2. Socialno-ekonomski kazalci
Gozdne združbe in drevesne
Gozdne združbe in drevesne vrste so na območje občine Dol pri Ljubljani v grobem
razdeljene na dva različna habitata (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol Moravče 2009–2018, 2009):
 Reka Sava, obrežja rek in nižinski travniki, kjer gre za manjše gozdne površine.
 Osrednji del GGE Dol-Moravče in del enote južno od Save, za katere je značilen večji
naklon in visoka gozdnatost ter prepletanje gozdnih in kmetijskih površin.
Na območju občine Dol pri Ljubljani prevladujeta kisloljubni gozdni združbi bukve in
rebrenjače (Blechno-Fagetum) ter rdečega bora in borovnice (Vaccinio myrtilli-Pinetum
sylvestris). Slednja uspeva na kopastih grebenih in položnejših pobočjih najrevnejših rastišč,
kjer listavci ne morajo uspevati, in sicer na območju Videmskega hriba, Zobnika, Malega in
Velikega vrha, Baboških reber, Kravjeka in Vrat (nad naselij Zaboršt, Zajelše in Podgora) ter
območju Velike Benice in Špilja (v bližini cerkve sv. Agata) na levi strani Zasavske ceste v
smeri Litija (slika 90). Najdemo pa jo tudi na severozahodnem delu naselja Laze (Slika 90).
Drevesno plast sestavljajo predvsem rdeči bor (Pinus sylvestris), ponekod navadna smreka
(Picea abies) in posamični primeri gradna (Quercus petrea), pravega kostanja (Castanea
sativa), breze (Betula pendula), trepetlike (Populus tremula) in bukve (Fagus sylvatica)
(Marinček et al., 2006).
Gozdna združba bukve in rebrenjače (Blechno-Fagetum) pa je v največji meri zastopana na
pobočjih severno od naselja Senožeti ter na pobočjih pod naselji Vrh pri Dolskem, Zagorica
pri Dolskem in Križevska vas (slika 90). V glavnem uspevajo na permokarbonskih glinastih
skrilavcih ter grobozrnatih peščenjakih in breči, ki spadajo k izrazito kislim kamninam s
prevladujočim deležem SiO2 (Marinček et al., 2006). »Na teh kamninah prevladujejo distrična
rjava tla« (Marinček et al., 2006, str. 78). Drevesno plast sestavljajo bukev (Fagus sylvatica),
hrast graden (Quercus petraea), pravi kostanj (Castanea sativa) in navadna smreka (Picea
abies) (Marinček et al., 2006).
V večjem deležu je zastopana tudi združba gradna in belega mahu (Leucobryo-Quercetum
petraeae), in sicer na območju naselja Laze (slika 90), kjer poraščajo kopaste grebene in
zložna pobočja. Drevesna plast je sestavljena iz hrasta gradna (Quercus petraea), rdečega
bora (Pinus cylvestris) in pravega kostanja (Castanea sativa). Navadna smreka (Picea abies)
je redka (Marinček et al., 2006).
Ob vodotoku reke Save imamo gozdno združbo bele vrbe (Salicetum albea), ki se prepleta s
topolovimi logi in trstičjem (slika 90). Združba uspeva na peščenih ter na glinenih in težkih
zamočvirjenih tleh. Sestoji so pogosto poplavljeni in imajo predvsem varovalno funkcijo
(Marinček et al., 2006). Ob Kamniški Bistrici pa se nahaja združba doba in navadne smreke
(Piceo abietis-Quercetum roboris). Uspeva na ilovnato-glinastih nanosih, ki so zamočvirjeni.
Tla so od srednje do zelo globoka in slabo do močno oglajena. Drevesna plast je na tem
območju izrazito dvoplastna, v zgornji prevladujeta hrast dob (Quercus robur) in navadna
smreka (Picea abies). Spodnja plast je slabše razvita in jo sestavljajo navadni gaber (Carpinus
betulus), črna jelša (Alnus glutinosa), lipovec (Tilia cordata), češnja (Prunus avium) in
maklen (Acer campestre) (Marinček et al., 2006).
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Vir podlage: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009; Vegetacijska karta gozdnih združb. Ljubljana, 2006 (1:50.000)
(Kartografija: Maja Višček)

Slika 90: Vegetacijske značilnosti občine Dol pri Ljubljani.
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Slika 91: Ohranjenost gozdov po katastrskih občinah v občini Dol pri Ljubljani leta 1999.

Vir podlage: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009; Zavod za gozdove Slovenije, 2009
(Kartografija: Maja Višček)
Od preteklosti pa do danes se je struktura drevesnih vrst v gozdovih tudi na območju občine
Dol pri Ljubljani močno spremenila (slika 91), predvsem na račun listavcev, kar je neugodno
z vidika izkoriščanja lesa kot energenta. Kljub temu pa v občini prevladujejo bukove gozdne
združbe, in sicer bukov gozd z rebrenjačo. Velik delež bukovih gozdov je pozitiven kazalec z
vidika kurilnih vrednosti te drevesne vrste. Glede na delež zastopanosti jim sledijo gozdovi
rdečega bora in borovnice (slika 90), ki so iz energetskega vidika sicer manj ugodni.
Delež gozda
Delež gozda v občini Dol pri Ljubljani je leta 2008 znašal 44,4 % (preglednica 34), kar je
močno pod državnim povprečjem, ki je istega leta znašal 58,5 %. V primerjavi z najbolj
gozdnato občino v Sloveniji, in sicer Osilnico, pa je delež gozda za polovico nižji, saj delež
tam znaša kar 90,3 %. Glede na leto 1999 pa se je delež gozda v občini Dol pri Ljubljani še
nekoliko zmanjšal, in sicer iz 44,8 % na 44,4 %, predvsem na račun zmanjšanja gozdnih
površin v katastrskih občinah Beričevo, Kleče in Dol pri Ljubljani (preglednica 34, 35). Treba
je poudariti, da so te krčitve majhne in na območju celotne občine znašajo 19,85 ha (Zavod za
gozdove Slovenije, 2009).
Med najbolj gozdnate katastrske občine v občini Dol pri Ljubljani sodijo s 60–80 % Laze,
Podgora in Križevska vas, s 40–60 % jim sledijo Vinje, Petelinje in Senožeti (slika 92,
preglednica 35). Najmanj so z gozdom na splošnem porasle katastrske občine, ki ležijo na
ravnini Ljubljanskega polja, kjer večinoma najdemo obrečne gozdove, hkrati pa so ravno ta
naselja v teh katastrskih občinah zaradi strnjene gradnje najbolj primerna za izgradnjo sistema
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso.
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Preglednica 34: Gozdnatost v občini Dol pri Ljubljani leta 1999.
Katastrska občina
Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Kleče
Križevska vas
Vinje
Petelinje
Dolsko
Senožeti
Laze
Skupaj

Površina (v ha)
406,29
480,80
201,47
133,17
277,67
511,09
190,06
357,71
393,67
380,71
3.332,64

Površina gozdov (v ha)
22,72
136,15
135,22
12,22
181,97
271,06
98,73
137,33
199,67
296,84
1.491,91

Gozdnatost (v %)
5,6
28,3
67,1
9,2
65,5
53,0
51,9
38,4
50,7
78,0
44,8

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, 2009
Preglednica 35: Gozdnatost v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.
Katastrska občina
Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Kleče
Križevska vas
Vinje
Petelinje
Dolsko
Senožeti
Laze
Skupaj

Površina (v ha)
406,24
480,67
201,68
133,35
277,78
511,26
189,53
354,21
393,78
384,14
3.332,64

Površina gozdov (v ha)
17,50
123,56
134,59
10,21
184,02
277,08
99,67
133,87
201,68
295,88
1.478,06

Gozdnatost (v %)*
4,3
25,7
66,7
7,7
66,2
54,2
52,6
37,8
51,2
77,0
44,4

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009; lastni izračuni*
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Slika 92: Gozdnatost po katastrskih občinah v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009; Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Lesne zaloge
Lesne zaloge so se v primerjavi z letom 1999 v letu 2008 povečale, in sicer skupno za indeks
1,2 oziroma v absolutnih številkah za 69.351,79 m3 (preglednica 36), kar je z vidika ogrevanja
na lesno biomaso ugoden podatek, vendar hkrati odraža nerealiziran načrtovan posek.
Preglednica 36: Absolutne lesna zaloge v občini Dol pri Ljubljani leta 1999 in 2008 (v m3).
Lesna zaloga (v m3)
Katastrska občina
Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Petelinje
Vinje
Dolsko
Križevska vas
Senožeti
Laze
Kleče
Skupaj

iglavci
87,47
18.536,82
21.179,51
19.828,93
27.211,71
17.350,27
15.913,28
23.167,71
15.815,64
0,00

1999
listavci
3578,17
14.452,32
7.694,02
4.515,91
40.390,65
12.411,89
29.686,59
20.791,64
50.136,28
1.958,74

skupaj
3.665,64
35.205,67
28.873,53
24.344,84
67.602,36
29.762,16
45.781,83
43.296,44
65.358,23
1.958,74

iglavci
70,00
21.311,65
22.574,78
21.578,56
28.068,20
23.854,49
16.863,59
29.768,95
23.327,18
0,00

2008*
listavci
4.252,50
16.686,53
11.825,08
6.259,28
52.002,37
12.741,88
38.357,13
24.798,30
59.288,43
1.572,34

skupaj
4.322,50
37.998,18
34.399,86
27.837,83
80.070,58
36.596,37
55.220,72
54.567,25
82.615,61
1.572,34

159.091,34

185.616,20

345.849,45

358.619,89

231.959,63

415.201,24

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009; lastni izračuni*; Zavod za gozdove Slovenije, 2009
Prirastek lesne mase
Prirastek lesne mase je v obdobju 1990–1999 znašal za iglavce 3752,26 m³ in za listavce
5098,72 m³, kar kaže na nekoliko večjo proizvodno sposobnost listavcev, in sicer 3,4 m3/ha
(preglednica 37), kar je z vidika kalorične vrednosti lesa primernega za kurjavo ugodno.
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Preglednica 37: Prirastek lesa po k. o. v občini Dol pri Ljubljani v letu 1999.
Katastrska občina
Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Petelinje
Vinje
Dolsko
Križevska vas
Senožeti
Laze
Kleče
Skupaj
Skupaj (v m3/ha)

iglavci
3,16
403,67
480,78
497,45
650,82
415,97
413,94
595,93
290,54
0,00
3.752,26
2,5

Prirastek (v m³)
listavci
104,20
368,96
200,51
122,77
1.225,51
379,94
984,77
654,66
995,90
61,50
5.098,72
3,4

skupaj
107,40
772,63
681,29
620,22
1.876,33
795,91
1.398,71
1.250,59
1.286,44
61,50
8.850,98
5,9

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009; lastni izračuni*; Zavod za gozdove Slovenije, 2009
Realizacija načrtovanega poseka
Realizacija načrtovanega poseka je bila v letu 2007 le 56,1 %, in sicer je bilo od 2.580 m³
lesne biomase izkoriščene le 1.447 m³, kar je celo pod povprečjem GGE Dol-Moravče, ki je
za obdobje 1999–2008 znašal 61,8 % (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Na podlagi tega podatka lahko sklepamo, da je potencial možnosti izrabe lesne biomase še
velik, in sicer je bilo samo v letu 2007 neizkoriščenih 1033 m³ lesnih zalog. Kar pomeni, da bi
lahko na lesno biomaso ogrevali dodatnih 41 eno- oziroma večstanovanjskih družinskih hiš (s
površino cca. 200 m2) s 25 m3 letne povprečne porabe lesa (sekancev in polen). Pri določanju
letne porabe lesa za ogrevanje sem upoštevala leto izgradnje večine stanovanjskih stavb v
občini, ki so v 65 % zgrajene pred letom 1985, kar pomeni slabšo izolacijo in zaradi tega
posledično večjo porabo energenta. Z investicijami v boljšo izolacijo in kakovostnejša okna
ter zamenjavo starejših kotlov s sodobnejšimi pa bi se lahko ogrevalo tudi do 30 % več
stanovanj.
Ocenjen delež načrtovanega poseka primernega za energetsko izrabo
Ocenjen delež načrtovanega poseka primernega za energetsko izrabo za ureditveno obdobje
2009–2018 znaša za občino Dol pri Ljubljani nekaj manj kot 15 % vse razpoložljive lesne
biomase oziroma 6.092,8 m3 letno (preglednica 38). Kar pomeni, da bi se lahko na ravni
občine letno z lesom ogrevalo 243 družinskih hiš s povprečno porabo 25 m3 letno in površino
cca. 200 m2, kar pa je zagotovo spodbuden podatek.
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Preglednica 38: Načrtovan letni posek za obdobje 2009–2018 v občini Dol pri Ljubljani.
Katastrska občina

Načrtovan posek
listavci
(v m³)

iglavci
(v m³)

Beričevo
Dol pri Ljubljani
Podgora
Petelinje
Vinje
Dolsko
Križevska vas
Senožeti
Laze
Kleče
Skupaj

0,9
284,9
248,4
390,7
462,5
265,2
221,3
468,0
160,9
0,0
2.502,8

52,6
386,4
254,9
119,9
1.027,7
156,7
497,7
461,6
620,2
14,3
3.592,0

skupaj
(v m³)
53,5
671,3
503,3
510,6
1.488,2
421,9
719,0
929,6
781,1
14,3
6.092,8

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009

9.4.1.3. Gozdnogospodarski kazalci
Razvojna faza gozdov
Razvojna faza gozdov v občini Dol pri Ljubljani je manj ugodna za izkoriščanje lesa kot
goriva, saj debeljaki predstavljajo le 40,3 % vseh lesnih zalog, drogovnjaki 51,7 %, preostalih
9,2 % pa pripada mladovju in sestojem v obnovi (GGH GGE Dol-Moravče, 2009; osebni
podatek).
Odprtost gozdov
Odprtost gozdov s cestami33 na območju GGE Dol-Moravče, kamor spadajo tudi gozdovi
občine Dol pri Ljubljani, je slabša glede na GGO Ljubljana. Gostota cest je 14,21 m/ha
(preglednica 39), kar je pod povprečjem GGO Ljubljana (16,8 m/ha). Tako nizka gostota je
zaradi majhne dolžine produktivnih javnih cest (GGN GGE Dol-Moravče, 2009). Odprtost
gozdov GGE Dol-Moravče je tako z 83 % zadovoljiva. Zaprtih območji z gozdnimi cestami,
ki jih definira Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, v tej GGE ni. Na podlagi
napisanega lahko sklepamo, da je dostopnost do lesne biomase nekoliko manj ugodna tudi v
občini Dol pri Ljubljani zaradi slabše odprtosti gozdov.
Preglednica 39: Gostota cest v GGE Dol-Moravče v letu 2008.
Vrsta ceste
gozdne ceste
javne ceste
skupaj

Produktivni km
Povezovalni km
Skupaj km
Gostota cest (v m/ha)
24,91
2,81
27,71
5,06
45,07
45,07
9,15
69,98
72,72
14,21

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol – Moravče 2009–
2018, 2009
Spravilne razmere
Spravilne razmere v občini Dol pri Ljubljani so relativno ugodne, kar pomembno vpliva na
stroške proizvodnje lesne biomase. Prevladujoči način spravila lesa je tako z 79,9 %
33

Pri odprtosti gozdov s cestami se upošteva samo produktivne ceste ter celotne površine gozdov, vključno z
varovalnimi gozdovi (GGN GGE Dol-Moravče, 2009).
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traktorski, sledi mu kombinirani način z 21,1 % (preglednica 40; slika 93). Kombiniran način
vključuje traktorsko in ročno spravilo (predvsem po jarkih), kar je sicer manj ugodno za
pridobivanje lesne biomase.
Preglednica 40: Način spravila v GGE Dol-Moravče v letu 2008.
Način spravila
s traktorjem
kombinirano I
skupaj
ni odprto

Površina
ha

3.260,22
820,04
4.080,26
845,42

%

79,9
20,1
100,0

Spravilna razdalja (v %)
do 200 m
200-400
400-600

1,2
0,7
1,1

31,7
33,9
32,1

39,00
40,9
39,5

600-800

20,0
21,1
20,2

800-1200

7,2
3,4
6,4

nad 1200

0,9
0,0
0,7

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009–2018,
2009
Slika 93: Način spravila lesa v občini Dol pri Ljubljani.

