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GEOGRAFSKE MOŽNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV V
MEDITERANSKI SLOVENIJI
IZVLEČEK:
V Mediteranski Sloveniji komunalne odpadne vode predstavljajo zaskrbljujoče velik delež
vsega onesnaženja voda, kar vpliva na kvaliteto kopenskih voda in morja. V novejšem času, z
vstopom Slovenije v Evropsko unijo je bila sprejeta nova zakonodaja, kjer se jasno kaže
potreba po čiščenju tovrstnih odplak.
Za Mediteransko Slovenijo je značilna razpršena poselitev, kjer prevladujejo gručasta naselja
in zaselki, za katere velja, da nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Pomanjkanje in
dotrajanost vodi tudi k pomanjkljivemu in neprimernemu čiščenju v komunalnih čistilnih
napravah, kjer prevladuje sekundarna stopnja čiščenja. Neurejeno je tudi stanje komunalnih
odlagališč, saj jih je premalo, hkrati pa so stara in potrebna sanacije.
Rastlinske čistilne naprave so okolju prijazni sistemi, ki posnemajo samočistilne sposobnosti
naravnih ekosistemov in so zaradi svojih značilnosti in prednosti zelo primerne za čiščenje
tovrstnega onesnaževanja.
Namen diplomske naloge je, da na podlagi analize značilnosti poselitve, komunalnih čistilnih
naprav in komunalnih odlagališč oceniti, ali v Mediteranski Sloveniji obstajajo geografske
možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav.
Ključne besede: rastlinske čistilne naprave, Mediteranska Slovenija, poselitev, komunalne
čistilne naprave, komunalna odlagališča

GEOGRAPHIC OPTIONS FOR USE OF CONSTRUCTED WETLANDS IN
MEDITERANIAN SLOVENIA
ABSTRACT:
Municipal waste waters represent a worrying percentage of all waste waters in Mediterranean
Slovenia. After joining the European Union a new legislation has been passed, clearly
indicating a need for treatment of this kind of waste waters.
Dispersed small settlements with no or decrepit sewage system are typical for Mediterranean
Slovenia which leads to insufficient waste water treatment (in sewage treatment plants) with
only secondary waste water treatment. Also there are not enough waste landfills, with existing
ones too old and in need for restoration.
Constructed wetlands are environmentally sound systems that simulate self-cleansing
capabilities of natural ecosystems and are because of their characteristics and benefits very
suitable for treatment of municipal waste waters.
The purpose of this thesis is to determine whether or not there are geographic options for use
of constructed wetlands in Mediterranean Slovenia, based upon analysis of settlement
characteristics, sewage treatment plants and waste landfills.
Key words: constructed wetlands, Mediterranean Slovenia, settlement, sewage treatment
plants, waste landfills
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1 UVOD
V Mediteranski Sloveniji se vse bolj izkazuje dejstvo, da predstavljajo komunalne odpadne
vode iz naselij, deponij in ostalih virov zaskrbljujoče velik delež vsega onesnaženja voda, saj
se večina komunalne odpadne vode odvaja neposredno v okolje. To vpliva na slabšanje
kvalitete kopenskih voda (površinskih tekočih, stoječih in podzemnih) in morja ter posledično
na bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošne življenjske razmere za vsa živa bitja, kakor
tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost (npr. turizem).
Zaradi vladne usmeritve, kot posledice demografskega in ekonomskega razvoja so se zadnja
desetletja v Mediteranski Sloveniji reševale predvsem težave večjih industrijskih
onesnaževalcev, medtem ko so bila področja s komunalnimi odlagališči in nestrjenimi
pozidanimi naselji, kjer je običajno edini način čiščenja greznica, potisnjena v ozadje. V
novejšem času, z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, pa so začele veljati nove direktive, ki
zajemajo tudi okolje. Sprejeta je bila nova zakonodaja, kjer se jasno kaže potreba po čiščenju
tovrstnih odplak.
Slabšanje kakovosti voda je še posebno zaskrbljujoče zaradi kraško razpoklinskega
vodonosnika (plitva prst, hitro odtekanje vode v podtalnico), ki je pomemben vir pitne vode
tako za Mediteransko Slovenijo, kot tudi za celotno Slovenijo.
V Mediteranski Sloveniji prevladujejo manjša in razdrobljena naselja, ki zaradi medsebojne
oddaljenosti nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. To pomeni, da veliko stanovanjskih
objektov odpadno vodo odvaja v greznice ali pa neposredno v okolje in s tem onesnažuje
podtalno vodo. Tam, kjer kanalizacijski sistem obstaja, pa po navadi ni urejen v celoti, hkrati
pa je tudi že močno dotrajan in potreben obnove. Pomanjkanje in dotrajanost kanalizacijskega
sistema potrjuje tudi podatek, da se sistemi v večini primerov ne končajo s centralno čistilno
napravo, če pa se že, jih ima večina le sekundarno stopnjo čiščenja. Tudi stanje komunalnih
odlagališč v pokrajini je zaskrbljujoče. Tu delujejo le štiri odlagališča, ki pa so stara in zato ne
delujejo v skladu s predpisi. Trenutno se jih sanira, vendar pa jih bo počasi potrebno zapreti in
poiskati nove lokacije.
Skladno z državnimi izhodišči je predvideno, da bo v Sloveniji do konca leta 2017 na javno
kanalizacijo priključenih nekaj več kot 1,5 milijona prebivalcev. Zaradi razpršenosti naselij na
Krasu in deloma tudi v Slovenski Istri ter zaradi gospodarskih, okoljevarstvenih in še drugih
razlogov, prihaja do potrebe po drugačnem reševanju in uvajanju novih tehnologij, kjer se
načrtuje čistilne naprave za več hiš skupaj ali celotno naselje.
Rastlinske čistilne naprave (v nadaljevanju RČN) so okolju prijazni sistemi za primarno,
sekundarno in terciarno čiščenje različnih vrst odpadne vode, ki posnemajo samočistilne
sposobnosti naravnih ekosistemov. To pomeni, da so to umetno zgrajena mokrišča, ki
posnemajo procese, ki potekajo v naravnih mokriščih, vendar s to razliko, da je zaradi
kontroliranega okolja proces hitrejši. Odpadna voda se pretaka skozi grede, ki so napolnjene s
substratom, vodo pa mu pomagajo čistiti tudi rastline in mikroorganizmi. Tako RČN uspešno
zmanjšujejo in odpravljajo posledice kmetijskega onesnaževanja, turizma, prometa, industrije,
komunalnih odlagališč in poselitve. Z njimi se lahko nadomesti premnoga izgubljena
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mokrišča (s tem se poveča oz. ohrani biotsko raznovrstnost) ter se, kot najpomembnejše,
zemljišču na ekonomičen in okolju prijazen način poveča čistilno vrednost (zaščitimo
podtalnico, vodotoke, zajetja pitne vode in jezera). Uporablja se jih tudi pri zaščiti
naravovarstvenih področij s čimer se ohrani krajinska privlačnost, uporabne pa so tudi pri
racionalnem gospodarjenju z vodo na sušnih območjih.
Njihova največja prednost so nizki stroški izgradnje in vzdrževanja, nenasilna vključitev v
okolje, ki ga s svojo prisotnostjo še popestrijo, učinkovito odstranjevanje onesnaževal ter
sposobnost zadrževanja hidravličnih viškov in strupenih snovi.

1.1

Namen in cilj

Namen diplomske naloge je na podlagi statističnih podatkov in terenskega dela, prikazati
stanje in problematiko zbiranja in čiščenja odpadne vode v Mediteranski Sloveniji. Zbrane
podatke smo ovrednotili z okoljevarstvenega vidika, kjer smo preučili vire onesnaževanja
(naselja, komunalne čistilne naprave, komunalna odlagališča) in njihov vpliv na okolje
oziroma regijo.
Ker se z RČN geografi še niso veliko ukvarjali, je v prvem delu naloge naš namen predstaviti
RČN, predvsem njihove značilnosti, delovanje, ter s tem njihove prednosti čiščenja odpadne
vode.
Sedanje čiščenje odpadne vode v Mediteranski Sloveniji ni ustrezno, saj je premalo
učinkovito, zato je cilj diplomske naloge ugotoviti oziroma presoditi ali na podlagi
ugotovljenih dejstev, torej značilnosti naselij, komunalnih čistilnih naprav in komunalnih
odlagališč, obstajajo geografske možnosti uporabe RČN za zbiranje in čiščenje odpadne vode.
Ostali cilji diplomske naloge so prikazati značilnosti naselij (predvsem njihovo velikost,
obliko, geografsko lego ter urejenost s kanalizacijskim sistemom), komunalnih čistilnih
naprav (velikost, stopnja čiščenja in geografsko lega) ter komunalnih odlagališč (velikost in
geografska lega) v Mediteranski Sloveniji. Druge družbeno-geografske značilnosti
Mediteranske Slovenije smo potisnili v ozadje, saj so se v preteklosti že bolj temeljito
reševale (npr. industrijski onesnaževalci), o vplivu cestnega prometa na onesnaževanje pa ni
na voljo dovolj podatkov. Naše mnenje je, da so razpršena poselitev, neurejenost komunalnih
čistilnih naprav in komunalnih odlagališč, ter starost in pomanjkanje komunalnih odlagališč,
trenutno največjo breme za okolje v Mediteranski Sloveniji.
Delovna hipoteza diplomske naloge je trditev, da v Mediteranski Sloveniji obstajajo
geografske možnosti uporabe RČN, torej, da je njihova gradnja možna, smiselna in primerna.