Opomba: */** odsek je bil razdeljen

Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 2009-2018,
2009 (Kartografija: Maja Višček)

9.4.1.4. Gospodarski kazalci
V občini Dol pri Ljubljani po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije ni proizvajalcev
sekancev in polen. Obratuje pa v občini žaga, kjer prav gotovo lesni ostanki so, vendar pa več
informacij nisem uspela pridobiti.
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Sinteza

Glede na kazalce, ki sem jih preučevala, lahko sklepam, da je stanje lesne biomase, sicer
neugodno za razvoj daljinskega ogrevanja na lesno biomaso z vidika samooskrbe občine. V
prvi vrsti predvsem zaradi neugodne lastniške strukture, saj je le 1 % gozdov v občinski lasti.
Prav ta izrazita stopnja neprimernosti demografskih kazalcev največ doprinese h končni oceni
primernosti za izrabo lesne biomase za namen daljinskega ogrevanja tudi po izračunu ZGS
(preglednica 41). Seveda pa je sistem daljinskega ogrevanja mogoč na podlagi zagotavljanja
lesne biomase iz okoliških občin in drugih predelov Slovenije.
Slika 94: Možnosti rabe lesne biomase v občini Dol pri Ljubljani.

Kartografija: Maja Višček
Preglednica 41: Kazalci potenciala izrabe lesne biomase za daljinsko ogrevanje v občini Dol
pri Ljubljani.
Kazalci
Demografski kazalci
Socialno-ekonomski kazalci
Gozdnogospodarski kazalci
Sinteza kazalcev

Stopnja primernosti
1
3
4
2

Vir: Lesna biomasa, 2009
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Preglednica 42: Gozdne in demografske razmere v občini Dol pri Ljubljani leta 2007.
Površina občine
Število prebivalcev
Površina
Število prebivalcev
Gostota poselitve
Površina gozda na prebivalca
Delež zasebnih gozdov
Največji možni posek
Realizacija največjega možnega poseka
Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov
Število stanovanj
Delež stanovanj ogrevanih z lesom

občina Dol pri Ljubljani
3.328 ha
5.011
1,51 preb./ ha
1.492ha
44,8 %
0,3 ha/ preb.
88,6 %
2.580 m³/leto
1.447 m³
16,0%
1.567
29,0 %

Vir: Lesna biomasa, 2009
Za razliko od tega pa je lastniška struktura bolj oziroma zelo primerna za izkoriščanje lesne
biomase za ogrevanje prostorov in sanitarne vode s strani zasebnih lastnikov gozdov (slika
94). Mogoča pa je povezava tudi več gospodinjstev v omrežje. Gleda na podatke o
načrtovanem in realiziranem poseku, je tu še velik potencial, saj je bila realizacija le 56,1 %.
Vzroke za tako nizko realizacijo poseka je treba iskati v zmanjšane pomenu ogrevanja na
lesno biomaso, o čemer pričajo tudi statistični podatki za Slovenijo. Od popisa v letu 1991 je
v Sloveniji moč opaziti trend zmanjševanja rabe lesa kot edinega vira ogrevanja in sicer iz
204.543 stanovanj v letu 1991 na 194.836 stanovanj v letu 2002, kar je za 9.707 stanovanj
manj. Podobno lahko sklepamo, da se dogaja tudi v občini Dol pri Ljubljani.

9.4.2. ENERGETSKA IN GOSPODARSKA FUNKCIJA LESNE BIOMASE V
OBČINI DOL PRI LJUBLJANI
Les v občini Dol pri Ljubljani nima večje pomembnejše funkcije z gospodarskega vidika, v
preteklosti pa je imel predvsem energetsko funkcijo, ki jo delno ohranja tudi danes, predvsem
za ogrevanje individualnih hiš. Leta 2007 se je tako v občini Dol pri Ljubljani z lesom kot
edinim energentom ogrevalo 29 % gospodinjstev. Z anketo, ki sem jo izvedla poleti 2009, pa
sem ugotovila, da je takšnih gospodinjstev danes 20 %.
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Slika 95: Delež gozdov po občinah in sistemi daljinskega ogrevanja leta 2005.

Vir: ZGS…, 2009
Trenutno v občini ni nobenega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (slika 95).
Leta 2008 je bila narejena prva študija izvedljivosti izgradnje skupnega daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso v strnjenem delu naselja Vinje in delu Kamnice (katere žal nisem dobila na
vpogled), ki pa je pokazala, da v ožjem zaledju ni dovolj lesne biomase in se tako na tem
projektu zanašajo predvsem na splošne slovenske vire in pa omejene potenciale v občini. 14.
januarja 2009 je bil projekt, ki ga sicer ne bi financirala občina, ampak izbrani koncesionar,
predstavljen tudi krajanom Vinj in Kamnice.
Poleg energetske funkcije pa ima v manjši meri tudi gospodarsko funkcijo, in sicer mizarsko
(Mizarstvo Sandi Nemec – Dolsko) in predelovalno (Razrez hlodovine in izdelovanje lesne
galanterije Janez Mesec – Kleče).

9.4.3. POTENCIALNI SISTEMI DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO
BIOMASO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI
9.4.3.1. Potencialni sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso z vidika poselitve
V občini Dol pri Ljubljani bi lahko z vidika lege naselij zgradili vsaj tri samostojne sisteme
daljinskega ogrevanja, in sicer v Dolskem, Klečah pri Dolu in Vinjah (slika 96). Za slednjega
je bil v letu 2009 na pobudo občine podan tudi predlog za izgradnjo daljinskega sistema v
delih naselij Vinje in Kamnica vendar, kot sem že omenila, študije izvedljivosti izgradnje
sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso žal nisem dobila na vpogled. Za vzpostavitev
daljinskega sistema ogrevanja sta primerni tudi naselji Podgora in gručasti del naselja
Senožeti. Vendar pa naselje Podgora v precejšni meri pokriva že plinovodno omrežje.
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Slika 96: Potencialni sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini Dol pri
Ljubljani z vidika lege naselji in števila prebivalstva.

Vir podlage: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009; lastni izračun; Statistični urad
Republike Slovenije, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

9.4.3.2. Potencialne lokacije kotlovnice za sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso
Sistem daljinskega ogrevanja v naselju Kleče pri Dolu
Naselje Kleče pri Dolu leži na Ljubljanskem polju, zaradi česar je primerno za izgradnjo
sistema daljinskega ogrevanja, poleg tega pa je gostota objektov ugodna (slika 94). Manj
primerno pa je z vidika odjemnih mest, saj je po podatkih GURS-a tu le 39 stanovanj, ki pa so
na drugi strani zaradi starosti objektov energetsko potratnejša; kar 37 objektov je bilo namreč
zgrajenih pred letom 1990. Od tega jih je imelo od leta 2000 fasado obnovljenih le 11 %, okna
pa 5 %.
Za sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju Kleče pri Dolu sem izbrala
potencialno lokacijo, ki je v neposredni bližini podjetja za razrez hlodovine in izdelovanje
lesne galanterije Janeza Mesca (slika 97). To lokacijo sem določila zaradi prisotnosti lesnih
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ostankov, ki nastanejo v obratu, vendar pa o dosedanjem ravnanju z lesnimi odpadki nisem
uspela pridobiti informacij.
Slika 97: Potencialna lokacija kotlovnice za sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v
Klečah pri Dolu.

Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček
(marec 2010)
Sistem daljinskega ogrevanja v naselju Kleče pri Dolu
Podobno kot Kleče pri Dolu tudi naselje Dolsko leži na Ljubljanskem polju, in sicer nekoliko
vzhodneje in je iz vidika lege na ravnini optimalno za vzpostavitev sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso. Za naselje Dolsko je značilna visoka gostota in število objektov,
zaradi česar je v primerjavi z naseljem Kleče pri Dolu s tega vidika bolj ugodno. V naselju
Dolsko je po podatkih GURS-a 150 stanovanj. Tudi v tem primeru je delež stanovanj
zgrajenih, pred letom 1990, kljub porastu novogradenj v zadnjih letih, velik, in sicer znaša 71
%. Od teh jih je od leta 2000 imelo 19 % obnovljena okna in le 7 % fasade.
Za sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju Dolsko sem izbrala Kulturni dom
(slika 98) kot potencialno lokacijo, vendar pa na tej lokaciji ne bi bilo mogoče skladiščiti tudi
lesne biomase. V ta namen bi bilo smiselno zgraditi nov objet ali pa uporabiti zapuščen
oziroma prazen objekt.
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Slika 98: Potencialna lokacija kotlovnice za sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v
Dolskem.

Vir podlage: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček); Avtorica fotografije: Maja Višček
(marec 2010)
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9.5. REŠEVANJE PROBLEMATIKE ODPADNIH VODA
9.5.1. GEOGRAFSKE MOŽNOSTI UPORABE RČN V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI GLEDE
NA POSELITVENE ZNAČILNOSTI
Pri vrednotenju geografskih možnosti uporabe rastlinske čistilne naprave (RČN) v občini Dol
pri Ljubljani sem se osredotočila na naslednje kazalce:
 opremljenost s kanalizacijskim sistemom,
 velikost naselij,
 prebivalstvena rast,
 oblika naselij,
 lega naselij.
9.5.1.1. Opremljenost s kanalizacijskim sistemom
Stopnja opremljenosti s kanalizacijskim sistemom v naseljih občine Dol pri Ljubljani je zelo
nizka. Po besedah Mojce Marinček, višje referentke za komunalne zadeve na občini Dol pri
Ljubljani, so trenutno v občini le štiri naselja (preglednica 43) z izgrajenim kanalizacijskim
sistemom. Od teh sta le dve naselji (Dol pri Ljubljani in Videm) delno priključeni na ČN
Dol34, ki je bila zgrajena leta 2008 in poskusno obratuje že vse od izgradnje. Na isto
kompaktno čistilno napravo je priključena tudi kemična tovarna JUB. Ostala naselja nimajo
večjega kanalizacijskega sistema in problematiko odpadnih voda rešujejo v največji meri
individualno s pomočjo dvoprekatnih pretočnih greznic (slika 55), kar pa ni okolju najbolj
prijazen način ravnanja z komunalnimi vodami.
Preglednica 43: Opremljenost s kanalizacijskim sistemom po naseljih občine Dol pri
Ljubljani.
Opremljenost s kanalizacijskim sistemom
brez kanalizacijskega sistema
poskusno delujoč kanalizacijski sistem
izgrajen kanalizacijski sistem v izgradnji
Skupaj

Število naselij*
15
2
2
19

Vir podatkov: lastni izračun*
Podobni projekti izgradnje kanalizacijskega sistema so predvideni tudi za ostala naselja v
občini (preglednica 50), vendar pa le ti predstavljajo velik finančni zalogaj. V ta namen je
dvakrat kandidirala za evropska sredstva vendar obakrat neuspešno.

34

ČN Dol je zasnovana kot mehansko-biološka s primarno in sekundarno fazo čiščenja odpadne vode
(Kanalizacijski…, 1999).
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9.5.1.2. Velikost naselij
Velikost naselja ni najpomembnejši dejavnik glede primernosti za postavitev RČN, bolj
pomembna je razpoložljivost površine za izgradnjo le te. Sicer pa velja, da se RČN uporablja
predvsem za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš35 ali skupine objektov, manjših naselij
oziroma delov večjih naselij velikosti 100–500 PE pa tudi do 1000 PE in več (vse tja do 5000
PE), če je le na voljo prostor za pripravo RČN.
RČN lahko uporabimo tudi kot dopolnilo k že obstoječi klasični kompaktni napravi, in sicer z
namenom terciarnega čiščenja odpadnih voda. Kot nadgradnjo bi lahko RČN zgradili poleg
ČN Dol, na katero sta oziroma bosta v prihodnje v celoti, poleg tovarne JUB, priključena dva
sistema »AO« Brinje-Beričevo in »OB« Videm-Dol. Iz tega razloga teh naselij še nisem
izključila iz ocenjevanja možnosti za izgradnje RČN.
Preglednica 44: Naselja glede na število prebivalcev v občini Dol pri Ljubljani leta 2008.
Število prebivalcev
1–50
51–100
101–200
201–300
301–400
401–500
501–600
601–700
701–800
Skupaj število naselij

Število naselij*
2
3
3
4
2
2
0
1
2
19

Vir podatkov: lastni izračun*; SI-STAT podatkovni portal, 2009
Z vidika velikosti naselij so vsa naselja v občini Dol pri Ljubljani primerna za izgradnjo RČN,
saj je imelo 2008. leta 16 naselij manj kot 500 prebivalcev in le tri več kot 500 (preglednica
44), in sicer Dolsko, Senožeti in Videm. Površina za izgradnjo RČN v največjem naselju,
Senožeti, bi za 719 PE znašala 1797,5 m² (npr. 30 m x 60 m – preglednica 45), kar pa je
nekaj več kot 4,5-krat manjša površina nogometnega igrišča (velikosti 110 m x 75 m). Za
celotno ureditev čiščenja odpadnih voda v občini Dol pri Ljubljani bi za postavitev RČN
potrebovali nekaj več kot eno nogometno igrišče in pol (velikosti 110 m x 75 m).

35

»Iztok iz individualne RČN je lahko speljan v bližnji recipient, ponikovalnico ali okrasni bajer kot del vrtne
scenografije, najsmotrneje pa je vodo zbirati ter jo ponovno uporabljati, npr. za zalivanje, kot protipožarno vodo
itd. Merilo za kvaliteto čiščenja je predvsem preživetje vodnih rastlin in živali v bajerčku ali pa v recipientu«
(Vrhovšek, Vovk Krože, 2007, str. 73).
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Preglednica 45: Potrebna površina RČN glede na število prebivalcev leta 2008 v občini Dol
pri Ljubljani.
Naselje
Beričevo
Brinje
Dol pri Ljubljani
Dolsko
Kamnica
Kleče pri Dolu
Klopce
Križevska vas
Laze pri Dolskem
Osredke
Petelinje
Podgora pri Dolskem
Senožeti
Videm
Vinje
Vrh pri Dolskem
Zaboršt pri Dolu
Zagorica pri Dolskem
Zajelše

Število prebivalcev (2008)

Površina RČN (v m²)*
442
159
233
605
393
145
82
45
256
68
81
237
719
715
480
20
349
110
259

1105,0
397,5
582,5
1512,5
982,5
362,5
205,0
112,5
640,0
170,0
202,5
592,5
1797,5
1787,5
1200,0
50,0
872,5
275,0
647,5

Vir podatkov: lastni izračuni, 2009; SI-STAT podatkovni portal, 2009

9.5.1.3. Prebivalstvena rast
V občini Dol pri Ljubljani je v letu 2008 po podatkih SURS-a živelo 5398 ljudi. Število
prebivalcev v občini raste iz leta v leto (preglednica 46) predvsem na račun doseljevanja
(pozitiven selitveni saldo), zaradi tega je reševanje problematike čiščenja odpadne komunalne
vode s pomočjo je RČN še toliko bolj aktualno. Izgradnja RČN omogoča reševanje
problematike čiščenja odpadnih voda tudi samo na delu naselja, medtem ko se preostali deli
priključijo naknadno, brez večjih dodatnih posegov. V primeru razširitve naselja, se del RČN
enostavno dogradi, medtem ko prvotna RČN opravlja svojo funkcijo naprej nemoteno.