1.2 Metodologija
Za preučevanje pokrajinske degradacije se je izoblikovalo več metodoloških pristopov in eden
izmed njih je tudi funkcijsko regionalno-geografski pristop, ki poudarja nujnost sinteznega
pristopa proučevanja regionalnih sestavin in povezav. Zaradi tesnih zvez in součinkovanja
med prirodnimi in družbenimi sestavinami okolja (regije) je v ospredju preučevanje
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geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami
(Plut, 2004).
Geografsko okolje se obravnava kot povezan prostorski sistem, sestavljen iz naravnega
(relief, prst, voda, ozračje, vegetacija) in socio-ekonomskega (prebivalstvo, naselja,
kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, industrija, promet in rekreacija) subsistema
(Plut, 2004).
Slika 1: Regionalno-geografski model proučevanja možnosti uporabe RČN v Mediteranski
Sloveniji
GEOGRAFSKE MOŽNOSTI UPORABE RČN V
MEDITERANSKI SLOVENIJI

RČN

RČN V MEDITERANSKI SLOVENIJI

Kras

Slovenska Istra

FUNKCIONALNO VREDNOTENJE GEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI MEDITERANSKE SLOVENIJE

POSELITEV

KČN

Velikost
Stopnja čiščenja
Geog. lega

Velikost
Oblika
Kanalizacijski
sistem
Geog. lega

ODLAGALIŠČA

Velikost
Geog. lega

Diplomska naloga je torej prikaz presoje možnosti reševanja vodnoekološke problematike v
Mediteranski Sloveniji s pomočjo RČN, kjer smo uporabili regionalno-geografski model
preučevanja. To pomeni, da smo v prvi vrsti želeli ugotoviti kakšno je trenutno stanje čiščenja
odpadne vode. Preučili smo, po našem mnenju tri trenutno največje onesnaževalce v
Mediteranski Sloveniji in to je poselitev in njeno urejenost s kanalizacijskim sistemom, ter
stanje komunalnih čistilnih naprav in komunalnih odlagališč.
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Pri posamezni značilnosti Mediteranske Slovenije (poselitev, KČN in komunalna
odlagališča), ki pogojuje geografske možnosti postavitve RČN, smo podali oceno njene
primernosti, kar pomeni, da smo zaradi boljše preglednosti ovrednotili pridobljene rezultate.
Te rezultate smo prikazali v matrični preglednici, sam potek dela pa smo bolj nazorno
prikazali z grafično shemo. Končni rezultat in s tem končno oceno ali torej obstajajo
geografske možnosti uporabe RČN v Mediteranski Sloveniji smo podali v sklepu, kar smo
nadgradili z matrično preglednico (Preglednica 1).
Preglednica 1: Matrična predstavitev ocene uporabe RČN v Mediteranski Sloveniji, glede na
geografske možnosti
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz.
SKUPNA
MOŽNOST UPORABE RČN
OCENA
POSELITEV
velikost
oblika
komunalni sistem
geog. lega
KČN
velikost
stopnja čiščenja
geog. lega
KOMUNALNA
velikost
ODLAGALIŠČA
geog. lega
*ocena 1 – neprimerna (0-35%)
ocena 2 – manj primerna (35-65%)
ocena 3 – zelo primerna (65-100%)

Potrebno je razložiti, kako smo določili primernost oziroma oceno posameznih značilnosti, ki
smo jih preučevali. Kot je razvidno iz preglednice 1 smo preučevali več značilnosti
posameznega dejavnika (poselitev, KČN, komunalna odlagališča), predvsem tiste, ki so
najbolj pomembne za našo diplomsko delo. Značilnosti, kot so velikost, geog. lego itd. smo
preučevali po več korakih (glej struktura diplomske naloge). Najprej smo, glede na
pomembnost, določili vrstni red značilnosti, ki pomembno vplivajo na postavitev RČN (npr.
velikost naselij je bolj pomembna kot geog. lega naselij, saj je možno grede RČN prilagoditi
terenu, težje pa je zmanjšati število prebivalcev in s tem količino odpadne komunalne vode).
Glede na te značilnosti smo izločali naselja, ki so bila neprimerna oziroma manj primerna, s
tem pa smo dobili tudi končno število zelo primernih naselij za postavitev RČN. To ne
pomeni, da so primerna samo ta naselja, so pa glede na izbrane značilnosti najbolj primerna.
Posamezne odstotke primernosti smo tako računali od naselij, ki so ostala od prejšnjega
koraka in ne od skupnega števila, saj nas ni zanimalo, ali ima naselje, ki je že izpadlo na
podlagi pomembnejših značilnosti, možnost za postavitev RČN na podlagi manj pomembnih
značilnosti. Tako smo dobili ocene od ena do tri, ki nam bolj nazorno pokažejo primernost
posameznih značilnosti Mediteranske Slovenije in s tem geografskih možnosti za postavitev
RČN. To pomeni, da je značilnost (npr. oblika naselja) ocenjena z oceno tri zelo primerna za
postavitev RČN, saj sem spada več kot 65% naselij, ki smo jih obravnavali. Ocena dva nam
pove, da so naselja glede na svojo obliko manj primerna za postavitev RČN, saj jih sem spada
le od 35-65%, ocena ena pa nam pove število naselij, katerih najprimernejšo obliko jih ima
manj kot 35%. Enak postopek smo naredili pri vseh značilnostih poselitve (velikost, oblika,
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kanalizacijski sistem, geog. lega), kot tudi pri KČN (velikost, st. čiščenja, geog. lega) in
komunalnih odlagališčih (velikost, geog. lega).