Stran | 109

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

Preglednica 46: Indeks naraščanja prebivalstva v občini Dol pri Ljubljani od leta 1998 do
2008 po naseljih.
Naselje
Indeks 1998/2008
Beričevo
105,5
Brinje
97,5
Dol pri Ljubljani
111,5
Dolsko
145,4
Kamnica
174,7
Kleče pri Dolu
113,3
Klopce
143,9
Križevska vas
97,8
Laze pri Dolskem
130,6
Osredke
158,1
Petelinje
108,0
Podgora pri Dolskem
238,4
Senožeti
129,1
Videm**
159,6
Vinje
130,1
Vrh pri Dolskem
133,3
Zaboršt pri Dolu
137,9
Zagorica pri Dolskem
122,2
Zajelše
111,6
Vir podatkov: SI-STAT podatkovni portal, 2009

9.5.1.4. Oblika naselij
Območje občine Dol pri Ljubljani, ki leži na Ljubljanskem polju je relativno gosto poseljeno
in ima hkrati visoko gostoto predvsem individualnih objektov, kar onemogoča najbolj
ekonomično, z vidika investicijskih stroškov (slika 99), in hkrati okolju prijazno individualno
reševanje problematike odpadnih voda in sicer s pretočnimi greznicami s ponikovalnimi vodi.
Najbolj primerna za postavitev kanalizacijskega sistema nasploh so gručasta naselja. Takšnih
naselij je v občini 6, in sicer Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kleče, Podgora pri Dolskem, Videm in
Zajelše. Sledita jim dela naselji Senožeti in Vinje z gručastim jedrom oziroma s strnjeno
gradnjo (preglednica 47; slika 99). Strnjena gradnja namreč znižuje stroške polaganja vodov
oziroma cevi za kanalizacijsko omrežje, hkrati pa so nižji tudi investicijski stroški za
izgradnjo RČN na PE (slika 99), če predpostavimo, da je v naseljih oziroma njihovih delih s
strnjeno gradnjo 20 in več PE.
Preglednica 47: Prevladujoča oblika poselitve v občini Dol pri Ljubljani.
Oblika naselja
gručasto naselje
razloženo naselje z gručastim jedrom oz.
strnjeno gradnjo
razloženo naselje
zaselek
Skupaj število naselij

Število naselij*
6
(2)
6 + (2)
5
19

Opombe: (2) – naselji Senožeti in Vinje se v preglednici podvajata

Vir podatkov: GURS, 2009; lastni izračuni*
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Slika 99: Gostota stanovanjskih objektov v občini Dol pri Ljubljani po naseljih.

Vir podatkov: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)

9.5.1.5. Lega naselij
Za izgradnjo bazenov RČN ne potrebujemo večjih naklonov, saj le ta ne sme presegati 1-2 %
oziroma 1-4 °, da lahko voda počasi pronica proti iztoku. S tega vidika so za izgradnjo RČN
primernejša naselja, ki ležijo na ravnini. V občini Dol pri Ljubljani so taka naselja na
Ljubljanskem polju, in sicer Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kleče in Videm
(preglednica 48). Seveda pa je mogoče RČN pripraviti tudi na območjih z večjimi nakloni,
kar pa ima za posledico višje investicijske stroške zaradi izravnave terena.
Preglednica 48: Lega naselij.
Lega
na vznožju
na pobočju
na ravnini
Skupaj število naselij

Število naselij*
7
6
6
19

Vir podatkov: GURS, 2009; lastni izračuni, 2009*
Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja oziroma polaganje vodov pa so primernejša naselja na
pobočjih (oziroma s primernimi nakloni), kot sta na primer naselji Vinje in Zagorica pri
Dolskem ter vznožjih naselja Kamnica, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Zajelše in
tako naprej, saj omrežje na takšnih območjih navadno ne potrebuje črpališč, ki dodatno
povečujejo stroške izgradnje kot tudi obratovanja. Sistemi brez črpališč pa so okoljsko
sprejemljivejši, ker za delovanje ne potrebujejo še dodatne električne energije.
Z vidika izgradnje kanalizacijskega omrežja in RČN je v občini Dol pri Ljubljani najbolj
primernih 5 naselij, ki ležijo na vznožju, s čimer zagotavljajo padec terena, ki je nujen za
gravitacijsko odtekanje odpadnih voda, hkrati pa omogočajo postavitev RČN na ravnini.
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9.5.1.6. Sinteza
Možnosti postavitve RČN so v domala vsakem naselju občine Dol pri Ljubljani, med katerimi
bi še posebej izpostavila naselja oziroma dele naselij, ki ležijo na vznožju (slika 100). Naklon
terena v teh naseljih je namreč primeren tako za vzpostavitev kanalizacijskega omrežja brez
črpališč in tako brez dodatne porabe električne energije; hkrati pa imajo naselja zaradi stik z
ravnino, kjer pa je ugoden naklon za postavitev RČN, ki ne sme biti večji od 1-4 °. Ugoden
naklon, lego in obliko imajo tako naselje Petelinje, Podgora pri Dolskem, Zaboršt pri Dolu in
Zajelše ter del naselji Kamnica, Senožeti in Vinje (sliki 100, 101).
Slika 100: Možnosti uporabe RČN v občini Dol pri Ljubljani.

Opomba: Števila v oklepajih opozarjajo, da je optimalen le del naselja.

Kartografija: Maja Višček
Za postavitev RČN pa so potrebne tudi druge značilnosti terena kot so v prvi vrsti prisotnost
odvodnika in geološka struktura. Prisotnost odvodnika je nujna, da lahko odvajamo iz RČN
prečiščeno vodo. Primerni so tako različni jarki, kot potoki oziroma reke. S tega vidika pa
lahko RČN postavimo tudi v naseljih Dolsko, Kleče pri Dolu in Dolu pri Ljubljani ob
obstoječi kompaktni ČN (slika 102). Z vidika geološke strukture pa so v prednosti naselja z
nepropustno oziroma slabo prepustno kamninsko podlago; v primeru občine Dol pri Ljubljani
so to predvsem naselja na pobočjih z nekarbonatnimi kamninami.
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Slika 101: Naselja primerna za izgradnjo RČN s poselitvenega vidika v občini Dol pri
Ljubljani.

Vir podatkov: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Slika 102: Naselja primerna za izgradnjo RČN v občini Dol pri Ljubljani.

Opomba: zelena – naselja primerna iz poselitvenega vidika; rumena – naselja primerna glede na prisotnost
odvodnika

Vir: Vir podatkov: GURS, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Izgradnji rastlinske čistilne naprave v prid pričajo mnoge prednosti (preglednica 48), in sicer
so na prvem mestu predvsem nizki investicijski in vzdrževalni stroški. Na slikah 103-104 je
prikazana primerjava investicijskih, obratovalnih ter celotnih stroškov36 za obravnavane tipe
čistilnih naprav oziroma greznic.

36

»Obratovalni in skupni stroški (obratovalni in vzdrževalni stroški + investicija) upoštevajo celotno dobo
amortizacije (obratovanja) čistilnih naprav oziroma greznic« (Kompare et al, 2007, str. 8).
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Slika 103: Investicijski stroški preračunani na populacijski ekvivalent (€/ PE).

Vir: Kompare et al., 2007b, str. 8
Kot lahko vidimo iz slika 103 se investicijski stroški za izgradnjo RČN zmanjšujejo z večjim
številom populacijskih ekvivalentov (PE) oziroma drugače, večje kot je število uporabnikov
nižji so stroški na enega uporabnika. Daleč najvišji so investicijski stroški za nepretočne
greznice, najnižji pa za pretočne greznice. Investicijski stroški za RČN sprejemljivi pri že 20
PE. Zaradi česar so RČN zelo primerne za obravnavo odpadnih voda v naseljih z 20 in več
PE. Temu pogoju zadostujejo vsa naselja v občini. Samo za primerjavo naj povem, da bi
izgradnja klasične čistilne naprave za 20 PE občina Dol pri Ljubljani odštela 9.389,08 evrov,
za RČN iste velikosti pa cca. 6.400,00 evrov, kar pomeni 2.989,08 evrov manj. Samo
predstavljamo si lahko, kakšne razlike bi nastale pri RČN, primernih za več PE. Poleg tega pa
so RČN zelo enostavne za razširitev v primeru večjih obremenitev, pri čemer pa čiščenje
odpadnih voda poteka nemoteno na obstoječem delu (preglednica 49).
Slika 104: Obratovalni in vzdrževalni stroški, preračunani na populacijski ekvivalent (€/ PE).

Vir: Kompare et al., 2007b, str. 9
Prav tako so najvišji obratovalni in vzdrževalni stroški (sliki 104, 105) v primeru nepretočnih
greznic, medtem ko so daleč najnižji stroški RČN in lagune. Podobno velja tudi za celotne
stroške (sliki 106, 107).
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Slika 105: Obratovalni in vzdrževalni stroški, preračunani na m³ odpadne vode (€/ m³).

Vir: Kompare et al., 2007b, str. 9
Slika 106: Celotni stroški, preračunani na populacijski ekvivalent (€/ PE).

Vir: Kompare et al., 2007b
Slika 107: Celotni stroški preračunani na m³ odpadne vode (€/ m³).

Vir: Kompare et al., 2007b
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Poleg že omenjenih prednosti pa se RČN odlikujejo še po privlačnem videzu in večnamenska
raba, pozitivna posledica česar je tudi večja biodiverziteta (preglednica 49). Seveda pa imajo
tudi RČN negativne strani (preglednica 49), ki pa jih je moč v veliki meri eliminirati ob
pravilni zasnovi le-te.
Preglednica 49: SWOT analiza RČN za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Prednosti
Slabosti
 nizki investicijski stroški
 predvsem v zvezi s časom razraščanja
 nizki vzdrževalni stroški
rastlin, nekatere se razrastejo hitreje, druge
 enostavno vzdrževanje
nekoliko počasneje
 majhen vložek človeške delovne sile
 za vzpostavitev velikih sistemov RČN
 ne potrebujemo gradbenega dovoljenja
rabimo več prostora
 ni smradu
 večje habitatne možnosti lahko pomenijo
 visoke čistilne sposobnosti
tudi konflikt interesov (npr. ptice in letalski
 privlačen videz
promet, komarji in človek)
 okolju prijazna metoda ravnanja z
odpadnimi vodami
 za delovanje ne potrebuje energije (oz. le
minimalno pri določenih tipih)
 večnamenska raba
Priložnosti
Nevarnosti
 ekonomski, politični, socialni in ekološki
 nepravilna zasnova in izbira tipa RČN glede
pomen RČN
na klimatske značilnosti
 enostavna razširitev RČN v primeru
 kopičenje fosforja, nekaterih kovin in
povečane obremenitve z odpadnimi vodami trdovratnih organskih snovi v močvirnih
brez motenj delovanja obstoječega dela
sedimentih (pri FWS)
RČN
 primernost za reševanje problematike
čiščenja odpadnih voda tako za samostojne
hiše kot tudi naselja in industrijske obrate
 primernost metode za reševanje
problematike odpadnih voda na zaščitenih
in vodovarstvenih območjih
 večje habitatne možnosti – pomembno za
biodiverziteto
 zmožnost prečiščevanja vode, ki jo je
mogoče vrniti tudi nazaj v oskrbovalni
sistem, za na primer splakovanje stranišč,
zalivanje vrtov, pranje avtomobilov itn.
VIR: EPA…, 2000; Griessler Bulc, Vrhovšek, 2007; Kompare et al., 2007b; ; Vrhovšek,
Kroflič, 2007
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9.5.2. POTENCIALNI LOKACIJI RČN V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI
Potencialno lokacijo RČN sem določila za del naselij Zajelše in Zaboršt pri Dolu. V izbranem
delu naselja Zajelše živi cca. 200 prebivalcev. Odpadna voda bi se zaradi padca terena stekala
gravitacijsko brez črpališč (slika 108). Za tako veliko območje glede na PE bi potrebovali
RČN, primerno za 200 PE, kar v kvadratnih metrih pomeni cca. 625 m2 (30 x 21 m)
razpoložljive površine. Klasična ČN tega velikostnega reda bi občino Dol pri Ljubljani stala
75.000,00 evrov, RČN pa okvirno 42.000,00 evrov.
Slika 108: Potencialna lokacija RČN v naselju Zajelše.

Vir podlage: GURS, 2009; Kanalizacijski sistemi…, 1999 (Kartografija: Maja Višček)
V delu naselja Zaboršt pri Dolu, ki sem si ga izbrala za določitev potencialne lege RČN,
ocenjujem, da živi cca. 150 prebivalcev, kar pomeni, da bi za reševanje aktualne problematike
odpadnih voda na tem delu potrebovali RČN velikostnega reda 150 PE, kar v kvadratnih
metrih pomeni 375 m2 (19 x 20 m) razpoložljive površine (slika 109). Kompaktna ČN istega
velikostnega reda bi stala cca. 65.000,00 evrov, RČN za enako števil PE pa cca. 35.000,00
evrov.

Stran | 117

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

Slika 109: Potencialna lokacija RČN v naselju Zajelše.

Vir podlage: GURS, 2009; Kanalizacijski sistemi…, 1999 (Kartografija: Maja Višček)
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9.6. OSVEŠČANJE JAVNOSTI
Osveščanje javnosti je ključnega pomena v procesu preventivnega varstva okolja, zato je
pomembno da tudi občina nudi, kar se da največ informacij tako o stanju okolja kot tudi
alternativnih možnosti v zvezi s tehnologijo, energetskimi viri in tako dalje.
V ta namen bi bilo dobro, da bi se tudi v občini Dol pri Ljubljani oblikoval program
informiranja javnosti o stanju okolja, in sicer bi v ta namen predlagala obveščanje preko
spletne strani občine in člankov v občinskih novicah.
Del podatkov za obveščanje bi pridobivali od obstoječih institucij, ki v svojih letnih poročilih
objavljajo meritve oziroma bi v sodelovanju z OŠ Janka Modra pripravili enoletne okoljske
projekte, v katerih bi sodelovali učenci, ki bi v svojem domačem kraju in občini nasploh v
okviru pouka geografija podrobneje pregledali možne vire onesnaževanja in stanje okolja, pri
čemer bi v sodelovanju z učiteljem kemije pripravili tudi kakšne preproste kemijske analize
okoljskih sestavin. Terensko delo pa bi lahko opravljali tudi v okviru geografije in športne
vzgoje.
V okviru projekta bi lahko izvedli tudi natečaje za okoljske članke za občinske novice, s
katerimi bi med celoletnim projektom vsak mesec izbrali en članek in ga objavili ter na ta
način ne samo seznanjali javnost, temveč tudi bogatili kulturo pisnega izražanja
osnovnošolcev, pri čemer bi imeli večjo vlogo učitelji slovenskega jezika, s predstavitvijo
strukture članka in načina pisanja. V te projekte bi se lahko vključile tudi druge stroke, kot so
geografija, fizika, matematika, glasba, tuji jeziki in še bi lahko naštevala. Na ta način bi
različne stroke za učence dobile tudi aplikativno vrednost, hkrati pa ne bi izostalo tudi
usvajanje obveznih vsebin.
V različnih fazah projekta pa bi lahko učenci v sodelovanju z različnimi inštitucijami in
podjetji pripravili seminarje za soobčane na različne teme, s čimer bi pilili tudi govorniške
vrline.
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10. ZAKLJUČEK
Zavedanje pomembnosti čistega okolja je danes vse večje, k čemur težijo vse tako svetovne
kot regionalne in lokalne politike, pri čemer tudi občina Dol pri Ljubljani ni izjema. O tem
pričajo tudi programi in projekti v Lokalnem razvojnem programu za obdobje 2007–2013,
kjer si je občina zastavile tudi različne cilje, ki bi lahko doprinesli k izboljšanju kakovosti
okolja in njegovih sestavin. Med njimi velja omeniti v prvi vrsti predvsem strategije
prostorskega razvoja občine in občinski prostorski načrt, ki sta ključnega pomena, ko
govorimo o preudarnem in sonaravnem ravnanju s prostorom, ki nam je na voljo, saj določata
smernice nadaljnjega razvoja občine in njenega poseganja v prostor.
Pri poseganju v prostor se je potrebno zavedati posledic, ki jih s svojimi navadami in
delovanjem povzroča človek, saj je samočistilna zmogljivost okolja in okoljskih sestavin
omejena in specifična za vsako pokrajinsko ekološko enoto posebej. Eden od pomembnih
delov mojega diplomskega dela je bilo ravno vrednotenje samočistilnih zmogljivosti okolja in
okoljskih sestavin ter ocena njihove ranljivosti. Ugotovila sem, da je okoljska ranljivost
občine Dol pri Ljubljani majhna do zmerna, ponekod tudi velika, kar pa je rezultat okoljskih
pritiskov in sposobnosti okolja za nevtralizacijo le-teh in lastno regeneracijo. Na podlagi
analize stanja okolja sem sklepala o virih pritiskov in pritiskih, ki jih ti viri izvajajo na okolje,
in ugotovila, da imajo daleč največji vpliv tako po obsegu kot po količini ravno
gospodinjstva, predvsem z odpadnimi vodami in delno tudi z emisijami plinov iz kurišč, saj se
kar 46 % gospodinjstev, kot sem ugotovila z anketo izvedeno poleti 2009, ogreva s kurilnim
oljem, dodatno pa k skupnim imisijam v zraku prispevajo tudi izpušni plini iz prometa.
Doprinos kmetijstva k onesnaževanju seveda ni zanemarljiv, je pa bistveno manjši kot v
drugih kmetijsko intenzivnejših občinah.
Da imajo odpadne vode res znaten vpliv na okoljske sestavine, pričajo tudi številni projekti
zastavljeni v Lokalnem razvojnem planu za obdobje 2007–2013, ki pa so v večji meri ne
samo lokalnega in državnega pomena, ampak tudi širšega evropskega pomena. Sem spadajo
projekti o izgradnji kanalizacijskih omrežij in pripadajočih čistilnih naprav. Ti projekti so
sicer pozitivni, a za marsikatero občino preveliki s finančnega vidika (preglednica 50).
Preglednica 50: Ocena stroškov izgradnje kanalizacijskih sistemov v občini Dol pri Ljubljani.
Kanalizacijski sistem

Kanalizacijski
omrežje
1.027.912,70
1.980.018,78

Ocena stroškov (v evrih)
Projektna
Črpališča
ČN
dokumentacija
12.518,78
104.043,57
0,00
0,00
262.347,69
643.423,47

1.144.475,05
2.885.791,19

371.181,77
371.181,77
371.181,77
70.313,80
0,00
178.601,24
0,00

4.120.610,08
4.243.769,82
3.702.499,58
837.894,34
202.261,73
1.068.953,43
509.209,65

76.990,49

709.643,63

9.389,08
41.937,91
9.389,08

98.197,30
359.318,14
102.286,76

»OA« Brinje-Beričevo
»OB« Videm-Dol
»OC« Dolsko
Varianta 1
3.320.579,62
54.248,04
374.600,65
Varianta 2
3.415.855,87
70.939,74
385.796,61
Varianta 3
3.325.717,74
70.939,74
376.781,84
»OL« Laze
680.975,63
10.432,32
76.172,59
»OSI« Senožeti
173.468,54
10.432,32
18.360,87
»OSII« Senožeti
775.596,73
20.864,64
97.229,18
»OSIII« Senožeti
450.788,68
10.432,32
47.988,65
»OK« Križevska vas in
557.710,73
10.432,32
64.509,26
»OZ« Zagorica
»OV« Vrh nad Dolskim
79.882,32
0,00
8.925,89
»OK« Klopce
284.714,57
0,00
32.665,67
»OO« Osredki
83.600,40
0,00
9.297,28
Povzeto po: JIP Vodovod – Kanalizacija, TIS – razvojna služba, 1999

Skupaj
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Zato sem v diplomskem delu preučila tudi alternativne možnosti ravnanja z odpadnim
vodami, in sicer z rastlinskimi čistilnimi napravami. Ugotovila sem, da so za rastlinske
čistilne naprave najbolj primerna naselja oziroma deli naselij s padcem, saj se tako izognemo
dodatnim stroškom zaradi črpališč, medtem ko lahko za samo rastlinsko čistilno napravo
umetno ustvarimo padec. V občini Dol pri Ljubljani so le 4 naselja, v katerih bi v
kanalizacijsko omrežje lahko povezali večino objektov brez črpališč, in sicer Videm, Dol pri
Ljubljani, Vrh nad Dolskim, Klopce in Osredke. V drugih primerih pa bi najverjetneje
zadostovala razdelitev naselja na dva ali več delov, s čimer bi dobili tudi optimalno velikost
dela naselja za zgraditev rastlinske čistilne naprave, in sicer velikosti 100–500 PE. Za celotno
ureditev občine Dol pri Ljubljani z rastlinskimi čistilnimi napravami bi tako potrebovali nekaj
več kot eno nogometno igrišče in pol glede na število prebivalcev leta 2008, ki je znašalo
5.398. Rastlinske čistilne naprave pa so za občino primerne tudi z vidika trenda rasti
prebivalstva, saj slednje omogočajo enostavno nadgradnjo, hkrati pa nemoteno delovanje
obstoječega sistema.
Občina Dol pri Ljubljani je v Lokalni razvojni program uvrstila tudi projekte, ki iz
energetskega vidika težijo k zmanjšanju porabe energije za ogrevanje prostorov, in sicer imam
v mislih projekt, s katerim sofinancirajo obnovo fasade, kar seveda ni pozitivno le z
estetskega vidika, temveč tudi energetskega, saj je kar 48 % objektov zgrajenih pred letom
1977, od tega pa jih ima le 13 % fasado obnovljeno po letu 1995.
Poleg tega pa ima tudi ambicije po vzpostavitvi plinovodnega omrežja na celotnem območju
občine in vzpostavitvi sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naseljih Vinje in
Podgora. Sama sem v diplomskem delu preučevala predvsem možnosti za vzpostavitev
slednjega alternativnega sistema v občini in konkretneje v naseljih Kleče pri Dolu in Dolskem
in ugotovila, da sta obe naselji z vidika lege in potencialnega števila odjemnih mest relativno
ugodni, še posebej naselje Dolsko. Z vidika lesnih odpadkov pa je ugodnejše naselje Kleče pri
Dolu, in sicer zaradi potencialne lokacije kotlovnice, ki sem jo postavila v bližino podjetja za
razrez hlodovine in izdelovanje lesne galanterije Janeza Mesca. Za naselje Dolsko sem sicer
določila objekt Kulturnega doma Dolsko kot potencialno lokacijo, vendar pa bi bilo zaradi
skladiščenja lesne mase bolj ugodna postavitev novega objekta za ta namen.
Poleg lesne biomase pa v občini Dol pri Ljubljani sama vidim tudi potencial izkoriščanja
sončne energije, na podlagi popisa kolektorjev in sončnih celic, ki sem ga izvedla poleti 2009,
pa lahko rečem, da se z mojimi ugotovitvami strinjajo tudi soobčani. Na terenu sem popisala
57 kolektorjev in eno sončno elektrarno. Med naselji, ki izkoriščajo sončno energijo, prav
gotovo prednjači naselje Senožeti s 13 sončnimi kolektorji in eno sončno elektrarno.
V diplomskem delu sem tudi preučevala možnosti izkoriščanja sončne energije na javnih
objektih in ugotovila, da sta od štirih izbranih le dva popolnoma, glede na atribute strehe,
primerna objekta, in sicer stavbi Podružnične šole Senožeti in Kulturnega doma Dolsko,
vendar pa skupna površina razpoložljive strehe za namestitev sončnih celic znaša le 256 m2,
kar bi pomenilo približno 47,62 MWh proizvedene električne energije letno.
Torej lahko sklenem in potrdim vse tri v uvodnem delu diplomskega dela postavljene delovne
hipoteze, in sicer
 Pritiski na geografsko okolje in njegovo stanje v občini Dol pri Ljubljani so v veliki
meri posledica predvsem prometa, gospodinjstev in kmetijstva.
 Največje okoljsko breme v občini Dol pri Ljubljani poleg prometa predstavlja tudi
poselitev, predvsem zaradi nerešenega ravnanja z odpadnimi vodami.
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 Občina

Dol pri Ljubljani ima potencial rabe alternativnih virov energije (sončne
energije in lesene biomase).
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10. SUMMARY
The awareness of the importance of a clean environment is now growing, to which the world,
as well as regional and local governments all tend to, and where the municipality of Dol pri
Ljubljani is no exception. There are programs and projects in the Local Development Program
for the 2007-2013 period, where the municipality sets different goals that could contribute to
the improvement of the quality of the environment and its components. Among these it is
important to mention the spatial development strategies (SDS) of the municipality and its
spatial plan, which are crucial when talking about prudent and environmentally sustainable
handling with the available environment. They provide guidelines for further development of
the municipality and its intervention in the environment.
Each time we interfere with the environment we should be aware of the consequences that
man is causing with his way of life as the self-cleaning capacity of the environment and its
components is limited and specific for each ecological landscape unit. One of the important
parts of my diploma thesis was to evaluate the self-cleaning capacity of the environment and
its components and the assessment of their environmental vulnerability. I have come to the
conclusion that the environmental vulnerability of the municipality of Dol pri Ljubljani is low
to moderate and in some areas high, which is the result of the environmental pressures and the
self-cleaning capacity of the environment to neutralise these pressures and its own
regeneration. Based on the analysis of the environmental state I have been concluding about
the sources of the pressures and the environmental pressures themselves. I came to the
conclusion that households have by far the greatest impact according to the extent and also the
quantity of the sources, mainly with waste water and partly with gas emissions from the
residential combustions, as 46 % of households are using fuel oil for heating based on my
survey made in summer 2009. In addition exhaust fumes from traffic contribute to total
emissions in the air. Significantly smaller but certainly not negligible is the contribution of
agriculture to the environmental pollution, yet it is still significantly smaller than in other
more intensive agricultural municipalities.
There are numerous projects set in the Local Development Plan for program for the period
2007-2013, which show that waste water has a significant impact on the environmental
components. These projects are not only of local and national importance but also of wider
EU interest. They include projects on the construction of sewage networks and waste water
treatment plants. These projects are positive but for many municipalities too expensive (Table
50).
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Table 50: The cost estimation of sewage system construction in the municipality of Dol pri
Ljubljani.
Sewage system
»OA« Brinje-Beričevo
»OB« Videm-Dol
»OC« Dolsko
Option 1
Option 2
Option 3
»OL« Laze
»OSI« Senožeti
»OSII« Senožeti
»OSIII« Senožeti
»OK« Križevska vas and
»OZ« Zagorica
»OV« Vrh nad Dolskim
»OK« Klopce
»OO« Osredki

Sewage
network
1.027.912,70
1.980.018,78

Estimated cost (in Euros)
Project
Waste water
Grinder pump
documentation
treatment
12.518,78
104.043,57
0,00
0,00
262.347,69
643.423,47

Total
1.144.475,05
2.885.791,19

3.320.579,62
3.415.855,87
3.325.717,74
680.975,63
173.468,54
775.596,73
450.788,68

54.248,04
70.939,74
70.939,74
10.432,32
10.432,32
20.864,64
10.432,32

374.600,65
385.796,61
376.781,84
76.172,59
18.360,87
97.229,18
47.988,65

371.181,77
371.181,77
371.181,77
70.313,80
0,00
178.601,24
0,00

4.120.610,08
4.243.769,82
3.702.499,58
837.894,34
202.261,73
1.068.953,43
509.209,65

557.710,73

10.432,32

64.509,26

76.990,49

709.643,63

79.882,32
284.714,57
83.600,40

0,00
0,00
0,00

8.925,89
32.665,67
9.297,28

9.389,08
41.937,91
9.389,08

98.197,30
359.318,14
102.286,76

Taken from: JIP Vodovod – Kanalizacija, TIS – razvojna služba, 1999
That is why I have in my diploma thesis investigated alternative possibilities of waste water
treatment, that is waste water treatment through the constructed wetlands. I found out that the
wetlands are the most appropriate for settlements or parts of settlements with a slope in order
to avoid additional costs for pumping, while for wetlands we can artificially create the incline.
In the municipality of Dol pri Ljubljani there are only four settlements where we could
connect most of the buildings to the sewage system without grinder pump, these are Videm,
Dol pri Ljubljani, Vrh nad Dolskim, Klopce and Osredke. In other cases it would probably
suffice to divide the settlements into two or more parts in order to obtain the optimal number
of the PU per constructed wetland, namely the size of 100–500 PU. Therefore we would need
approximately one football field and a half to construct wetlands in the municipality of Dol
pri Ljubljani to satisfy the needs for the population, which was 5.398 according to the year
2008. Wetlands are also suitable for the municipality in terms of population growth since they
are easy to upgrade and do not disturb the waste water cleaning process of already existing
system.
The municipality of Dol pri Ljubljani included in the Local Development Programme projects
that from energy point of view tend to reduce the energy consumption for the heating of
housing premises. I am referring to the project, according to which they will finance the
reconstruction of the front plaster of a building, which is positive from the aesthetic and also
the energy point of view because 48 % of buildings were constructed before year 1977 and
from those only 13 % reconstructed their front plaster since 1995.
Beside this it also has ambitions to construct the gas network throughout the municipality area
and to establish the remote controlled biomass heating system in the settlements Vinje and
Podgora. In my diploma thesis I was examining particularly the possibilities of establishing
the second alternative system in the municipality, specifically in the settlements Kleče pri
Dolskem and Dolsko. I found out that both settlements in terms of location and potential
number of demand sites are relatively favourable, especially the settlement Dolsko. In terms
of wood waste the settlement Klece pri Dolu is more favourable because I see the potential
location of the boiler nearby the company for logging and the making of wooden fancy goods
of Janez Mesec. For the settlement Dolsko I defined the building of the Cultural House
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Dolsko as a potential location but due to the storage of timber it would be better to build a
new building for this purpose.
I see the potential not just in wood biomass but also in solar energy exploitation when it
comes to the municipality of Dol pri Ljubljani. From the survey on the basis of registering the
collectors and solar cells that I made in summer 2009 I can conclude that the other residents
of these municipality agree with my findings. In field I registered 57 collectors and one
photovoltaic power plant. Among the settlements exploiting solar energy Senožeti certainly
stands out with 13 solar collectors and with one photovoltaic power plant.
In my diploma thesis I also examined the possibilities of solar energy exploitation on public
buildings and came to the conclusion that from the four buildings selected there are only two
completely suitable depending on the attributes of the roof. The two of them would be The
Branch school Senožeti and Cultural Home Dolsko, but the total area of roof available for the
installation of solar cells is only 256 m2, which would mean approximately 47.62 MWh of
electricity produced per year.
Therefore I can conclude and confirm all three initially raised working hypothesises of the
diploma thesis, namely:
 The pressures on geographical environment and its state in the municipality of Dol pri
Ljubljani are mainly due to transport, households and agriculture.

 The main environmental burden in the municipality of Dol pri Ljubljani in addition to
traffic is also the settlement, mainly because of the unsolved waste water treatment.

 The municipality of Dol pri Ljubljani has the potential of using the alternative energy
sources (solar energy and wood biomass).
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PRILOGA A

ANKETA
Podatki o respondentu
Spol:

Ž

M

Starost: _______

Podatki o gospodinjstvu
1. Število gospodinjstev v stanovanjski stavbi:
2. Ali se ukvarjate s kmetijstvom?
2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

DA

1

2

3

drugo: ___

NE

S čim se ukvarjate na kmetiji?
poljedelstvo
Ali namakate njivske površine? DA
živinoreja
vrtnarstvo
sadjarstvo
bio pridelava
drugo: _________

NE

Podatki o gospodinjskih aparatih in drugi napravah
3. Katere gospodinjske aparate uporabljate?
3.1.
El. aparat/ naprava
a) televizor

3.2.
Št. aparatov

b) radio
c) računalnik
Kolikokrat tedensko ga uporabljate?
d) pralni stroj
e) sušilni stroj
f) pomivalni stroj
g) zamrzovalnik
h) hladilnik
i) likalnik
j) klimatske naprave

3.4.
Navade
Ali imate prižgan TV, tudi ko ga ne gledate?
DA NE
Ali imate prižgan radio, tudi ko ga ne poslušate?
DA NE
Ali je prižgan, tudi ko ga ne uporabljate?
DA NE
1-krat
1-krat
1-krat

2- krat
2- krat
2- krat

3-krat
3-krat
3-krat

več kot 3-krat
več kot 3-krat
več kot 3-krat

Ali jo uporabljate za ogrevanje?
DA NE
Ali jo uporabljate za hlajenje?
DA NE
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Podatki o ravnanju z odpadnimi vodami
4. Ali ste priključeni na kanalizacijsko omrežje?
a) DA
4.1. Od katerega leta?
b) NE
4.2. Kako ravnate z odpadnimi vodami?
1) enoprekatna greznica
2) dvoprekatna greznica
3) triprekatna greznica
4) rastlinska čistilna naprava
5) biološka greznica
6) drugo: ____________
Podatki o energiji
5. Katere energente uporabljate za ogrevanje prostorov (P)/ sanitarne vode (V)?
a) lesna biomasa
Katero vrsto lesne biomase?
Poraba (letno)*
Stroški (letno)*
1) peleti
2) briketi
3) žagovina
4) polena
5) sekanci
6) lesni ostanki iz gozdov
7) stara drevesa
8) star papir
9) drugo: _________________
b) sončna energija

Na kakšen način?
1) sončni kolektorji
2) sončne celice
3) drugo: _____________

Od katerega leta? _________

Poraba (mesečna)
c) zemeljski plin (plinovodno omrežje)
d) tekoči naftni plin
e) kurilno olje
f) elektrika
g) toplotna črpalka (vir: geotermična energija)
h) toplotna črpalka (vir: okoliški zrak)
i) drugo:
* skupaj za ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Stroški (mesečni)

Od katerega leta? _________
Od katerega leta? _________
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Podatki o ravnanju z vodo
6. Ali zalivate kuhinjski oziroma hišni vrt?
Kolikokrat tedensko (poletni čas)?
1) do 2-krat
2) 3-krat
3) več kot 3-krat
S čim zalivate?
1) z vodovodno vodo
2) z deževnico
3) drugo:

a) DA

b) NE
6.1. Koliko vode porabite mesečno?_________
Podatki o ravnanju z odpadki
7. Ali odpadke zbirate ločeno?