1.3 Struktura diplomske naloge
V diplomskem delu smo uporabili induktivno metodo dela. Podatke, ki smo jih analizirali,
smo pridobili iz literature in internetnih virov, statistične podatke pa predvsem na
Statističnem uradu RS in na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V veliko pomoč so nam
biti tudi satelitski in ortofoto posnetki (Google maps in Geopedia), Interaktivni atlas Slovenije
ter terensko delo. Podatke, ki smo jih pridobili z analizo, smo ovrednotili ter jih s pomočjo
sinteznega prikaza ocenili. Tako smo dobili končno oceno možnosti oziroma primernosti
uporabe RČN v Mediteranski Sloveniji.
Diplomska naloga je sestavljena iz več delov: v prvem delu smo pregledali zakonodajo, saj
smo želeli ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na tem področju glede varstva voda. Nato smo
na kratko predstavili osnovne metode čiščenja odpadnih voda, s poudarkom na biološkem
čiščenju, saj se tako čiščenje odvija tudi RČN. V tretjem poglavju smo se bolj podrobno
posvetili RČN, kjer smo si pogledali njihove značilnosti, delovanje, sestavo, prednosti in
slabosti ter njihovo vlogo in pomen v Sloveniji in Mediteranski Sloveniji.
V nadaljevanju smo opredelili tiste dejavnike, ki z vidika RČN najbolj opredeljujejo možnost
njihove postavitve v Mediteranski Sloveniji. Ti dejavniki so: populacijski ekvivalent, lega in
tip odpadne vode. Ko smo si zastavili te dejavnike, pa smo se lotili analize po našem mnenju
najbolj pomembnih geografskih značilnosti Mediteranske Slovenije. Mednje smo uvrstili
poselitev, komunalne čistilne naprave in komunalna odlagališča, ki smo jih analizirali v več
korakih, nato pa smo ugotovitve strnili v oceno in tako dobili odgovor na vprašanje, ali torej
obstajajo geografske možnosti uporabe RČN v Mediteranski Sloveniji.
V prvem koraku smo si podrobneje pogledali poselitev, ki je prva in glavna značilnost
Mediteranske Slovenije. Naselja smo ovrednotili glede na njihovo velikost in obliko,
pogledali smo katera naselja imajo urejen kanalizacijski sistem in katera ne, zanimala pa nas
je tudi njihova lega v pokrajini. Med posameznimi deli analize smo izločali tista naselja, ki
zaradi njihove velikosti, oblike, komunalne opremljenosti in lege, niso primerna za postavitev
gred RČN oz. so manj primerne. Tako smo na koncu dobili število naselij, ki so zelo oz.
najbolj primerna za postavitev RČN. Le-ta smo bolj podrobno razdelili na regiji Kras in
Slovensko Istro. Pri vsaki od njiju smo na terenu preverili, ali podatki, ki smo jih pridobili s
statističnih letopisov ter satelitskih posnetkov (ortofoto) držijo. Na samih slikah pa si lahko
lažje predstavljamo samo stanje posameznega naselja in možno lokacijo RČN. Na koncu smo
podali skupno oceno, torej ali je glede na značilnosti naselij možno uporabiti RČN za čiščenje
odpadne vode.
V drugem koraku smo preučili značilnosti komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju
KČN). Zanimala nas je njihova velikost, trenutna stopnja čiščenja odpadne vode ter njihova
lega v pokrajini. Pomemben se nam je zdel tudi podatek, v kateri recipient odtekajo
prečiščene odpadne vode iz teh KČN, saj je to glede na njihovo stopnjo čiščenja, ki trenutno
ne dosega predpisanih standardov zelo pereč problem. Na koncu smo glede na njihove
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značilnosti ocenili možnost uporabe RČN (predvsem kot njihove nadgradnje – terciarna
stopnja).
V tretjem koraku smo si pogledali značilnosti in stanje komunalnih odlagališč v
Mediteranski Sloveniji. Analizirali smo tri, saj eno deluje v skladu s predpisi. Najbolj nas je
zanimala njihova velikost in lega v pokrajini, trenutno čiščenje izcednih voda ter s tem
možnost njihove sanacije. Glede na to, da smo že pri sami analizi posameznih komunalnih
odlagališč podali oceno, ali je možno pri njih uporabiti RČN, je končna skupna ocena le
povzetek prejšnjih ugotovitev.
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2 ZAKONODAJA
V Sloveniji področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami v največji meri pokriva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(splošna uredba), ki jo povzemamo v nadaljevanju ter njene spremembe in dopolnitve (UL
RS 90/1998, 31/2001, 62/2001) (Uradni list RS 35/1996, 2008).
V 15. členu (Prepovedi) uredba navaja:"odpadno vodo je prepovedano odvajati neposredno v
podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Komunalno
ali tehnološko vodo je prepovedano odvajati v tla ali neposredno v vode na območju, ki je s
predpisom določeno kot varstveni pas za zajem pitne, termalne, mineralne ali zdravilne vode,
ter na vodozbirnem območju naravnih jezer."
V 16. členu (Ukrepi za ravnanje s komunalno odpadno vodo) uredba navaja:"Povzročitelj
obremenitve mora na območju s kanalizacijo svojo komunalno odpadno vodo odvajati v
kanalizacijo. Na območju, kjer ni kanalizacije, mora svojo komunalno odpadno vodo pred
odvajanjem neposredno v vode očistiti na komunalni čistilni napravi s ustrezno zmogljivostjo
čiščenja."
Komunalna odpadna voda iz prejšnjega odstavka se lahko zbira v nepretočni greznici v
primeru, ko vir onesnaževanja z odvajanjem komunalne odpadne vode ne obremenjuje okolja
za več kot 50 PE1 in sta nepretočna greznica in njeno praznjenje urejena na predpisan način.
To pomeni, da je skladno z državnimi izhodišči in posledično predloženim operativnim
programom edina obveznost do leta 2017, ko poteče zadnji rok za izgradnjo in dograditev
komunalnega sistema, lokalna uporaba ustreznih grezničnih sistemov ali malih komunalnih
čistilnih naprav.
Mejne vrednosti emisije snovi so vrednosti, na podlagi katerih se določa čezmerna
obremenitev, povzročena z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode. V
preglednici 2 so navedene tiste, ki jih uspešno čistijo tudi RČN.

1

PE – enota za obremenjevanje vode z organskimi biološko razgradljivimi snovmi, ki ustreza
onesnaževanju, ki ga na dan povzroči en prebivalec. Izražena je z BPK5 (5-dnevna biološka
potreba po kisiku). 1 PE je enak 60 g BPK5/dan (Metodološka pojasnila, 2008)
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Preglednica 2: Povzetek mejnih vrednosti parametrov odpadne vode za odvajanje neposredno
v vode
PARAMETER

ENOTA

MEJNE VREDNOSTI

KPK

mg/l

120

BPK5

mg/l

25

neraztopljene (suspendirane) snovi

mg/l

80

nitratni dušik

mg/l

30

nitritni dušik

mg/l

1,0

amonijev dušik

mg/l

10

celotni fosfor

mg/l

2,0 (1,0*)

skupno število koliformnih bakterij

MPN/100 ml

20.000

število koliformnih bakterij fekalnega izvora

število/100 ml

12.000

število streptokokov fekalnega izvora
Vir: Uradni list RS, št. 35/1996

število/100 ml

2.000

Z vstopom Slovenije v EU pa so začele veljati nove direktive, zaradi katerih je bilo potrebno
sprejeti novo zakonodajo. Posamezne regije oziroma pokrajine so sprejele tudi svoje
programe na področju varstva voda. En izmed teh programov je tudi Nacionalni program
varstva okolja (NPVO), ki je dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je
zagotoviti varstvo morja in obale ter pretežno kraškega zaledja po načelih trajnostnega
razvoja, na podlagi čim širšega družbenega konsenza in ob sodelovanju čim širšega kroga
udeležencev.
V zvezi s tem območjem je NPVO opozoril na naslednje pojave in procese, ki so
problematični z okoljskega vidika, ali pa povzročajo prostorske in druge konflikte med
različnimi dejavnostmi oziroma različnimi potrebami:
• hitro naraščanje prebivalstva;
• urbanizacija;
• razvoj prometa, trgovine, turizma, predelovalnih dejavnosti in kmetijstva;
• ogrožena biotska in kulturna raznovrstnost slovenske obale;
• poslabšuje se kakovost obalnega morja;
• poslabšuje se kakovost pitne vode;
• onesnaženost zraka;
• osnovna komunalna infrastruktura je nepopolna in dotrajana;
• delovanje čistilnih naprav je pomanjkljivo in nepopolno;
• problem odlaganja odpadkov še vedno ni rešen;
• neurejena prometna infrastruktura (ceste, parkirišča);
• problematika luke (prostorski konflikti, negativni okoljski učinki pretovarjanja,
možnost okoljskih nesreč);
• prostorska razporeditev industrije ni ustrezna (dragocene lokacije tik ob obali);
• neurejeni kanalizacijski izpusti;
• velika poraba vode;
• onesnaževanje okolja s škodljivimi snovmi;
• problematika turizma (sezonska preobljudenost prostora, hrup);
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• zmanjševanje biotske raznovrstnosti in zmanjševanje krajinske pestrosti zaradi
melioracij dolin, graditve vodnih zajetij ter onesnaževanje tal in vodotokov z gnojili in
pesticidi.
V NPVO je zato opredeljena cela vrsta ukrepov za razreševanje nekaterih posebej perečih
problemov na tem območju (Nacionalni program varstva okolja, 2007), in na te ukrepe se
naslanjajo in izhajajo drugi programi. Eden izmed njih je "Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda", ki je eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje
ciljev na področju varstva voda pred onesnaževanjem. Je program koordiniranih ukrepov
države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode, saj ravno onesnaženje voda zaradi neobstoječe
kanalizacije in čistilnih naprav na območju poselitve predstavlja enega glavnih pritiskov na
kakovost voda. Zastavljen je za celotno plansko obdobje izgradnje javne kanalizacije (do leta
2017), s posebnim poudarkom na investicijah v infrastrukturo lokalnih javnih služb, v
obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008. V njem so določena poselitvena območja,
za katere je potrebno v predpisanem roku zagotoviti sistem odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne
kanalizacije (CAMP Slovenija..., 2007). Tako so v skladu s predpisi "Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Južne
Primorske" tri aglomeracije, ki sodijo v okvir območij naselij z obremenjenostjo več kot
10.000 PE, to so Koper, Piran in Izola. Le-te so z vidika opremljanja z infrastrukturo
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda prioritete na celotnem območju CAMP, saj
je rok za njihovo ustrezno opremljanje s čistilnimi napravami najkrajše. Območja naselij z
obremenjenostjo med 2.000 PE in 10.000 PE morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in
komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti
priključena na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode
na teh območjih. Območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto
obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in 10 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem ali
vodovarstvenem območju, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno
napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti priključene na javno
kanalizacijo najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih
(Regionalni program..., 2008, str. 11-12).
V okviru CAMP Slovenija (skupno so ga izvajali MAP – Sredozemski akcijski načrt,
Republika Slovenija in občine južne Primorske) je bilo izvedenih 9 projektov. Glavni projekt
je bila priprava Zasnove prostorskega razvoja za južno Primorsko, ki je temeljni prostorski
strateški dokument območja, ki bo vplival na značaj bodočega (prostorskega) razvoja v regiji,
s tem pa tudi na trajnostni razvoj območja. Iz te zasnove se je razvil Regionalni razvojni
program Južne Primorske 2007-2013 (RRPJP), ki je tako skupni projekt osmih
južnoprimorskih občin, ki obsegajo območje Slovenske Istre, Krasa in Brkinov. Namen
programa je spodbujati skladen regionalni razvoj, katerega dolgoročni cilj, je tudi do konca
leta 2013 dokončati vzpostavljanje osnovne okoljske infrastrukture za ravnanje z odpadki,
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in trajnostno mobilnost (Regionalni
razvojni program Južne Primorske 2007-2013, 2008, str. 1-2).
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3 OSNOVNE METODE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
Čiščenje odpadnih voda pomeni odstranjevanje vseh škodljivih, nevarnih in hranljivih snovi s
pomočjo različnih mehanskih (usedanje), fizikalno-kemičnih (koagulacija in flokulacija,
usedanje, filtracija, centrifugiranje, adsorpcija, …), kemijskih (nevtralizacija, obarjanje,
oksidacija in redukcija) in bioloških postopkov (biokemični razkroj; aerobni in anaerobni
postopki) v najkrajšem možnem času.
Glede na odstranjevanje različnih komponent iz odpadne vode delimo postopke čiščenja na
(Zorko 2008):
• primarno čiščenje (mehansko in/ali kemično čiščenje);
• sekundarno čiščenje (vključuje biološko čiščenje; kjer se BPK5 zmanjša za 70% in
KPK za najmanj 75%);
• terciarno čiščenje (nadgradnja sekundarnega čiščenja; dodatno se zmanjša celokupni
dušik za vsaj 70-80% in fosfor za vsaj 80%).
V komunalnih odpadnih vodah, katere bomo obravnavali v tej diplomski nalogi, gre zlasti za
organsko obremenjenost vode (neraztopljeni delci, organske snovi, hranila, dušikove in
fosforjeve spojine, itd.), katero se uspešno čisti z biološkimi postopki. Te snovi ob izlitju v
naravne vode povzročajo nastajanje usedlin in pomanjkanje kisika, zaradi oksidacije
organskega onesnaževanja, pribitka dušika in fosforja pa posledično sekundarno onesnaženje,
pospremljeno z bohotenjem alg in višjih vodnih rastlin.