DA

NE

7.1. Kaj ločujete?
a) embalažo
b) papir
c) organske odpadke
d) steklo
e) drugo: ___________________________
7.2.
a)
b)
c)

Kam odlagate organske odpadke?
na kompost
v smetnjak za mešane odpadke
drugo: ____________

Problematika onesnaževanja okolja
8. Ali je okolje v naselju onesnaženo?

DA

NE

8.1. Kaj je glavni vir onesnaževanja okolja v naselju?
a) promet
b) kmetijstvo
c) odpadne vode
d) odpadki
e) drugo: ________________________
8.2. Ali ste zaradi onesnaženega okolja kdaj razmišljali o odselitvi?

DA

NE
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NE

9.1. Kaj je glavni vir onesnaževanja okolja v občini Dol pri Ljubljani?
a) promet
b) kmetijstvo
c) odpadne vode
d) odpadki
e) drugo: _________________________
10.

11.

12.

13.

Kakšna je stopnja onesnaženosti domačega okolja?
a) zelo onesnaženo
b) srednje onesnaženo
c) delno onesnaženo
d) neonesnaženo
Kakšna je stopnja onesnaženosti Slovenije?
a) zelo onesnaženo
b) srednje onesnaženo
c) delno onesnaženo
d) neonesnaženo
Kakšne ukrepe priporočate za izboljšanje kakovosti domačega okolja?
a) več kosovnih odvozov
b) ureditev kanalizacijskega sistema
c) več eko otokov
d) plinovodno omrežje
e) drugo: _______________
Koliko bi bili pripravljeni prispevati za čisto okolje na leto (okoljska dajatev)?
a) Nič .
Zakaj? _________________
b) 10-20 €
c) 21-50 €
d) 51-100 €
e) Drugo: _____
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PRILOGA B
ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE
Naša civilizacija potrebuje iz dneva v dan več energije v industriji, kmetijstvu, gospodinjstvih,
prometu in še bi lahko naštevali. »Vse, kar se dogaja, potrebuje energijo in vse manjši je delež
energije mišic« (Jermanj, 1986, str. 10). Naslonili smo se na fosilna goriva (slika 110), ne da
bi pomislili na to, da jih bo nekoč zmanjkalo, niti na to, da njihovo sežiganje onesnažuje
okolje. Nepravilen odnos do onesnaževanja v stoletju industrijske revolucije se nam danes
maščuje (Jermanj, 1986). »Pri sedanji rabi končne energije37 in pri sedanjih tehnologijah
pretvarjanja primarne energije38 v sekundarno39 in naprej v končno energijo bo človeštvo zelo
kmalu porabilo večji del nosilcev primarne energije, ki jih je danes mogoče gospodarno
izkoriščati« (Vojvodič Tuma et al., 2005, str. 229). V nekaj generacijah naj bi začelo
primanjkovati zemeljskega plina, kmalu nato surove nafte in izotopa urana 235U (Vojvodič
Tuma et al., 2005).
Slika 110: Projekcija naraščanja prebivalstva in porabe primarne energije na Zemlji.

Vir: Vojvodič Tuma et al., 2005, str. 230
V Evropi je naš način življenja še vedno odvisen od fosilnih goriv, in sicer njihovega sežiga.
Ta so v milijonih let nastala zaradi pritiskov iz ostankov prazgodovinski gozdov. Zanje je
značilno, da nastajajo veliko počasneje, kot jih porabljamo. Zaradi tega jih imenujemo
neobnovljivi viri. Z uporabo jih bomo izčrpali, hkrati pa z njihovo uporabo povzročamo
onesnaženost okolja in ogrožamo ekološko ravnovesje. Poleg vpliva na globalno segrevanje40
imajo tudi druge negativne okoljske, ekonomske in socialne učinke (Medved, 1993; Okolje in
energija, 2009; Vse več energije iz obnovljivih virov, 2009). Zato je pomembno, da
spremenimo naše navade in spodbujamo uporabo okolju prijaznejših in dostopnejših virov

37

»Končna energija – energija, ki jo rabijo končni potrošniki (v zgradbah, industriji, prometu,…); pridobimo jo
iz goriv z energetskimi pretvorbami in jo prenesemo k potrošnikom« (Medved, Novak, 2000, str. 1).
38
»Primarna energija – energija, ki je v obliki kemične ali jedrske energije shranjena v gorivih oziroma
energentih« (Medved, Novak, 2000, str. 1).
39
Sekundarna energija – energija pridobljena z različnimi tehnološkimi postopki s pretvorbo primarne energije
(Vrsta energije, 2009).
40
Učinek tople grede je posledica emisij CO2, ki preprečuje dolgovalovno sevanje s površine Zemlje in s tem
njeno ohlajanje v vesolje. Posledice tega pa so taljenje ledu na tečajih in dvigovanje nivoja morij (Medved,
1993).
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energije, in sicer obnovljivih virov41, za katere je značilno, da se obnovijo v sorazmerno
kratkem časovnem obdobju glede na človekovo življenje.
Raba obnovljive energija ni nič novega. Stavbe so stoletja načrtovali tako, da so lovile sončno
toploto. Les so uporabljali za gretje in kuhanje. Z energijo vetra so mleli žito ter z velikimi
jadrnicami prevažali blago in ljudi (Okolje in energija, 2009; Plut, 2004b; Vse več energije iz
obnovljivih virov, 2009). Viri energije se najbrž niso spremenili, zagotovo pa se je spremenila
tehnika zanje. Tako so sodobne turbine na veter bolj učinkovite in proizvajajo elektriko za
tisoče domov v Evropi, hkrati pa ne oddajajo ogljika. Vedno bolj pomembna postaja sončna
energija, ki jo lahko s pomočjo sončnih celic pretvarjamo v elektriko. Nič manj pomembna ni
niti vodna energija. Vodo za potrebe hidroelektrarn zbirajo v jezovih in jo nato spuščajo do
turbin. Pomemben vir obnovljive energije je tudi biomasa (gozdarski, živalski ali živilski
odpadki in energetske rastline). Tako se lahko z izgorevanjem lesa, slame, energetskih rastlin
(vrba, prstasti trstikovec) proizvaja elektrika in toplota. Gnoj, kmetijske in živilske odpadke je
moč uporabiti tako za proizvodnjo toplote in elektrike kot tudi prevozno gorivo. Iz žita in
sladkorne pese se z vrenjem proizvaja bioetanol. Iz oljnih repic, sončnic idr. rastlin se
proizvaja biodizel. Z uporabo obnovljivih virov lahko postanemo energetsko relativno
neodvisni od drugih držav (Okolje in energija, 2009; Plut, 2004b; Vse več…, 2009).
Slika 111: Eksterni – zunanji stroški v primerjavi z ledeno goro.

Vir: Dežele…, 1994
Ob naraščanju porabe fosilnih goriv so znanstveniki v zadnjih desetletjih opazili v naravi
spremembe, ki so bile v zgodovini značilne, da so se dogajale v daljših časovnih obdobjih. Te
spremembe kvalitete naravnega okolja so posledica uporabe fosilnih goriv in snovi, ki se
sproščajo pri njihovi uporabi (Energija v svetu in Sloveniji, 2009; Medved, Novak, 2000).
Zaradi tega naj bi cena energije vsebovala stroške goriv in energetskih pretvorb ter stroške za
nadomestilo škode povzročene naravnemu okolju t. i. eksterni – zunanji stroški (slika 111)
(Medved, Novak, 2000).
41

»Obnovljivi energetski viri prestavljajo del naravnih energetskih tokov, ki ohranjajo ravnovesje na planetu
Zemlja in s tem omogočajo življenje na njem. Zemlja prejema energijo iz treh primarnih virov: sonce v obliki
svetlobe in toplote, notranjosti planeta v obliki toplote in zaradi privlačnosti planetov v obliki gravitacije«
(Medved, 1993). Med sekundarne obnovljive vire energije pa štejemo veter, biomaso, hidroenergijo, valovanje
in plimovanje, ki so posledica primarnih virov. Potencial le-teh znaša 150 TW (Medved, 1993).
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Tudi v občini Dol pri Ljubljani je moč zamenjati neobnovljive in okolju neprijazne vire
energije z alternativnimi. V diplomskem delu se bom predvsem osredotočil na preučevanje
geografskih možnosti uporabe neposredne sončne energije in energija lesne biomase, nekaj
pozornosti pa bom namenila tudi toplotnim črpalkam in pasivnim hišam ter drugim
preprostim in vsakmu posamezniku dostopnimi drobnim spremembam v gospodinjstvu, ki bi
prsipevale k varčevanju z energijo.

NEPOSREDNA SONČNA ENERGIJA
Sonce je praktično neizčrpen vir obnovljive energije (slika 112) in je eden redkih energetskih
virov, ki je razmeroma enakomerno razporejen po Zemljini obli (Medved, Novak, 2000).
Energija, ki jo Sonce seva42 (v obliki elektromagnetnega valovanja) na Zemljo, je 15.000-krat
večja od energije, kot jo porabi človeštvo v enem letu. Sonce pošlje na Zemljo v treh urah
toliko energije kot, jo človeštvo porabi v enem letu. To je prav gotovo podatek, ki prebudi
vsakogar. Izziv za vse pa je, to energijo ujeti, shraniti in uporabljati, ko jo potrebujemo.
Vendar pa se tudi na tem področju stvari razvijajo (ApE, 2008; Sončna energija, 2009; Kaj je
sončna…?, 2009).
Slika 112: Razpoložljivost virov energije in svetovna letna potreba po energiji.

Vir: Bramac Solar..., 2009
»Sonce oddaja energijo zaradi stalne jedrske fuzije43, pri kateri se vodik spreminja v helij.
Vodik tvori približno 60 %, helij približno 35 %, vsi drugi elementi pa približno 5 % mase
Sonca« (Tuma, Sekavčnik, 2004, str. 219). »Gostota moči sončnega sevanja nad zemeljsko
atmosfero zanaša med 1,33 in 1,42 kW/ m²« (Gabrovšek, 2007, str. 80). Povprečje sevanja je
solarna konstanta oziroma specifični sevalni tok Sonca na enoto površine na zunanjem robu
atmosfere na ploskev, ki je pravokotna na smer sončnih žarkov (t. i. ekstraterestično sevanje)
in pri srednji oddaljenosti znaša 1, 367 kW/m² ± 1 % (oz. 4.921 MJ/ m²) (Medved, 1993;
Medved, Novak, 2000). »Zemeljska površina sprejema le del vpadnega sončnega sevanja. Pri
prehodu skozi atmosfero sevanje Sonca zaradi sipanja, odboja in absorpcije delcev oslabi. [..]
Globalno sončno sevanje je sestavljeno iz direktnega in difuznega (razpršenega) sevanja.
Direktno sevanje prihaja neposredno od Sonca skozi atmosfero, difuzno sevanje pa vpada z
42

Zemlja prestreže 178.000 TW energije. Del te energije pri prehodu skozi atmosfero absorbira in odbije nazaj v
vesolje (Medved, 1993).
43
Jedrska fuzija se dogaja v notranjosti Sonca pri temperaturi 15 x 106 do 20 · 106 K in tlakih 1011 bar, pri čemer
se na račun energije stalno zmanjšuje masa, in sicer za približno 5 x 109 kg/s (Tuma, Sekavčnik, 2004, Vojvodič
Tuma et al., 2005).
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vseh strani neba. Delež difuznega sevanja glede na celotno sevanje znaša za osrednjo Evropo
od 40 odstotkov (maja) do 80 odstotkov (decembra). V primeru, ko je nebo povsem oblačno,
prispe na zemeljsko površino le difuzno sevanje« (preglednica51) (EVIP, 2009).
Preglednica 51: Globalno sevanje in difuzni delež.
Vremenski pogoji
jasno
megleno - oblačno
oblačno

Globalno sevanje - celotno sevanje (W/m2)
500 - 1000
200 - 400
500 - 150

Difuzni delež (%)
10 - 20
20 - 80
80 - 100

Vir: Gabrovšek, 2007
»Sončno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje prostorov, vode, ogrevanje bazenov in za
proizvodnjo elektrike za osvetljevanje in hišne porabnike. Pri tem pa se pojavijo določeni
tehnični in investicijski problemi« (Sončna energija, 2000).
Sončni energiji nekateri očitajo predvsem troje:
 »Prvi očitek zadeva razpršenost, kar pomeni, da daje premalo energije na enoto
površine. Vendar je to res le, če to primerjamo s fosilnimi gorivi, kjer je koncentracija
energije zelo velika« (Jermanj, 1986, str. 10). Razpršenost sončnega sevanja pa
pomeni tudi, da je energije povsod dovolj, čeprav z različno gostoto in je tudi povsod
in vsakomur dostopna (Jermanj, 1986).


»Drugi očitek je ta, da je sonca pozimi, ko ga največ potrebujemo za ogrevanje
najmanj« (Jermanj, 1986, str. 10). To sicer za našo geografsko lego drži in prav tako
tudi za naše potrebe, vendar ne smemo pozabiti, da ponekod količina sevanja in
potreba po energiji sovpadata, npr.: ogrevanje vode poleti v turizmu, razsoljevanje in
namakanje v Afriki in Aziji ipd. (Jermanj, 1986).



»Nekateri očitajo solarnim napravam neekonomičnost, kar pa velja le za napačne
naprave na napačnem kraju. Smotrno izbrani sistemi imajo lahko krajšo ali enako
amortizacijsko dobo kot klasični sistemi« (Jermanj, 1986, str. 10).

»Kakorkoli sončna energija je energija prihodnosti, njeno uveljavitev pa ovira le draga cena v
primerjavi s konvencionalnimi viri energije« (Sončna energija, 2000).

Načini izkoriščanja neposredne sončne energije
Sončno energijo lahko izkoriščamo na tri načine:


S pasivnimi solarnimi sistemi44 za ogrevanje in osvetljevanje prostorov. Pomeni rabo
primernih gradbenih elementov (okna, sončni zidovi45, stekleniki46, fasadni prezračevalni
elementi ipd) za ogrevanje stavb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov (AURE, 2009;

44

Pasivni solarni sistemi so integralni elementi zgradb, ki za delovanje ne potrebujejo dodatne energije (Medved,
1993).
45
Sončni zidovi (ali Trombe-Michelov zid) so masivni sončni zidovi, namenjeni posrednemu naravnemu
ogrevanju zgradb. Zgrajeni so iz betona, opeke, ki ima zunanjo stran temno opleskano in je integrirana v zunanji
sklop zgradbe, lahko so tudi zastekljeni z enojnim slojem stekla in postavljeni vertikalno ter usmerjeni proti jugu
ali jugozahodu (Medved, 1993; Medved, Novak, 2000). Več o prednostih in slabostih v Medved, 1993.
46
»Stekleniki (zimski vrtovi) so sistemi, pri katerih je del zgradbe, ki absorbira sončno sevanje ločen, od
bivalnega prostora« (Medved, 1993, str. 88). Običajno so stekleni in so dodani zgradbi na njeni južni strani
(Medved, 1993). Več o prednostih in slabostih v Medved, 1993.
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Medved, 1993; EVIP, 2009; Medved, Novak, 2000). Za izkoriščanje pasivnega solarnega
sistema je nujna kakovostna izolacija zgrabe, čim manjša površina zasteklitev na severni
strani in primerna razporeditev prostorov, in sicer tako, da so na južni strani bivalni prostori
kot so jedilnica, dnevna soba ipd. Na južni strani lahko namestimo pasivne elemente,
omogočimo dobro kroženje zraka med prostori ter predvidimo zaščito pred poletnim
soncem. Pri večini teh naprav segrevamo neposredno zrak v stavbi. Kroženje zraka v stavbi
je lahko naravno ali prisilno (EVIP, 2009).
»Naravno kroženje zraka je možno, če je stavba arhitektonsko zasnovana tako, da so toplejši
prostori na jugu (dnevna soba, jedilnica), hladnejši pa ne severu (spalnice, hodniki). Takšno
zasnovo imenujemo temperaturno coniranje. Naravno kroženje zraka v stavbi težko
nadzorujemo, odvisno je od temperaturnih razmer v stavbi in od vdora zunanjega zraka
skozi reže oken in vrat. Da dosežemo bolj enakomeren prenos toplote med prostori,
uporabljamo ventilatorje in kanale za prisilno kroženje zraka« (EVIP, 2009).
»Velike steklene površine v zimskem času omogočajo naravno ogrevanje stavb, v poletnem
času pa so lahko vzrok za pregrevanje prostorov. Primerno bivalno ugodje v stavbah v
poletnem času zagotovimo le s senčenjem, to je vgradnjo ustreznih naravnih ali umetnih
senčil« (EVIP, 2009).


Z aktivnimi solarnimi sistemi (sončnimi kolektorji ali sprejemniki sončne energije SSE)47, ki spreminjajo sevalno energijo sonca v toploto – aktivna izraba. Nosilec toplote so
lahko voda, voda s protizmrzovalnim sredstvom, zrak ipd., ki prenašajo toploto sonca k
potrošniku, krožijo s pomočjo pogonskega elementa (črpalke, ventilatorja) in zato
potrebujejo energijo. Uporabljajo se za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov (AURE,
2009; Medved, 1993; Tuma, Sekavčnik, 2004). »S sončnimi kolektorji lahko pokrijemo
približno do 65 % letnih potreb po topli vodi« (Novi ogrevalni…, 2008, str. 28). Ob
povprečnem, 36% delovanju sistema lahko namreč računamo na realni vnos cca. 432 kWh
energije na leto na m2 povprečnega sončnega kolektorja, postavljenega za optimalno
ogrevanje sanitarne vode (Ekodom, 2009). Izkoristek sončnega kolektorja je odvisen od
(Tuma, Sekavčnik, 2004):
 optične izgube: odvisne od lastnosti materialov sprejemnika sončne energije
(refleksivnosti, prepustnosti, absorptivnosti sprejemne površine, nenatančnosti vodenja
kolektorja glede na položaj sonca,
 toplotne izgube: odvisne od doseženih temperaturnih razlik (zaradi sevanja, konvekcije,
prevoda, koncentracije, gostote sončnega sevanja).
Poznamo več vrst kolektorjev, npr. ravne kolektorje, vakuumsko cevne kolektorje »cev v
cevi«, vakuumske U-cevne kolektorje in vakuumske »heat pipe« kolektorje48 (Glavnik,
2000). Zadnji veljajo za najbolj učinkovit in ekonomičen cevni prenosnik toplote (slika 113)
(Primerjava…, 2007).

47

Idealna površina sprejemnika sončne energije absorbira vse valovne dolžine sončnega sevanja λ = 0,3-3,0 µm
(Tuma, Sekvačnik, 2004).
48
Za slednje v slovenskem jeziku še ni primernega izraza, najbližji prevod zaenkrat je vakuumske superprevodne
toplotne cevi (Glavnik, 2000).
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Slika 113: Primerjava hitrosti naraščanja temperature solarne tekočine v kolektorju.49

Vir: Primerjava…, 2007
Pri postavitvi kolektorjev moramo upoštevati namen njihove uporabe (ogrevanje sanitarne
vode oz. ogrevanje prostorov) in skupno površino kolektorjev. V poletnih mesecih je namreč
pri veliki površini skupna moč ogrevanja dovolj visoka tudi pri neugodnem kotu, v jesenskih
in zimskih mesecih, ko je sončno sevanje manj intenzivno, pa je pomembnejše, da zberemo
najugodnejši kot, tako da padejo sončni žarki na kolektor čim bolj pravokotno (Ekodom,
2009). »Največjo učinkovitost kolektorja dosežemo z usmeritvijo proti jugu, poleti pod
kotom 30 ° glede na vodoravno površino« (Ekodom, 2009).


S sončnimi celicami50 za proizvodnjo električne energije – fotovoltaika. Gre za pretvorbo
sončne energije neposredno v električno energijo preko sončnih celic, kar pa za razliko od
sončnih kolektorjev že prispeva k reševanju t. i. energetske krize. Sprememba poteka
direktno brez vmesne preobrazbe v toploto. Sončne celice delujejo po principu
fotoelektričnega oziroma fotovoltaičnega pojava: pri nekaterih prevodnikih povzroča
absorpcija svetlobe (elektromagnetno valovanje) nastanek električne napetosti in kot
posledico te napetosti nastanek induciranega električnega toka. Značilnost polprevodnikov
je, da prevajajo električni tok le v eni smeri (delujejo kot diode) (Tuma, Sekavčnik, 2004).
Najbolj razširjen polprevodniški material je amorfni silicij, uporabljajo pa se tudi mono- ali
polikristalni polprevodniki (slika 114). Efektivnost modulov iz amorfnega silicija znaša 8 %.
Najbolj efektivni so monokristalni s 15 in 17,5 % in poli kristalni moduli s 13 in 15 %
(Solarni moduli, 2009). »Moduli narejeni iz amorfnega silicija imajo sicer manjšo
efektivnost kot poli- ali monokristalni moduli, so pa veliko bolj občutljivi že na najmanjšo
svetlobo« (Solarni moduli, 2009, Vrste sončnih celic, 2009).

49

Testirano pri sončnem sevanju intenzivnosti 760 Wm2, temperaturi okoliškega zraka 21°C in vpadnem kotu
sončne svetlobe 90°.
50
Sončne celice so v široki uporabi od leta 1973 (Medved, 1993).
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Slika 114 : Monokristalne (a) , polikristalne (b) in silicijeve, (c) sončne celice.

Vir: Kaj so…, 2009, Solar-Fabrik Group, 2009, Vrste sončnih celic, 2009
»Solarne celice imajo navadno nekaj višjo efektivnost (1% do 3 %), kot solarni moduli,
zaradi odbojev stekla, temperature in senčenja« (Solarni moduli, 2009). Zgradba sončne
celice, ki pretvarja sončno sevanje v električno energijo, prikazuje slika 115 (Tuma,
Sekavčnik, 2004).
Slika 115: Fotovoltaična pretvorba51.

Vir: Okolje in energija, 2009
»Najpreprostejši primeri uporabe sončnih celic so napajanje žepnih kalkulatorjev, parkirnih
ur in podobnih naprav« (Sončne celice…, 2009). Z združevanjem več sončnih celic
(proizvaja enosmerni tok nizke napetosti 0,5 – 0,7 V) dobimo fotonapetostne module
(primerni za oskrbovanje standardnih nizkonapetostnih uporabnikov – 12 V) (Kyocera
Fineceramics GmbH, Sanyon, Sharp, Bi-Sol idr.). Z združevanjem več modulov (slika 116)
in z uporabo drugih elementov, kot so akumulatorji, regulatorji polnjenja in razsmerniki
(Sputnik idr.) lahko zgradimo poljubno močan sistem za oskrbo z električno energijo na
katerikoli lokaciji, če je le na razpolago dovolj sončnega sevanja (Sončne celice…, 2009,
Moduli sončnih celic, 2009).
51

Direktna in difuzna svetloba seva skozi antirefleksijsko plast na tanko polprevodniško ploščo. Absorpcija
sončnega sevanja povzroči, da se v polprevodniku sprostijo prosti naboji. Elektron tako iz valenčnega
(normalnega) področja preide v prevodno področje. V valenčnem področju ostane vrzel. Zaradi prigrajenega
zunanjega električnega polja ostanejo ti naboji ločeni in potujejo k obema elektrodama. V električno energijo se
lahko spreminja le del sevalne energije sonca. Pri silicijevi sončni celici, ki je najbolj razširjena, je to pri valovni
dolžini λ = 1,15 µm. Dolgovalovno sevanje za pretvorbo nima dovolj energije in se spreminja v toploto (Sončne
celice…, 2009, Tuma, Sekavčnik, 2004).
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Slika 116: Celica, modul, sistem modulov.

Vir: Sončne celice…, 2009

LESNA BIOMASA IN TEHNOLOGIJA
Človek je bil od nekdaj tesno povezan z lesom kot surovino, ki jo je rabil za izdelavo orožja in
orodja, kot streho nad glavo, za izdelavo pohištva in pogosto kot vir energije (Lesna biomasa,
2009). Že v 19. stoletju pa so les nekoliko na stran potisnile naraščajoče potrebe po energiji
(Novi ogrevalni…, 2008). Prav tako pa les v zadnjih desetletjih na številnih področjih rabe
(npr. gradbeništvo, energetika) nadomeščajo drugi materiali. V Sloveniji, ki je izrazito
gozdnata (58,8 % gozdnatost; EU-27: 43,2 %), se je proces nadomeščanja lesa kot surovine
začel nekoliko kasneje, vendar je v zadnjih dvajsetih letih zelo izrazit (EU 2008, 2009; Lesna
biomasa, 2009; ZGS, 2009).
Na drugi strani pa ima raba lesa kot domačega in okolju prijaznega materiala ter vira energije
številne pozitivne socialno-ekonomske in okoljske posledice (Lesna biomasa, 2009). Naj
omenim le najpomembnejša, npr. nova delovna mesta, nove aktivnosti na kmetijah in
podeželju, povečan javni prihodek, zmanjševanje nezaposlenosti, zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov (pri zgorevanju lesa se namreč sprošča le toliko ogljikovega dioksida, kot
ga je drevo v svoji rastni dobi prejelo iz atmosfere52), večjo energetsko samooskrbnost,
povečevanje intenzitete gospodarjenja z gozdovi (npr. čiščenje gozdov) ter organiziranje
lastnikov gozdov (Lesna biomasa, 2009; Novi ogrevalni…, 2008). Nekatere posledice so
neposredne in zato lažje merljive, večina posledic pa je posrednih (Lesna biomasa, 2009).
»Mnoge organske snovi ali organski ostanki, splošno poimenovani kot biomasa53, so primerni
za pridobivanje energije, tako toplotne kot tudi električne. Ta potencial je bil do sedaj slabo
ali celo napačno izkoriščen, čeprav lahko znatno prispeva k pozitivni strukturi primarne

52

Lahko bi rekli, da je les CO2 nevtralen (Novi ogrevalni…, 2008). »Vsekakor pa se za pridobivanje lesa, njegov
transport in predelavo uporabi tudi določena količina fosilnih goriv. Ogrevanje z lesom torej ni v celoti, pač pa
pretežno CO2 nevtralno« (Novi ogrevalni…, 2008, str. 15). »Les resda izgoreva CO2 nevtralno, vendar pa ne
popolnoma brez škodljivih snovi (Novi ogrevalni…, 2008, str. 15). Kljub vsemu pa z bistveno manj žvepla kot
kurilno olje, vendar pa so na drugi strani izpusti prahu tudi pri sodobnih kotlih še vedno večji, kot pri
izgorevanju kurilnega olja ali plina(Novi ogrevalni…, 2008). »Zato kurišča na polena niso najbolj primerna za
mestna okolja, kjer je stopnja obremenjenosti s prahom visoka« (Novi ogrevalni…, 2008, str. 16).
53
Biomasa (trdna goriva) oz. biogorivo (tekoča – etanol, metanol in biodiesel in plinasta goriva – se tvorijo pri
anaerobnem vrenju in pirolizi: bioplin in sintezni plin) so vsi bioenergijski viri, tudi iz tehnološko-pretvorbenih
procesov in končnih produktov. Med biomaso uvrščamo biodpadke, mednje sodijo gozdni in kemtijski odpadki
(trdni in tekoči), energetske rastline, ki jih pridelujemo izključno v energetske namene, pa tudi komunalne
odpadke (Butala, Turk, 1998).
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energije in energetski neodvisnosti posameznih držav, tudi Slovenije« (Butala, Turk, 1998,
str. 1).
V diplomskem delu se bom predvsem posvetila t. i. lesni biomasi, h kateri uvrščamo (Butala,
Turk, 1998):
 nekemično obdelano lesno biomaso (gozdni ostanki – vejevje, krošnje, debla majhnih
premerov ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo,
ostanki pri industrijski predelavi – pri žaganju, krajniki, lubje, prah in kemično
neobdelan les – v sadovnjakih, vinogradih, že uporabljen les in njegove izdelke, npr.
gajbice, palete)
 regenerirane ostanke lesa po kemični obdelavi (ostanki proizvodnje tanina...)
 reciklirane produkte, ki nastajajo iz lesne biomase (papir..).
V Sloveniji je les narodno in energetsko bogastvo, saj je od skupne površine 20.253 km² kar
58,8 % ozemlja poraščenega z gozdovi (Butala, Turk, 1998; ZGS, 2009). Zaloge lesne mase
se iz leta v leto povečujejo, saj sedanji letni posek predstavlja le 38 % etata54. Za Slovenijo
velja, da ima relativno velik prirast lesa. Od leta 1947 do 1990 se je lesna masa v gozdovih
povečala za 87 % (Butala, Turk, 1998) (slika 117).
Slika 117: Površina gozda v Sloveniji od leta 1875 do 2008.

Vir: ARSO - kazalci, 2009

Delitev lesne biomase po obliki
Po obliki lesno biomaso delimo na ( Butala, Turk, 1998, Kopše, Kranjc, 2005):


Polena (v obliki cepanic ali okroglic – slika 119) so tradicionalna oblika lesnega goriva. So
razcepljeni in razžagani kosi lesa, dolgi od 30 cm do 1 m, ki jih pridobivajo neposredno iz
okroglega lesa slabše kakovosti. Spodnji graf prikazuje, da na vsebnost vode v polenih

54

etát -a m (aʄ) gozd. količina lesa, ki je za določeno dobo odmerjena za posek: določiti etat za posamezne
gozdove; letni etat (SSKJ)
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pomembno vpliva način sušenja le-teh. Večja vsebnost vode namreč zmanjšuje kurilnost
(slika 118).
Slika 118: Vsebnost vode v odvisnosti od načina sušenja okroglic in cepanic.

Vir: Kopše, Kranjc, 2005
Slika 119: Polena – cepanice (levo) in okroglice (desno).

Vir: Kopše, Kranjc, 2005; MMG, 2009


Sekanci (slika 120) so kosi sesekanega lesa, veliki so 10 cm. Običajno so iz drobnega lesa z
manjšim premerom (veje, krošnje ipd.), lesa slabše kakovosti ali lesnih ostankov.

Slika 120: Sekanci (levo) in peleti (desno).

Vir: Kopše, Kranjc, 2005; Peleti, 2009


Peleti (slika 120) so stiskanci narejeni iz čistega lesa. Proizvajajo se industrijsko s
stiskanjem (v peletirkah) suhega lesnega prahu in žaganja pod visokim tlakom in povišano
temperaturo. Zaradi večje gostote imajo višjo kurilno vrednost na kg kot sekanci, in sicer 4,9
kWh/kg (preglednica 52). So valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 mm. Za
izboljšanje mehanske trdnosti se jim doda 1 do 3 % krompirjevega ali koruznega škroba
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Preglednica 52: Energijski in masni ekvivalenti.