3.1 Biološko čiščenje odpadnih voda
Biološki način čiščenja odpadnih vod temelji na dejavnosti mikroorganizmov, ki razgrajujejo
razgradljive organske snovi v raztopljenem stanju. Proces je identičen procesu samočiščenja,
ki poteka v naravi. Mikroorganizmi, ki živijo v površinskih vodah, so prisotni tudi v bioloških
čistilnih napravah, le da je njihova koncentracija mnogo večja (Erhartič, 2004, str. 8).
Ločimo dva načina biološke razgradnje. V prvem, aerobnem, mikroorganizmi za svojo
aktivnost potrebujejo kisik. Organski ogljik predelajo v CO2 in celično maso (tkivo). Pri
anaerobnem načinu, ki poteka v odsotnosti kisika, pa mikroorganizmi predelajo organski
ogljik v metan, CO2 ter novo celično maso (cv: Erhartič, 2004, str. 8).
Poznamo več načinov biološkega čiščenja. Med njimi se pojavljajo tudi nekateri novi, ki
poskušajo kar najbolj posnemati naravne procese (Vrhovšek, 1998, str. 43) in mednje sodijo
tudi rastlinske čistilne naprave.
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4 RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Z zavedanjem uporabnosti mokrišč je znanje o njih preraslo v razvoj sonaravnih in umetnih
mokrišč oziroma RČN, ki imajo s pospeševanjem samočistilne sposobnosti in nadzorovanimi
procesi visoko čistilno in biološko (ekološko) vrednost (Vrhovšek, 1998).
RČN lahko izboljšajo kakovost vode s pomočjo celega spektra bioloških procesov, ki so v
močvirskih okoljih naravni. V te sisteme so vključene močvirske rastline, različni substrati in
nanje vezani mikroorganizmi, ki odstranjujejo onesnaževala iz odpadne vode. Glede na veliko
vrst odpadnih voda (komunalne, tehnološke, izcedne, itd.) in njihovo različno sestavo, so
RČN ciljno projektirane tako, da je čim večja učinkovitost čiščenja na čim manjšem prostoru
(Vrhovšek, 1998; Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002).
RČN lahko ob primerni uporabi in pravilni konstrukciji učinkovito odstranijo večino
onesnaževal, ki so prisotni v komunalnih odpadnih vodah (naselja, turistični centri, naravni
parki), tehnoloških vodah (industrijski obrati, farme), izcednih vodah (komunalna
odlagališča) in pri netočkovnem onesnaževanju (padavinske vode s cestišč, kmetijskih
zemljišč) (Limnowet rastlinske čistilne naprave, 2007).

4.1 Razvoj metode čiščenja z močvirskimi rastlinami
Naravna mokrišča so ljudje, bolj ali manj zavedno, uporabljali kot čistilne sisteme že pred
našim štetjem (Zupančič et al., 1999, str. 90). Čistilno sposobnost rastlin in pomen mokrišč so
tako poznali že Azteki in stari Egipčani, ki so zajemali vodo za pitje samo med plavajočimi
rastlinami v reki (Vrhovšek, 1998).
Možnost uporabe močvirskih rastlin za ohranjanje aerobnih pogojev v zemlji, zasičeni z vodo,
pa je bila kljub temu dolgo nepoznana, dokler niso nekateri biologi začeli intenzivno
raziskovati naravne močvirske ekosisteme. Intenzivneje so ta način čiščenja uporabljali v
Veliki Britaniji v času sanitarne reforme že v drugi polovici 19. stoletja (Zupančič et al.,
1999), saj ga je že leta 1857 angleška vlada razglasila za učinkovit način čiščenja mestnih
odplak in za zaščito vodotokov (Bulc, 1994).
Metode čiščenja z uporabo rastlin pa so se med seboj precej razlikovale. V Angliji so vodo
čistili tako, da so jo spuščali preko zemeljske površine, kjer vloga rastlin ni bila posebej
poudarjena. Uporaba helofitov2 je bila pogostejša po uvedbi nove metode, ki so jo konec
šestdesetih let razvili na Institutu Maxa Plancka v Nemčiji. Tam je Kathe Seidel opravila
poglobljeno testiranje različnih vodnih rastlin za ugotavljanje njihove sposobnosti absorpcije3
in razgradnje kemijskih onesnaževal. Njena raziskava, ki je bila predstavljena že leta 1953 je

2

helofit – visoke močvirne rastline, katerih spodnji del stebel in korenine so pod vodo, npr.
trst, rogoz, šaš (Okoljski pojavi in pojmi, 2002)
3
absorpcija – fizikalno vpijanje ali vsrkanje določene snovi (plina ali tekočine) v trdno snov
ali biotično prehajanje tekočine in raztopljenih snovi skozi celično membrano; tehnološko pa
vneseni plavajoči absorbent (Okoljski pojavi in pojmi, 2002)
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potrdila, da imajo posamezne rastlinske vrste, ko je na primer jezerski biček (Scirpus
lacustris), sposobnost odstranjevanja fenolov, patogenih bakterij in drugih onesnaževal. Poleg
tega je rast rastlin v odpadni vodi pokazala presenetljivo raznolike fiziološke in morfološke
spremembe, ki so pripomogle k čiščenju (Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002, str. 167-168).
Tej raziskavi so sledile mnoge druge raziskave po vsem svetu, usmerjene v preučevanje
vplivov posameznih nosilcev RČN na stopnjo čistilne sposobnosti, kot so izbira rastlinskih
vrst in biomase, vpliv košnje na rastline in njihova sposobnost privzemanja hranilnih snovi,
izbira vrste substrata, zadrževalni čas vode v sistemu, vpliv sezonskih razmer na RČN, obliko
RČN itd. (Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002, str. 167-168). Čeprav je bil to čas razvoja čistilnih
sistemov z izrazito tehničnimi pristopi na majhnih površinah, je zanimanje za uporabo
umetnih močvirij oziroma RČN začelo naraščati, predvsem zaradi mnogo manjših stroškov
postavitve, vzdrževanja in obratovanja (Zupančič et al., 1999; Bulc, 1994).
Leta 1974 je skupina raziskovalcev iz Hessenske univerze v Nemčiji razvila novo metodo z
uporabo močvirskih rastlin, posajenih v različne mešanice peska in zemlje ter jo poimenovala,
"metoda koreninske cone". Razvil jo je Reinhold Kickuth s sodelavci in predstavlja osnovo za
večino RČN zgrajenih v zadnjem času. Pri tej metodi se voda pretaka skozi sistem v
horizontalni smeri pod površino substrata, s katerim je bazen napolnjen. V substratu se zaradi
razvoja koreninskega in rizomskega4 sistema ter mikroorganizmov ustvarja določena
struktura rizosfere5, ki je pri čiščenju zelo učinkovita, saj ni smradu in težav z razvojem
insektov (Zupančič et al., 1999; Bulc, 1994, 1998). Ta metoda je bila osnova za nadaljnjo
raziskovanje in razvoj RČN, v katerega so se vključili številni raziskovalci širom po svetu.
Posledica tega je bila, da se je ideja čiščenja odpadnih voda v RČN udejanjila v obliki
različnih, ponekod zelo inovativnih sistemov ter sonaravno urejenih močvirij, ki so kazali
presenetljivo učinkovitost čiščenja. Na osnovi tega je leta 1988 U.S. EPA (Environmental
Protection Agency) izdala glavne smernice oblikovanja in izgradnje RČN (Bulc, 1996a).
Konec osemdesetih so začeli na Institutu Max Planck razvijati novo metodo navpičnega toka,
ki je znana tudi pod imenom Krefeldov ali Seidelov sistem. To je metoda z vertikalnim
podpovršinskim pretokom odpadne vode, ki deluje po sistemu polnjenja in praznjenja, v
sistemu pa mora biti več gred, ki se izmenično polnijo (Bulc, 1994, 1998).
Oba sistema, tako tisti z horizontalnim kot z vertikalnim pretakanjem imata določene
prednosti, zato so rezultati najnovejših raziskav pokazali, da je zaradi različnih snovi in nihanj
vsebnosti teh snovi, ki se pojavljajo v odpadni vodi, daleč najbolj učinkovit sistem, sestavljen
iz več različnih podenot (laguna, vodoravni sistem, navpični sistem, kompostna greda) (Bulc,
1994, 1998). Ti sistemi se uporabljajo tako za sekundarno kot za terciarno čiščenje
komunalnih odpadnih voda iz malih do srednje velikih naselij na podeželju do celo metropol
ter za čiščenje tehnoloških voda, izcednih voda iz deponij, rudnikov in odpadnih voda
kmetijskih dejavnosti in urbaniziranih površin (Zupančič et al., 1999).

4

rizom – vodoravno podzemno steblo, na videz včasih podobno korenini. V njem so lahko
nakopičene rezervne snovi, ki omogočajo rastlini da prezimi
5
rizosfera – talna plast, vplivno področje korenin višjih rastlin (Biologija, 1976)
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V Nemčiji tako deluje za čiščenje komunalnih in tehnoloških odpadnih voda že 300 RČN, na
Danskem okoli 200, v Angliji, kjer jih obratuje preko 300, je to tehnologijo priznala tudi
Water Industry (cv: Bulc, 1996a) in v ZDA 369. Tej številki je potrebno dodati še nekaj sto
RČN za čiščenje izcednih voda iz premogovnikov, komunalnih odlagališč in večje število
RČN za čiščenje odpadnih voda kmetijske dejavnosti. Sistemi delujejo tudi v Kanadi, na
Irskem, Franciji, na Kitajskem, Novi Zelandiji, Italiji, Sloveniji, v Avstraliji itd. (Zupančič et
al., 1999; Bulc, 1996a).

4.2 Hidrologija in hidravlika procesov v RČN
Oblika, izgradnja in delovanje RČN je v veliki meri odvisna od njenih hidroloških lastnosti, ki
so v primerjavi z drugimi čistilnimi sistemi veliko bolj kompleksni (Bulc, 1994, 1998). Zaradi
svoje velike površine je sistem direktno odvisen od atmosferskih dejavnikov, zato so sezonske
spremembe pretoka odpadne vode skozi sistem RČN odvisne od spreminjanja padavin in
evapotranspiracije ter goste rastlinske združbe, ki vpliva na podpovršinsko pretakanje vode
(Bulc, 1998).
V diplomski nalogi bomo preučevali geografske možnosti uporabe RČN v Mediteranski
Sloveniji, zato je tukaj potrebno poudariti, da je njihova učinkovitost zmanjševanja
obremenitve vode skozi celo leto bolj konstantna, saj tu ni ekstremnih razlik med
poletjem in zimo. To pomeni, da so na tem območju še bolj učinkovite in posledično še bolj
primerne, saj rastline čistijo odpadno vodo tudi pozimi (opravijo 20% čiščenja),
mikroorganizmi, ki opravijo 80% čiščenja, pa tako ali tako delujejo preko celega leta. RČN
sicer poleti dosegajo 80-90% učinkovitost zmanjševanja obremenitve voda, pozimi pa 6070%.

4.2.1 Evapotranspiracija
RČN izgubljajo vodo preko površinskega toka, načrtovanega iztoka in evapotranspiracije,
vendar imajo kljub temu bolj ali manj stalne hidrološke pogoje. Gosti sestoji močvirske
vegetacije zmanjšujejo evaporacijo z zadrževanjem vlage in z zmanjševanjem vetra, vendar
pa celotna evapotranspiracija opazno vpliva na obremenitve iztoka in kaže na potencialni
vpliv rastlinske biomase na celotno delovanje RČN. Evapotranspiracija je najtežavnejši
parameter, ki se močno spreminja v odvisnosti od tipa sistema, združbe močvirske vegetacije
in številnih zunanjih dejavnikov, saj namreč upočasni pretok vode, poveča kontaktni čas ter
koncentracijo snovi v vodi, vendar pa je potrebno upoštevati, če hočemo preko celega leta
dosegati zadovoljivo učinkovitost (Bulc, 1994, 1998).
Izračuni evapotranspiracije so pri sistemih s podpovršinskim tokom še nekoliko težji, saj je
pretok vodnih hlapov in toplote skozi gornjo plast medija drugačen kot v RČN z odprto vodno
površino, pri tem pa je pomembna tudi toplotna nosilnost samega sedimenta (Bulc 1998, str.
6).
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4.2.2 Padavine
Na vodno bilanco imajo velik vpliv tudi padavine, saj imajo obratni učinek kot
evapotranspiracija. Le-te povzročajo razredčevanje snovi v odpadni vodi, lahko pride do
povečanja pretoka, lahko pa povzročijo tudi površinski tok in zmanjšajo čas zadrževanja, s
čimer se učinkovitost čiščenja poslabša. Padavine tako zmanjšujejo koncentracijo
pokazateljev onesnaženosti na iztoku, kar lahko zavede pri oceni učinkovitosti delovanja
RČN (Bulc, 1994, 1996).

4.2.3 Mašenje sistema
Mašenje sistema RČN s podpovršinskim tokom je nezaželeno, saj prihaja do preplavljanja,
krajšanja zadrževalnega časa in s tem manjše učinkovitosti delovanja. Fin prah, ki ga vsebuje
nespran medij6 ali dodatni vnosi blata in zemeljske frakcije pri sajenju, močno poslabšajo
hidravlično prevodnost medija v RČN. Vendar so to le začetne težave, saj RČN tudi sicer ne
ohrani začetne prevodnosti zaradi premikanja delcev in zapolnitve por s koreninskim
sistemom, organskim sedimentom in biofilmom. Mašenje se pojavlja predvsem v začetnem
delu, kjer prihaja tudi do 10-kratnega zmanjšanja začetne hidravlične prevodnosti in je
povezan predvsem s povečano mikrobno aktivnostjo zaradi večje organske obremenitve tega
dela. S časom se hidravlična prevodnost po začetnem zmanjšanju umiri in ostaja enaka več let
(Bulc, 1998).

4.3 Izgradnja RČN
Načrtovanje in izgradnja RČN mora biti takšna, da omogoča učinkovito fizikalno filtracijo,
adsorpcijo in sedimentacijo, učinkovite biokemijske procese razgradnje onesnažene vode in
privzem snovi v rastlinsko tkivo (kovine) (Bulc,1996a, str. 14).
Pri izgradnji so najpomembnejši parametri (cv: Erhartič, 2004, str. 19):
• velikost bazenov oziroma gred,
• globina,
• nagib,
• substrat,
• rastlinstvo.
Površina čistilnih gred se po navadi izračuna s pomočjo Kickuthove enačbe:
Ah = 5,2 Qd (In Co – Ct)
A h– potrebna površina bazena (m2);
Q d– povprečni dnevni pretok (m3/dan);
C o– povprečna BPK5 odpadne vode (mg/l);
5,2 – konstanta za komunalne odplake.