Vir: Kopše, Kranjc, 2005


Briketi (slika 121) so večji stiskanci narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu,
žaganja, oblancev in drugih neonesnaženih lesnih ostankov pri visokem tlaku in uporabo
vlage. Primerni so predvsem za majhna in redko kurjena ognjišča, kot so kamini, savne,
lončene peči ipd.



Lesni ostanki in odpadni les – neonesnažen les (slika 121).

Slika 121: Briketi (levo) ter lesni ostanki in odpaden les (desno).

Vir: BIMEL, 2009; Kopše, Kranjc, 2005
Vsaka od zgoraj navedenih oblik lesne biomase ima svoje prednosti in slabosti (preglednica
53), vsem pa je skupno, da so okolju prijaznejši vir energije.
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Preglednica 53: Prednosti in slabosti ogrevanja s poleni, sekanci, peleti in briketi.
Prednosti
Slabosti
polena so tradicionalna oblika goriva,
tehnologije
pridobivanja
in
predelave
(razžagovanje, cepljenje) so znane in enostavne,
najpomembnejše pa je, da omogočajo enostavno
samooskrbo lastnikov gozdov
ogrevanje je popolnoma avtomatizirano, kar
omogoča visoko udobje bivanja,
za izdelavo sekancev se lahko uporabi ves
neonesnažen les (tudi droben les, lesene ostanke
in odpadni neonesnažen les),
letni stroški ogrevanja so nizki

•

kakovost je standardizirana, gorivo pa homogeno
in ima večjo kurilno vrednost na enoto,
• ogrevanje s peleti je popolnoma avtomatizirano,
kar omogoča visoko udobje ogrevanja,
• transport je enostaven, ker zahtevajo manjši
skladiščni prostor,
• so primerni za urbano naselje
• enostavnejša izdelava, saj se v postopku izdelave
uporablja zgolj visok tlak in para,
• v primerjavi s poleni ali sekanci imajo večjo
kurilno vrednost na enoto

•

Polena

•

•

Sekanci

•
•

Briketi

Peleti

•

•
•
•
•
•

•

•

tradicionalna priprava polen je fizično naporna
in časovno zamudna,
ogrevanje ni popolnoma avtomatizirano,
za skladiščenje polen potrebujemo dovolj velik,
suh in zračen prostor
začetne investicije v sistem za centralno
ogrevanje so visoke,
za izdelavo sekancev moramo kupiti ali najeti
sekalnik, kar zmanjšuje možnost samooskrbe z
gorivom,
za skladiščenje sekancev potrebujemo ustrezen
zalogovnik
raba peletov ne omogoča direktne rabe lesa iz
lastnega gozda,
pomanjkljivost pletov je tudi visoka absorpcija
vode (skladiščenje v suhem prostoru) in
sorazmerno visoka cena

kurjenje z briketi ni avtomatizirano, primernejši
so za kamine in druga manj uporabljena
kurišča, briketi so sorazmerno dragi

Vir: Kopše, Kranjc, 2005

Lastnosti lesa in kurilnost
Za učinkovito rabo lesa v energetske namene pa je treba nekaj vedeti tudi o zgradbi in
lastnostih lesa. »Osnovna lastnost goriv je kurilnost. Kurilnost lesa je količina toplote, ki
nastane pri popolnem izgorevanju enote goriva, pri čemer se produkti izgorevanja ne ohladijo
pod temperaturo rosišča vodne pare. Izražamo jo v kWh/kg, MJ/kg, kWh/m3 ali MJ/m3«
(Lesna biomasa, 2009).
Na kurilno vrednost lesa vplivajo naslednji dejavniki (Kopše, Kranjc, 2005; Lesna biomasa,
2009):


Vsebnost vode (razmerje med maso vode in absolutno maso lesa in vode v %) ali vlažnost
lesa (razmerje med maso vode in absolutno maso suhe lesene snovi v %) najbolj vpliva na
kurilnost lesa (preglednica 54), saj za izhlapevanje 1 kg vode potrebujemo 0,68 kWh
energije. Voda v lesu je prosta (ni vezana na lesno osnovo) in vezana (v celičnih stenah).
Takoj po poseku izhlapi najprej prosta voda (v povprečju ima takrat les 30 % vlažnost), nato
začne izhlapevati vezana voda. Glede na vsebnost vode v lesu ločimo sveži les (vlažnost nad
40 %), gozdno suh les (vlažnost od 20 do 40 %), zračno suh les (vlažnost do 20 %) in
tehnično suh les (vlažnost od 6 do 15%). Posledice rabe vlažnega kuriva so 20 do 30 %
večja poraba goriva in s tem večji letni stroški ogrevanja, manjša učinkovitost rabe goriva,
večja verjetnost biološke in kemične razgradnje lesa in posledično manjša kurilna vrednost,
povečanje emisije onesnaževal idr.
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Preglednica 54: Kurilna vrednost (v kWh) pri različnih drevesnih vrstah z različno vsebnostjo
vode.
Vsebnost vode
40 %
30 %
20%
15%
smreka
1655 kWh
1917 kWh
2178 kWh
2309 kWh
rdeči bor
1669 kWh
1932 kWh
2196 kWh
2328 kWh
jelka
1997 kWh
2313 kWh
2628 kWh
2786 kWh
macesen
1860 kWh
2154 kWh
2448 kWh
2595 kWh
breza
2107 kWh
2439 kWh
2772 kWh
2938 kWh
bukev
2339 kWh
2709 kWh
3078 kWh
3263 kWh
beli gaber
2599 kWh
3010 kWh
3420 kWh
3625 kWh
hrast-dob
2517 kWh
2915 kWh
3312 kWh
3511 kWh
hrast-graden
2161 kWh
2503 kWh
2844 kWh
3515 kWh
veliki jesen
2244 kWh
2598 kWh
2952 kWh
3129 kWh
črna jelša
1655 kWh
1917 kWh
2178 kWh
2309 kWh
robinija
2216 kWh
2566 kWh
2916 kWh
3091 kWh
pravi kostanj
2380 kWh
2756 kWh
3132 kWh
3320 kWh
Vir: Lesna biomasa, 2009


Kemična zgradba – les sestavljajo naslednji elementi: ogljik (50 %), kisik (43 %), vodik
(6 %) in dušik (1 %). Kemična sestava lesa pa je sledeča: celuloza (40–50 %),
hemiceluloze (24–33 %), lignin (20–35 %) in spremljajoče snovi (škrob, sladkor, smola,
čreslovina, barvila, strupi, 3–4 %). Kurilna vrednost posameznih sestavin ni enaka, npr.
lignin ima višjo kurilno vrednost kot celuloza, zato je kurilna vrednost iglavcev, ki imajo
več lignina, pri enaki masni enoti, višja kot pri listavcih.



Gostota lesa je odvisna od drevesne vrste (listavci imajo večjo gostoto kot iglavci), časa
sečnje (gostota narašča z vsebnostjo vode), dela drevesa (koreničnik, vejevina in jedrovina
imajo višjo gostoto) in starosti lesa. Gostota lesa vpliva na sušenje, kurilno vrednost in
proces zgorevanja (les z večjo gostoto zgoreva počasneje).
Slika 122 kaže naslednje, če npr. kupimo 1 m³ topolovega lesa bomo dobili 39 % manj
energije, kot če bi kupili 1 m³ bukovega lesa.

Slika 122: Primerjava energijske vrednosti drevesnih vrst na osnovi mase in prostornine.

Vir: Lesna biomasa, 2009
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Drevesna vrsta ali deli drevesa je zelo pomembna. Najvišjo kurilno vrednost med
drevesni vrstami ima beli gaber, sledijo mu hrast dob, pravi kostanj in bukev. Med tistimi
z najnižjo pa so predvsem iglavci (preglednica 55).

Preglednica 55: Kurilne vrednosti različnih drevesnih vrst v primerjavi s kurilnim oljem55.

Vir: Kranjc, Kovač, 2003


Zdravstveno stanje – ohranjenost lesa bistveno vpliva na kurilno vrednost (npr. trohneče
drevo ima nižjo kurilno vrednost).

Spravilo lesa
Spravilo lesa je sestavljeno iz dveh podfaz (Kovač, 2006):
• Zbiranje vključuje razvlečevanje jeklene pramenske vrvi, pripenjanje hlodov,
privlačevanje oziroma vse, kar je treba za pripravo lesa. Na učinek faze zbiranja
vpliva debelina sortimentov, razdalja zbiranja, terenske razmere, gostota odkazila,
drevesna vrsta in organizacijske razmere.
• Vlačenje vključuje vožnjo, odpenjanje sortimentov, sortiranje in rampanje na
skladiščnem prostoru. Na učinek vlačenja vplivajo dolžina spravilne razdalje, smer
spravila (navzgor, navzdol, po ravnem in terenske razmere (blato…).
V Sloveniji je še vedno najbolj razširjeno spravilo lesa s prilagojenimi kmetijskimi traktorji,
opremljenimi z vitli (do naklona 45 %). Prav tako pa je prisotno tudi ročno spravilo, ki pa je
zaradi nizkih učinkov zelo drago, za delavca pa težko in nevarno delo. Spravilo s konji je
najpogostejše na območjih s težkimi terenskimi pogoji.

55

prm – prostorninski meter (skladovnica – kocka s stranico 1 m, vključno z vmesnimi zračnimi prostori) (Novi
ogrevalni…, 2008)
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Kotli
Pomembno vlogo pri izkoristku energije in vplivu na okolje z onesnaževali pa ima tudi
tehnologija – kotli. »Kotli na lesna goriva se med seboj razlikujejo po svoji konstrukciji,
primernosti za različna goriva ter zmogljivosti« (Novi ogrevalni…, 2008, str. 16). V splošnem
sodobne kotle za centralno ogrevanje ločimo kotle na polena, kotle na sekance in kotle na
pelete (Novi ogrevalni…, 2008) (slika 123):
Slika 123: Kotel na polena (a), na sekance (b) in na pelete (c).

Vir: Lesna biomasa, 2009
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PRILOGA C
REŠEVANJE PROBLEMATIKE ODPADNIH VODA
Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na
višino predvidenih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je
pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov
izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti (Operativni…, 2004).
»Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva
vode pred onesnaževanjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev
Nacionalnega programa varstva okolja« (Operativni…, 2004). Slednji na področju voda teži
varstvu površinskih in podzemnih voda pred vnosom nitratov in fosfatov zaradi odvajanja
odpadne vode.

MOŽNOSTI RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI
V občini Dol pri Ljubljani predstavljajo komunalne odpadne vode iz naselij obravnavanja
vreden problem, saj se komunalne odpadne vode neposredno oziroma posredno odvajajo v
okolje. Gre za točkast vir onesnaževanja vodnih virov, saj so obremenjene z različnimi
organskimi onesnaževali, kot so ogljikove, dušikove in fosforjeve spojine, ki so na eni strani
hrana mikroorganizmom in rastlinam, na drugi strani pa predstavljajo v virih pitne vode za
zdravje ljudi nevarne snovi. Nitrati v pitni vodi se v želodcu človeka namreč spremenijo v
rakotvorne nitrate (Kompare et al., 2007a; Vrhovšek, Kroflič, 2007; Vrhovšek, Vovk Krože,
2007, str. 79).
V Sloveniji se še vedno v največji meri uporabljajo nepretočne greznice, ki služijo samo za
zbiranje in zadrževanje vode, ne pa tudi za čiščenje (Kompare et al., 2007a; Vrhovšek, Vovk
Krože, 2007, str. 79). »Z vstopom v Evropsko unijo smo se zavezali urediti odvajanje in
čiščenje komunalnih voda do 31. decembra 2017 na poselitvenih območjih z manj kot 2000
prebivalci oziroma do 12. decembra 2007 na vodovarstvenih območjih« (Vrhovšek, Kroflič,
2007, str. 14).
Tako imenovane nepretočne greznice zaradi nepretočnosti sicer ne povzročajo škode v okolju,
vendar je treba vedeti, da so le-te običajno netesne zaradi dotrajanosti, posledica tega je
nekontrolirano odtekanje odpadne vode v okolje (Kompare et al., 2007a; Vrhovšek, Vovk
Krože, 2007). Poleg pogoste dotrajanosti pa je takšen način ravnanja s ekonomskega vidika
najdražja oblika ravnanja s hišnimi odpadnimi vodami, tako z investicijskega kot tudi z
operativnega vidika.
Bolj primeren način ravnanja so pretočne greznice z več prekati, kjer se odpadna voda pretaka
skozi več prekatov in se tako očisti mehansko z usedanjem na dnu, kjer tvori plast usedline
oziroma blata. Maščobe in drugi nakopičeni lahki materiali pa priplavajo na površje, kjer se
ustvarja plast pene. Mehansko čiščenje se nadaljuje tudi s pretakanjem v sledečih si prekatih,
kjer je teh snovi vedno manj. Poleg mehanskega čiščenja pa v pretočnih greznicah poteka
delno tudi biološko čiščenje z anaerobno redukcijo organskih snovi, pri čemer se snov
spremni v stabilnejše komponente in pline, kot so ogljikov dioksid, metan in vodikov sulfid.
Hkrati pa se zmanjšuje tudi prostornina usedlega blata. Odpadna voda dalje odteče v sistem
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prezračevalnih in ponikovalnih drenaž (slika 124), kjer se biološki postopek čiščenja dokonča
v aerobnih razmerah (Kompare et al., 2007a). Sicer pa velja, da je iztok iz triprekatne greznice
je zelo podoben tistemu iz dvoprekatne (nagnit), le da je voda bistrejša in brez hujšega smradu
(Kompare et al., 2007b).
Slika 124: Ponikovalno polje.

Vir: University of Maryland, ZDA, cv: Kompare et al., 2007a, str. 23)
Razvidno je, da torej tudi pretočne greznice ne nudijo dovolj dobre rešitve za ravnanje z
odpadnimi vodami. Lahko pa jih kombiniramo z drugimi oblikami čiščenja (ekstenzivne
biološke metode), kot so npr. ponikovalni vodi (slika 104), filtrski jarki in ponikovalnice.
Namen čiščenja odpadne vode v tleh tako ni le očistiti odpadno vodo, temveč tudi izkoristiti
kar se da velik delež hranljivih snovi. Voda namreč vsebuje hranila (dušik in fosfor), ki pa jih
rastline potrebujejo za boljšo rast. Sočasno pa poteka tudi humifikacija, s katero se izboljša
kvaliteta tal (Kompare et al., 2007a).
Prvi način je kombiniranje tri- ali večprekatnih greznic s ponikovalnimi vodi, ki so izkopani
jarki, po katerih so položene drenažne cevi, v katere se steka odpadna voda. Čiščenje v
ponikovalnih vodih se dogaja ob izlivu iztoka preko in skozi porozen medij, med ponikanjem
odpadne vode v zemljino in med precejanjem skozi zemljino. Ponikovalni vodi se nahajajo v
vrhnjih slojih zemljišča (24 do 75 cm pod površjem), kjer je še vedno na voljo dovolj kisika in
mikroorganizmov (slika 125) (Kompare et al., 2007a).
Slika 125: Ponikovalni vodi.

Vir: Ainspect, 2009; Tchobanglous, Burton, 1991, cv: Premzl, 2001
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Preglednica 56: Dolžina cevi za ponikanje v odvisnosti od vrste tal.
Vrsta podlage
m cevi/ PE
Gramoz in pesek
10
Ilovnati pesek
15
Peščena glina
20
Vir: Male čistilne naprave…, 1996, cv: Premzl, 2001
Dolžina cevi za ponikanje odpadne vode je odvisna od vrste tal, in sicer potrebujemo
najmanjšo dolžina cevi v primeru, ko so tla gramozna in peščena (10 m cevi/ PE) in največjo
dolžino cevi v primeru peščene gline (20 m cevi/ PE), saj je pronicanje vode v slednjem
primeru počasnejše in lahko tako pride kaj hitro do preobremenitve tal in s tem do
onesnaženja (preglednica 56). Kot lahko vidimo na sliki 116, imajo gospodinjstva v občini
Dol pri Ljubljani predvsem v ravninskem delu dobro naravno predispozicijo, saj so tla
pretežno iz prodnih in peščenih nasipov. Vendar hkrati tudi en negativni dejavnik, ki je v tem
primeru večja zgostitev prebivalstva in neposredno s tem gostejša poselitev, ki nekoliko
omejuje možnost takšnega načina ravnanja z odpadnimi vodami iz gospodinjstev.
Slika 126: Geološke značilnosti v občini Dol pri Ljubljani.