6

medij - snov
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Za potrebe diplomske naloge smo uporabili predpostavko, da je za učinkovito čiščenje
komunalne odpadne vode potrebno zgraditi 2-2,5 m2/PE (površine RČN na osebo), za
terciarno čiščenje pa le okoli 0,7 m2/PE (Vrhovšek, 1996; Zupančič et al., 1999), kar pomeni,
da je od hidravlične obremenitve (PE) odvisna velikost RČN in s tem možnost njene
postavitve.
Večji sistemi uporabljajo več manjših gred, ki so v obliki kvadrata, pravokotnika ali dolgega
jarka, kar omogoča boljšo prilagodljivost terenu in izboljša prehajanje vode skozi sistem, sam
sistem pa mora biti oblikovan tako, da zadrži vodo tudi ob maksimalnih obremenitvah (PE) in
večji količini padavin.
Po mehanskem čiščenju se voda običajno steka v sistem vodotesnih gred oziroma plitkih
bazenov, ki so oblikovani skladno z nagibom terena (ki ne sme presegati 1-2%) in so
obloženi z umetno (HDPE folija) ali naravno (glina, ilovica) izolacijo.
Globina gred je odvisna od razpoložljive površine, izbire rastlinskih vrst, uporabe
vertikalnega ali horizontalnega pretoka vode in od hidravličnega gradienta, ki pomeni nagib
sistema. Pri manjših globinah lahko pride do zmrzovanja ali do prevelike evapotranspiracije,
medtem ko na večjih globinah koreninski in rizomski sistem oslabi. Globino sistema je
potrebno prilagoditi tudi vrsti substrata, saj v zelo gruščnati mešanici korenine in rizomi ne
prodrejo globlje kot do globine 20-30 cm, zato se giblje med 0.5-0.8 m (Bulc, 1994; Zupančič
et al., 1999).
Površina sistema je brez naklona, kar olajšuje poplavljanje, za preprečevanje razširjanja
nezaželenih rastlinskih vrst ter zmanjšuje možnost pojava površinskega toka, naklon dna pa
omogoča lažje prehajanje vode skozi sistem. Sistem mora biti oblikovan tako, da prenese
nihanje hidravlične obremenitve brez sprememb v učinkovitosti delovanja in pojava
površinskega toka, zato se za oblikovanje RČN navadno uporablja povprečna količina
dnevnega pretoka, ki jo je potrebno pred izvedbo natančno izmeriti.
Količina vode v substratu tako vpliva tudi na velikost, obliko, zgradbo rizomov, na nivo
horizontalnih rizomov in posledično na dolžino vertikalnih rizomov. Nivo vode v sistemu
mora biti pod površino substrata (2-10 cm), da ne pride do smradu, razvoja alg in insektov ter
do manjše učinkovitosti. Občasno se nivo spreminja bodisi zaradi boljšega razvoja korenin in
rizomov ali pa močne evapotranspiracije in poplavljanja. Dotok mora biti oblikovan tako, da
se dotočna voda razporeja preko cele širine sistema in da je možno spreminjati pretok, hkrati
pa morajo imeti dotočne cevi možnost čiščenja, kadar pride do mašenja. Drenažna cev je
položena na dno sistema in je povezana z iztočno cevjo, ki mora omogočati spreminjanje
nivoja vode v sistemu. V substrat, ki je navadno mešanica različnih vrst peska, so posajene
različne vlagoljubne rastline, najpogosteje naravni trst (Phragmites australis), rogoz (Typha
latifolia) in šaši (Carex gracillis) (Bulc, 1994, 1996a).
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Sliki 2 in 3: Rastlinska čistilna naprava v času izdelave in dve leti kasneje

Vir: Constructed wetland, 2008

4.4 Princip čiščenja RČN
RČN posnemajo samočistilno sposobnost naravnih mokrišč, zato potekajo v njih enaki
fizikalni (primarno čiščenje), kemični (sekundarno čiščenje) in biološki procesi (terciarno
čiščenje). Fizikalni procesi vključujejo sedimentacijo, filtracijo in s tem zmanjšujejo
obremenitev predvsem s suspendiranimi delci, medtem ko kemijski procesi vključujejo
obarjanje, adsorpcijo in kemijsko razgradnjo in so odgovorni za zmanjševanje organskih,
dušikovih, fosforjevih snovi, kovin, bakterij in virusov. Biološki procesi kot so metabolizem
bakterij in rastlin ter pasivni privzem v rastlinsko biomaso pa zmanjšujejo vsebnost
organskih, dušikovih in fosforjevih snovi, BPK, kovin ter prav tako bakterij in virusov.
Glavni del čiščenja, okrog 80% opravijo mikroorganizmi in samo 20% rastline, tako da RČN
normalno delujejo tudi pozimi. Te bakterije živijo na koreninah močvirskih rastlin in med
njimi, saj jim nudijo podlago za pritrjanje, same pa vežejo mineralne snovi v svoje telo (na
primer: fosfate, nitrate ter številne strupene snovi). Največja prednost takega sistema gred oz.
RČN pa je, da v njej ostanejo različne strupene snovi, ki zato ne odtekajo v okolje (na primer
težke kovine, fenoli, PCB, itd.).

4.4.1 Nosilci čiščenja v RČN
Pri načrtovanju in oblikovanju RČN je pomembno poznati osnove fizikalnih in kemijskih
značilnosti močvirskih medijev, saj ravno te značilnosti izrazito vplivajo na končno
učinkovitost čiščenja odpadne vode (cv: Bulc, 1998, str. 2).
4.4.1.1 Substrat
Substrat se v procesu čiščenja v RČN vključuje neposredno s fizikalnimi in kemičnimi
interakcijami, kot so filtracija suspendiranih delcev in patogenih bakterij, sedimentacijo
suspendiranih delcev v praznih prostorih substrata, sorpcijo raztopljenih organskih snovi,
patogenih bakterij, dušika, fosforja in težkih kovin ter obarjanja fosforja in kovin, ionski
izmenjavi in tvorbi kompleksov (Bulc, Vrhovšek, 1995; Kukanja, 1999; Bulc, 1994). Izbira
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mešanice substrata je zato ob upoštevanju hidravličnih lastnosti, pri projektiranju RČN
izjemnega pomena. Poleg tega predstavlja substrat tudi oporo močvirskim rastlinam in
razpoložljivo površino za naselitev različnih vrst mikroorganizmov, ki oblikujejo biofilm.
4.4.1.2 Biofilm
Prilagojena biocenoza mikroorganizmov, ki poseljujejo substrat in koreninski sistem v RČN,
imenujemo biofilm (Kukanja, 1999). Mikroorganizmi, ki živijo na vodnih rastlinah in
substratu, spreminjajo organsko snov in ostala hranila v odpadni vodi v take hranilne snovi, ki
omogočajo ugodne življenjske razmere za pestro močvirsko združbo. Rastline igrajo aktivno
vlogo pri odvzemu razpoložljivega dušika, fosforja in drugih spojin (npr. težke kovine) iz
odpadne vode (Vrhovšek, 1998; Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002).
Najpomembnejšo vlogo pri zmanjševanju onesnaženosti, torej pri razgradnji in pretvorbi
onesnaževal v odpadni vodi, nosijo anaerobni in aerobni mikroorganizmi (bakterije, plesni,
alge, virusi), saj soustvarjajo fizikalne, kemijske in biološke pretvorbe ter na ta način
spreminjajo sestavo vode v sistemu RČN (Bulc, Vrhovšek, 1995; Bulc, 1998). Ločimo jih
glede na uporabo različnih virov energije in na podlagi različnih področij, ki jih naseljujejo.
Glede na različne izrabe energetskih virov tako ločimo fototrofe, ki kot vir energije
uporabljajo svetlobo (delijo se na fotolitotrofe in fotoorganotrofe) in kemotrofe, ki dobivajo
energijo s pomočjo oksidacijsko-redukcijskih procesov (delijo se na kemolitotrofe in
kemoorganotrofe). Glede na različna področja naseljevanja ločimo suspendirane
mikroorganizme, epifitske7 mikroorganizme, mikroorganizme na površini sedimentne plasti
in mikroorganizme v interfazi zrak-voda. Glede na porabo kisika pa ločimo aerobne
mikroorganizme, ki za svoje delovanje potrebujejo kisik in so odgovorni tudi za nitrifikacijo
ter anaerobne mikroorganizme, ki delujejo v odsotnosti kisika in so odgovorni za proces
denitrifikacije (Bulc, 1994).
4.4.1.3 Močvirske rastline
Različna učinkovitost RČN je povezana tudi z uporabo različnih vrst močvirskih rastlin, ki so
zaradi svojih lastnosti pomemben sestavni del naravnih mokrišč, kakor tudi RČN in se med
seboj razlikujejo v razrasti podzemnega dela, občutljivosti na spremembe v okolju, v
sposobnosti privzema hranilnih in toksičnih snovi, produktivnosti ter drugih manj pomembnih
lastnosti za delovanje RČN (Bulc, 1994).
Lastnosti, ki jih morajo imeti močvirske rastline, uporabljene v RČN so (Bulc, 1994;
Kukanja, 1999):
• toleranca na lokalno klimo, škodljivce in bolezni;
• toleranca na onesnaževala in hipertrofične vodne razmere;
• lahko razmnoževanje, hitro prilagajanje in rast;
• visoka sposobnost odstranjevanja onesnaževal neposredno z asimilacijo in kopičenjem
ali posredno s pospeševanjem mikrobnega delovanja;