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije; Eionet, 2009 (Kartografija: Maja Višček)
Drugi način je kombiniranje tri- ali večprekatnih greznic s filtrskimi jarki. Vodi so položeni
po površini, skozenj pa odpadna voda ponika v nižje ležečo filtrsko plast, kjer se med
ponikanjem v pretežno aerobnem biološkem postopku dodatno očisti. Nato se voda zbira v
globlje ležečih vodih, od koder je speljana v vodotoke (Kompare et al., 2007b).
Za razliko od prvih dveh načinov, kjer odpadna voda ponika ploskovno, je kombinacija s
ponikovalnicami točkasta, kjer pa je biološka razgradnja manjša in se take vode dodatno ne
izkorišča (Kompare et al., 2007b).
Greznicam podoben način čiščenja in zbiranja odpadnih voda je dvoetažen usedalnik (slika
127), kjer je proces podoben kot v pretočnih greznicah, le da je sestavljen iz dveh komor,
zgornje in spodnje. Usedline drsijo po naklonskih stenah zgornje komore skozi odprtino na
dno spodnje komore, ki predstavlja gnilišče, kjer potekajo anaerobni procesi, kot v greznicah.
Voda ostaja v aerobnem stanju in sveža ter nagnita odteka iz naprave. Tak način ravnanja je
bolj primeren v primeru, ko ga uporablja več ljudi (cca. 200) (Radonić, 1983, cv: Premzl,
2001, Tchobanglous, Burton, 1991, cv: Premzl, 2001).

Stran | XXIII

Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani

Maja Višček

Slika 127: Dvoetažni usedalnik.

Vir: Radonić, 1983, cv: Kompare et al., 2007b, str. 25
Prav zaradi večje gostote poselitve v ravninskem delu občine Dol pri Ljubljani bi bilo po
mojem mnenju, predvsem v večjih strnjenih naseljih bolj smiselno problematiko odpadnih
voda reševati z izgradnjo kanalizacijskega sistema. Takšne načrte ima tudi Občina Dol pri
Ljubljani, kar je razvidno tudi iz LRP občine Dol pri Ljubljani za obdobje 2007–2013 in iz
izdelanega načrta za ureditev kanalizacijskega sistema v naseljih občine Dol pri Ljubljani.

RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Zaradi razgibanega reliefa in razpršene poselitve zahteva reševanje problematike ravnanja z
odpadnimi vodami in celovit pristop pri iskanju optimalnih rešitev. Taka poselitev pa je v prid
izgradnje decentraliziranih in ekonomsko sprejemljivejših tehnologij, kamor sodijo tudi RČN.
Uporabljajo se za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter deponijskih in pitnih
(Vrhovšek, Kroflič, 2007). »Temeljijo na mokriščnih ekosistemih (slika 128), ki imajo
izjemno samočistilno sposobnost in visoko biotsko pestrost« (Vrhovšek, Kroflič, 2007, str.
14).
Slika 128: Prerez skozi gredo rastlinske čistilne naprave.

Vir: arhiv Limnos, cv: Vrhovšek, Kroflič, 2007
Ločimo dva osnovna tipa RČN (Constructed…, 2001; Kompare et al., 2007b):
 RČN s prosto gladino56 oziroma s površinskim tokom, ki so po svoji funkciji zelo
blizu naravnim mokriščem. Gladina vode je v nivoju terena ali pa malo pod njim.
56

Pri RČN s prosto gladino (FWS – free water surface) je vodna površina v stiku z atmosfero, greda na dnu
vsebuje substrat, nad katerim se horizontalno pretaka voda, ki obliva različne vodne rastline. Nudijo večje
habitatne možnosti za razvoj živih bitij, imajo večji estetski potencial, a hkrati potrebujejo večje čistilne
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 RČN s podzemnim tokom57 – peščena posteljica (z nasajeno vegetacijo), skozi katero
se horizontalno ali vertikalno kot posledica gravitacije pretaka voda, je vstavljena v
teren. Navadno ima globino med 60-100 cm in je rahlo nagnjena.
Slednja ima boljši učinek čiščenja za organsko onesnaževanje in dušik, zaradi česar je bolj
primerna za odpadne vode z višjo koncentracijo organskega onesnaževanja. Poleg tega pa
zaradi zadrževanja vode v terenu oziroma v peščeni posteljici tudi manjše možnosti stika ljudi
z odpadno vodo in razvoja mrčesa (predvsem komarjev). V primerjavi z RČN s prosto gladino
so dražje, saj je v nekaterih območjih peščeno posteljico težko pridobiti. Sam nadzor procesa
pa je nekoliko bolj omejen kot pri prvem tipu (Constructed…, 2001; Kompare et al., 2007b).

Zgradba rastlinske čistilne naprave in faze čiščenja
Projektiranje RČN je zelo pomemben del procesa za njeno izgradnjo in učinkovito ter
primerno delovanje. Pomembni podatki pri načrtovanju RČN so namen uporabe58, vrsta
odpadnih voda, lega v prostoru idr. Na podlagi teh in drugih informacij se lahko izvajalec
gradnje RČN odloči za primeren tip RČN (preglednica 57), ki bo upravičila svojo uporabo.
Tehnologija RČN temelji na različnih mešanicah substrata59 in močvirskih rastlin,
najpogosteje sta to (v Evropi) trst (Phragmites australis) in rogoz (Typha latifolia) (slika 129)
(Griessler Bulc, 2008; Kadlec, Knight, 1996, cv: Cronk, Fennessy, 2001; Vrhovšek, Kroflič,
2007). Za popolno razrast vegetacije je treba običajno počakati 3–4 mesece pa tja do 2 leti.
Rogoz (Typha latifolia) pa se ob dobrih pogojih lahko popolnoma razraste že v eni sami rastni
sezoni (od marca do oktobra) (Constructed…, 2001). Rastline v RČN zagotavljajo pogoje za
fizično filtracijo odpadne vode (Brix, 1997, cv: Cronk, Fennessy, 2001).

sposobnosti in so sposobne delovati pri nižjih temperaturah (Constructed…, 2001; EPA…, 2000) . Za
podrobnejše delitve RČN s prosto gladino glej Constructed…, 2001 sr. 17-22.
57
Pri RČN s podzemnim tokom (SSF) voda, ki se pretaka skozi peščeno posteljico, ne prihaja v stik z atmosfero,
zaradi česar ne oddaja smradu (Constructed…, 2001; Kompare et al., 2007b). Za podrobnejše delitve RČN s
podzemnim tokom glej Constructed…, 2001 sr. 17-22.
58

Namen uporabe (Limnowet, 2009):
- čiščenje voda iz naselij, kmetij, turističnih kompleksov,
- čiščenje odpadnih voda posameznih hiš,
- čiščenje izcednih voda iz deponij in drugih voda s strupenimi snovmi (pesticidi, fenoli, težke kovine…),
- čiščenje industrijskih odpadnih voda manjših obratov,
- terciarno čiščenje pri obstoječih čistilnih napravah,
- čiščenje na vodovarstveno občutljivih območjih,
- čiščenje padavinskega odtoka z avtocest…
59
»Substrat omogoča filtracijo, sedimentacijo, sorbcijo (raztopljene in suspendirane snovi, patogenih
organizmov, dušika, fosforja, kovin) in precipitacijo (kovin, fosforja), ukoreninjanje rastlin in naselitev
mikroorganizmov« (Griessler Bulc, Vrhovšek, 2007, str. 10).
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Slika 129: RČN s trstom (Phragmites australis) in rogozom (Typha latifolia).

Vir: Griessler Bulc, Vrhovšek, 2007
Preglednica 57: Osnovne značilnosti RČN.
RČN
Površina60
Povprečna
hidravlična
obremenitev
Število gred
Povprečna
globina
Substrat

Komunalne
vode
20-1000 m²
5,3 cm/ d

odpadne

450-1000 m²
2,0 cm/ d

Industrijska odpadna
voda
56-1500 m²
3,8 cm/ d

Padavinski odsek z
AC
85 m²
1,75 l/ s *

2-4
0,6 m

2-4
0,6 m

2-4
0,6 m

1
1,1 m

pesek/prod/zemlja

šota/zemlja/mivk/
pesek/prod
kompenzacijski
bazen
P. autralis
T. latifolia

pesek/prod/zemlja

šota/zemlja/
mivka/pesek/ prod
usedalnik, palisadna
stena, grobi filter
P. australis

Predčiščenje

usedalnik, greznica

Rastline

C. gracillis
P. australis

Izcedna voda

kompenzacijski
bazen
S. lacustris
J. effusus
J. inflexus
C. gracillis
P. australis

Vir: Griessler Bulc, 2008, str.
V tem ekosistemu delujejo vse tri faze čiščenja (Griessler Bulc, 2008, Vrhovšek, Kroflič,
2007), vendar pa je glavni namen le-teh biološko in kemično čiščenje (Constructed…, 2001):
 Mehansko čiščenje, I. stopnja čiščenja odpadne vode, na tej stopnji se z mehanskimi
postopki (npr. sedimentacijo) odstrani večje raztopljene delce onesnaževanja
(suspendirane snovi in del organskih snovi) (Kompare et al, 2007a; Metcalf, Eddy,
1991, cv: Constructed…, 2007)

60

Površina čistilnih gred se navadno izračuna s pomočjo Kickuthove enačbe (Constructed…, 2001):
A = Qd (lnCo – lnCt)/0,19

A – površina bazena (v m²)
Qd – povprečni dnevni pretok (v m³/dan)
Co – povprečni BPK5 odpadne vode (v mg/l)
Ct – zahtevana BPK5 iztoka (v mg/l)
0,19 – konstanta za komunalne odplake (v m/ dan)
Rezultat te enačbe je specifična velikost površine, ki znaša cca. 2,2 m²/PE za komunalne odpadne vode z 200
mg/l BPK5, pri odplakah z 20 mg/l BPK5 in dnevnim dotokom180 l/PE komunalnih voda (Constructed…,
2001).
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 Biološko čiščenje, II. stopnja čiščenja odpadne vode, na tej stopnji čiščenja odpadne
vode se odvija odstranjevanje večinoma raztopljenih organskih onesnaževal, ki bi sicer
v okolju povzročalo pomanjkanje kisika. Običajno poteka s pomočjo
mikroorganizmov, ki za svojo prehrano (metabolizem) in razvoj uporabljajo
onesnaževala v vodi. Gre torej za pretvorbo organskih onesnaževal v mikrobiološko
maso (Kompare et al, 2007a).
 Kemično čiščenje, III. stopnja čiščenja odpadne vode, služi preprečevanju
evtrofikacije (prekomerna zarast vodotokov – sekundarno onesnaževanje), in sicer
odstranjuje še hranila (dušik in fosfor) iz efluenta čistilne naprave (Kompare et al,
2007a).
Sistem je sestavljen iz usedalnika ter filtrirne, čistilne in polirne grede (slika 130) (Griessler
Bulc, 2008, Vrhovšek, Kroflič, 2007). Pomembni parametri delovanja RČN so vrsta substrata
(rečni prod, pesek, mivka, zemlja, šota) in makrofitov, oblikovanost, število, velikost vrste
posameznih gred sistema. Slednje je odvisno od količine in koncentracije onesnaževal ter
sama oblikovanost prostora. Drugi pomembni parametri so še zadrževalni hidravlični čas,
hidravlična obremenitev, vrste pomožnih nanašalnih elementov in predčistilnih postopkov
(Vrhovec, 2008). RČN so v veliki meri odvisne od atmosferskih dejavnikov, kot so
spreminjanje padavin in evapotranspiracije ter gostote makrofitov, ki vplivajo na
podpovršinsko pretakanje vode. Visoke padavine pomenijo hitrejše ponikanje odpadnih vod,
kar pomeni manjšo učinkovitost pri čiščenju odpadnih voda. Nasprotno pa evapotranspiracija
upočasnjuje pretok vode, poveča kontaktni čas in koncentracijo snovi v vodi (Bulc, 1998).
Slika 130: Shema rastlinske čistilne naprave.

Vir: arhiv Limnos, cv: Vrhovšek, Kroflič, 2007, str. 15
Grajena močvirja ali rastlinske čistilne naprave (RČN) so razširjene po celem svetu, predvsem
za čiščenje komunalnih odpadnih vod. Opravljajo naslednje funkcije (Vovk Korže, Vrhovšek,
2007):
 čistijo odpadne vode iz najrazličnejših virov,
 kompenzirajo višek pri mešanih kanalizacijah,
 terciarno čiščenje,
 se vklapljajo v prostor,
 je nadomestni življenjski prostor za vodne in obvodne organizme.
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Učinkovitost ostranjevanja
RČN dosegajo visoko učinkovitost (preglednica 58) odstranjevanja celokupnega dušika (40–
70 %) in fosforja (60–85 %), BKP5 (50–85 %), težkih kovin (svinca 80 -95 %) in drugih
strupenih snovi iz odpadne vode. Prav tako odstranjujejo 90 do 99 % fekalnih in drugih
bakterij. Tudi zato je primerna samostojna čistilna tehnologija za občutljiva in vodovarstvena
območja. Tam pa, kjer je v rabi neka druga tehnologija, ki sama po sebi ne vključuje terciarne
faze, je kot zaključni element smiselno postaviti manjšo RČN, ki opravlja v tem primeru,
funkcijo terciarne faze (Vrhovšek, Kroflič, 2007; Vrhovšek, Vovk Krože, 2007).
Preglednica 58: Učinkovitost odstranjevanja (v %) pri različnih načinih čiščenja.
UČINKOVITOST ODSTRANJEVANJA (%)
Način čiščenja
BPK
KPK
SS61
P62
Org-N63
NH3-N64
Primarni usedalnik
30–40
30–40
50–65
10–20
10–20
0
Poživljeno blato
80–95
80–85
80–90
10–25
15–50
8–15
Precejalnik
visoko stopenjski,
65–80
60–80
65–85
8–12
15–50
8–15
kamni medij
stopenjski,
65–85
65–85
65–85
8–12
15–50
8–15
plastični medij
Biodiski
80–85
80–85
80–85
10–25
15–50
8–15
RČN
80–90
80–85
70–85
70–90
70–90
70–90
Vir: Metcalf, Eddy, 1999, cv: Griessler Bulc, Vrhovšek, 2007

Značilnosti rastlinskih čistilnih naprav
RČN pa so pomembne tudi zaradi svoje večnamembnosti, saj (Constructed…, 2001;
Vrhovšek, Kroflič, 2007):
 ustvarjajo nov biotop65 oziroma habitat za rastline in živali,
 prispevajo k estetiki odprtega prostora,
 rastline prispevajo k vezavi ogljikovega dioksida,
 pripomorejo k zmanjševanju vpliva tople grede,
 varujejo podtalnico, vodotoke in jezera ter s tem zdravje ljudi s čiščenjem različnih
odpadnih vod in izcednih vod iz deponij.
Poleg do zdaj naštetega pa je njihova prednost tudi relativno nizka investicijska in
vzdrževalna vrednost, saj za delovanje večina sistemov ne potrebuje električne energije (oz. jo
v zelo majhnih količinah) in niti strojne opreme, kar pomeni, da njihovo delovanje ne
predstavlja dodatnega energetskega bremena za okolje (Constructed…, 2001; Vrhovšek,
Kroflič, 2007, Vrhovšek, Vovk Krože, 2007).

61

SS - suspendirani delci (Atanasova, 2002)
P – fosfor
63
Org-N – organski dušik
64
NH3-N – amonijev dušik
65
biotóp – biol. prostor, v katerem živijo živali in rastline v enakih življenjskih razmerah, življenjski prostor:
mlaka je biotop za različne organizme (SSKJ)
62

Stran | XXVIII