7

epifit – priras(t)lika (Leksikon Cankarjeve založbe, 1994)
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• sproščanje kisika in visoke produkcije z globoko razvitim koreninskim in rizomskim
sistemom;
• uspešna konkurenca z drugimi rastlinskimi vrstami.
Najpomembnejše fizikalne funkcije močvirskih rastlin, v sistemu čiščenja odpadnih voda, ki
so ustrezno izbrane na osnovi podnebnih razmer, hidrologije in stopnje onesnaženja, pa so
(Bulc, 1994; Bulc, Vrhovšek, 1995; Kukanja, 1999):
• sposobnost zmanjšanja hitrosti vode, ki vstopi v sistem, z njeno razporeditvijo po
RČN, kar ustvari boljše pogoje za usedanje ujedljivih snovi, zmanjša tveganje erozije
in povečanje časa stika med odpadno vodo in koreninsko cono močvirskih rastlin;
• vključevanje v proces filtracije in adsorpcije8 suspendiranih in usedljivih snovi;
• zaradi difuzije kisika preko koreninskega sistema prezračevanje rizosfere in s tem
omogočanje oksidacijskih procesov ter razvoj aerobnih mikroorganizmov;
• pomembne so za stabilizacijo površine grede, ker njihov gost koreninski preplet
prepreči nastanek erozijskih kanalov;
• v vertikalnem sistemu pretakanja prisotne močvirske rastline sodelujejo pri
preprečevanju mašenja substrata;
• rastlinski pokrov predstavlja debel biofilm med atmosfero in površino RČN;
• ko je odmrlo rastlinje prekrito s snegom, deluje kot dober izolacijski element in
preprečuje zamrzovanje, po drugi strani pa poleti deluje kot toplotna izolacija, da se
površina gred ne pregreje in izsuši;
• s svojimi izločki (antibiotiki) zmanjšujejo število patogenih bakterij;
• privzemanje hranilnih in toksičnih snovi (težke kovine);
• opora z naselitev mikroorganizmov;
• povečujejo hidravlično prevodnost z razvojem ter odmiranjem bogatega prepleta
rizomov in korenin, ki tvorijo mikropore.
Ukoreninjene močvirske rastline privzemajo hranilne snovi predvsem skozi njihov koreninski
sistem in količina hranilnih snovi, vezanih v biomaso, pri preveliki produktivnosti ni
zanemarljiva. Navadni trs veže v svojo biomaso (10-30 ton/ha) 225 kg/ha/leto dušika in 35
kg/ha/leto fosforja, s košnjami pa lahko to količino še povečamo. Če RČN ni pokošena, se
velik del hranilnih snovi, ki so se vgradile v rastlinsko tkivo vrne nazaj v sistem, ko vstopi
odmrla biomasa v procese razgradnje, ki so v aerobnih pogojih in pri višji temperaturi hitrejši
(Kukanja, 1999).
Količina raztopljenega kisika je zato tisti dejavnik, ki omejuje razgradnjo organskih snovi.
Učinkovitost, s katero močvirske vrste sproščajo kisik iz koreninskega sistema in difuzija
kisika iz zraka, pa neposredno vpliva na učinkovitost zmanjševanja onesnaženosti (Bulc, Šajn
Slak, Vrhovšek, 1998, str. 121).

8

adsorpcija – prisrkavanje, vezanje
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Slika 4: Prerez skozi gredo RČN

Vir: Limnowet rastlinske čistilne naprave, 2007

4.4.2 Uporaba očiščene vode
Načrtovanje ponovne uporabe prečiščene vode ni nekaj novega, temveč se po svetu pojavlja
že veliko let. Z naraščanjem števila prebivalcev in tudi naraščanjem porabe vode, je zaradi
zaščite virov pitne vode potrebno pristopiti k ponovni uporabi očiščene vode, ki jo lahko
realno sprejmemo kot dodaten vir za zadovoljevanje urbanih in kmetijskih potreb. Glede na
lokalne pogoje in zahteve bi se lahko ta uporaba izvajala tudi pri nas. Najpogostejše oblike
ponovne uporabe so: namakanje zelenih površin (parki, igrišča za golf, zelenice, pokopališča),
protipožarna voda, čiščenje ulic, namakanje kmetijskih površin, industrija (hladilne vode,
procesna voda, čiščenje) in proizvodnja snega (cv: Kukanja, 1999).
Komunalne odplake vsebujejo strupene snovi in patogene mikrobe, zato je potrebno ponovno
uporabo vode stalno sanitarno zdravstveno nadzirati. Uporabnost očiščene vode za določeno
namensko rabo je odvisna od fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških parametrov njene
kvalitete. Faktorji, ki vplivajo na kvaliteto očiščene vode so: izvor vode, tehnologija čiščenja,
zanesljivost tehnologije čiščenja in sistem distribucije očiščene vode (Kukanja, 1999, str. 28).

4.5 Uporaba RČN
Zaradi neštetih značilnosti in zato, ker je za velike obremenitve potrebna večja površina
zemljišča, se RČN najpogosteje uporablja (Bulc, Šajn Slak, Vrhovšek, 1998; Zupančič,
Vrhovšek, Bulc, 2002):
• za čiščenje odpadnih voda manjših in razdrobljenih naselij, turističnih kompleksov
(hoteli, kampi) in naravnih parkov (planinske postojanke) velikosti od 100-500 PE
oziroma do 1.000 PE;
• za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš (kmetije), še zlasti, če je priključek na
kanalizacijo oddaljen;
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• za večje obremenitve do 5.000 PE, če je na razpolago prostor;
• za izcedne vode iz deponij in druge odplake, ki vsebujejo strupene snovi (težke
kovine, pesticide, fenole9);
• za čiščenje industrijskih odpadnih voda manjših obratov in obarvanih voda
(tekstilna, prehrambeno-predelovalna, lesna industrija);
• čiščenje komunalnih odpadnih voda s spreminjajočo se obremenitvijo (sezonska
obremenitev);
• za terciarno čiščenje pri obstoječih čistilnih napravah;
• za onesnažene vode na vodovarstvenih območjih (viri pitne vode, zaščita talnice,
zaščita jezer);
• za območja s pomanjkanjem vode (čiščenje, zadrževanje, večnamenska uporaba
prečiščene vode);
• povsod tam, kjer je ekonomsko-ekološka gradnja upravičena;
• za čiščenje padavinskega odtoka z avtocest in cest.
Za male čistilne naprave do 2.000 PE, med katere spadajo tudi RČN, so predpisane mejne
vrednosti onesnaževal v iztoku (za BPK5 25 mg/l, za KPK10 pa 125 mg/l) (glej tudi poglavje
2, preglednica 2, str. 12), vendar pa proizvajalci in distributerji ob normalnem obratovanju
zanje zagotavljajo znatno nižje vrednosti (Tavčar, 2007).
Preglednica 3: Učinkovitost čiščenja RČN za različne vrste odpadnih voda
UČINKOVITOST ČIŠČENJA V %
PARAMETRI

IZCEDNA VODA

KOMUNALNA VODA

INDUSTRIJSKA VODA

KPK

60-80

80-95

80-90

BPK5

70-85

85-95

80-90

Ntotal

70-90

80-95

80-95

Ptotal
Vir: Bulc, Vrhovšek, 2002a

90-95

80-95

80-95

4.6 Prednosti RČN
Velika prednost RČN pred drugimi napravami za čiščenje odpadnih voda je ta, da jih lahko
prilagajamo oblikovanosti prostora, tako da jih delimo na manjše terasaste podenote ali
vzporedne grede, zato so ob pravilnem vzdrževanju in upravljanju učinkovita, zanesljiva in
poceni tehnologija. Ne zahtevajo velikih posegov v pokrajino, lepo se vključujejo v
pokrajino in nudijo zavetišče divjim živalim. Po mnenju Amerška (2008) so stroški izgradnje
nizki, saj so RČN enostavne glede postavitve in so odvisni od reliefa terena, strukture tal,
kvalitete vode, ki se bo čistila in razpoložljivosti substrata za polnjenje bazenov. Poleg tega je

9

fenol – C6H5OH, karbolna kislina, brezbarvni kristali ostrega vonja, zelo strupen in uničuje
klice; surovina za pripravo barvil, zdravil, umetnih snovi (Leksikon Cankarjeve založbe,
1994)
10
KPK – kemijska potreba po kisiku
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zanje značilno enostavno vzdrževanje, saj za delovanje ne potrebujejo stalno zaposlene
delovne sile in v večini primerov delujejo brez električne energije. Za nemoteno delovanje je
potrebno, predvsem če pride do suma, da je tesnilna folija predrta, do dvakrat tedensko
pregledati dotoke in iztoke na RČN, enkrat letno je potrebna košnja rastlin (jeseni) in
praznjenje mulja iz usedalnika pred vtokom v čistilne grede naprave, kar opravljajo
upravljavci komunalnega podjetja ali lastniki (v primeru individualnih hiš). Pokošen rastlinski
material se lahko uporabi za prekritje čistilnih gred v zimskem času kot izolacija in se ga po
končani uporabi kompostira. Učinkovitost čiščenja se spremlja z mesečnimi analizami vode
pred čiščenjem in po njem (Zupančič et. al., 1999; Zupančič, Vrhovšek, Bulc, 2002;
Vrhovšek, 1998; Bulc, 1994).
Poleg že naštetih imajo RČN še naslednje prednosti (Vrhovšek, 1998; Zupančič et at., 1999;
Bulc, Šajn Slak, Vrhovšek, 1998):
• njihova učinkovitost zmanjševanja obremenitve voda poleti dosega 80-90% in pozimi
60-70%;
• učinkovito odstranjujejo dušikove (70-90%; celokupni dušik: 40-70%), fosforjeve
spojine (celokupni fosfor: 60-85%), BPK5 (50-80%), težke kovine, kot so krom,
kadmij, cink, živo srebro (50-90%), svinec (80-95%), fekalne in druge bakterije (9099%) in neusedljive snovi (80-95%);
• ob razgradnji se določen del (20-30%) hranilnih snovi (npr. fosfor, dušik, ogljik itd.),
težkih kovin, pesticidov in drugih toksičnih snovi vgradi v rastlinsko biomaso, ki tako
delno ostanejo v sistemu, pri drugih čistilnih napravah pa brez dodatnih kemikalij za
obarjanje odtečejo v okolje;
• energija, ki se je vgradila v rastlinsko biomaso, se lahko ponovno uporabi (les, stelja,
briketi, kompost, krma, itd.);
• ne povzročajo smradu in razvoja nevarnih insektov, ker je tok vode podpovršinski;
• ob izpadu ali popravilu strojnega dela pri drugih čistilnih napravah potrebuje mikrobna
populacija za svojo obnovitev nekaj dni, pri čemer surova odpadna voda odteka v
okolje, do česar pri RČN ne prihaja;
• v primeru povečanega dotoka (povečanje prebivalstva), lahko dodamo nove grede;
• so nov biotop za rastline in živali;
• čistijo odplake iz odlagališč komunalnih odpadkov tudi po njihovem zaprtju;
• imajo sposobnost uravnavanja presežka vode oz. hidravličnih presežkov in
preprečevanje erozije;
• ekološko, biotsko in krajinsko se lepo vključujejo v okolje in s tem popestrijo videz
pokrajine;
• so atraktivne odprte površine v urbaniziranem okolju, ki prispevajo k vrstni
biodiverziteti in predstavljajo s tem del izravnalnih ali nadomestnih ukrepov ob
urbanizaciji pokrajine in tako na ekonomičen in okolju prijazen način povečajo
zemljišču čistilno vrednost, s tem pa zaščitimo podtalnico, vodotoke, zajetja pitne
vode in jezera;
• vse strupene snovi ostanejo v njih in tako ne odtekajo v okolje;
• izobraževalna in rekreacijska vrednost;
• vpliv na lokalno klimo.
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RČN so izredno dobrodošle tudi kot zaključna faza ali nadgradnja običajnih oz. klasičnih ČN,
ki niso dovolj učinkovite. Uporabijo se kot sekundarno ali terciarno čiščenje, kjer že očiščeno
vodo še dodatno očistijo (Bulc, Vrhovšek, Zupančič, 1998; Vahtar, Kompare, 1998).
Zaradi prilagodljivosti in kombinacije sistemov z različnimi gredami in pretokom vode je to
tehnologijo mogoče uporabiti v širokem razponu geografskih območij vključno s sušnimi,
tropskimi in alpskimi regijami, čistijo pa lahko tudi s hranilnimi snovmi bogate odpadne vode
v ekstremnih vremenskih razmerah, npr. v času zmrzali (Bulc, Vrhovšek, Zupančič, 1998;
Vrhovšek, 1998).

4.7

Slabosti RČN

RČN imajo tudi nekaj slabosti, ena izmed teh je, da niso primerne za velika mesta in hude
onesnaževalce (npr. farmacevtsko industrijo), saj ne morejo zadovoljivo očistiti kemijskih
onesnaževal, kot so razna topila, barve, olja, sredstva proti zmrzovanju, bencin ali drugi
nevarni odpadki. Za čiščenje komunalnih odpadnih vod večjega mesta bi potrebovali ogromne
površine, ki pa so v slovenskem prostoru predrage in predragocene (Vrhovšek, 1998), saj je
potrebno zgraditi 2-2,5 m2/PE (površine RČN na osebo), tako da je za naselje z 200 prebivalci
potrebno 500 m2 ozemlja ali tudi več, odvisno glede na obremenjenost voda (Vrhovšek, 1996;
Zupančič et al., 1999). Tudi to težavo že rešujejo, tako da namesto centralne čistilne naprave z
dolgimi kanalizacijskimi sistemi gradijo manjše, za posamezna območja, ki so obenem zeleni
del mesta (Vrhovšek, 1998).
Glavni omejitveni dejavnik pri delovanju RČN predstavlja mašenje, če poprejšnje, mehansko
čiščenje ne deluje dobro in postane prvi del manj propusten. To povzroča površinski tok in
zmanjšuje zadrževalni čas, s tem pa se zmanjšuje učinkovitost čiščenja. Tako je v povprečju
potrebno po 10 do 15 letih delovanja substrat mehansko odstraniti in zamenjati, saj RČN ne
dosega več želenih vrednosti (Bulc, 1994).
S košnjo lahko podaljšamo dobo delovanja RČN, ker delno zmanjšamo obremenjenost s
težkimi kovinami, ki se nahajajo v listih in listnih nožnicah ter hranilnimi snovmi. Košnja
navadno poteka novembra, decembra ali januarja, vendar pa je slaba stran košnje v tem, da
tako odstranimo ves odpadni sloj rastlinskega materiala, s čemer sestoj izpostavimo zmrzali
(Bulc, 1994).

26

Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji

5 SLOVENIJA IN RČN
5.1 Razvoj RČN v Sloveniji
V Slovenijo je ideja čiščenja z RČN prodrla v drugi polovici 80-tih let, ko je bila postavljena
prva pilotska laguna CČN Škofja Loka (leta 1986). Sistem je poskusno deloval dve leti in
uspešno dodatno čistil vodo iz sekundarnega usedalnika (terciarno čiščenje).
Temu je sledilo raziskovalno obdobje čiščenja odpadnih vod z RČN, v katerem so se pri prvih
sistemih oprli na izkušnje evropskih raziskovalcev. V devetdesetih letih 20. stoletja so
strokovnjaki s pridobljenimi lastnimi izkušnjami oblikovali novo tehnologijo, ki je ponujala
sodoben način reševanja okoljskih problemov, še zlasti glede na prostorske, demografske in
vodnogospodarske značilnosti Slovenije. V Sloveniji so najprej iskali rešitve predvsem za
čiščenje odpadnih vod velikih industrijskih onesnaževalcev in večjih mest, vendar se je
izkazalo, da onesnaževanje s podeželja prispeva kar dve tretjini k celotnemu onesnaženju
voda (Urbanc-Berčič, Bulc, Vrhovšek, 1998; Bulc, Vrhovšek, 2002). Podatki kažejo, da več
kot polovica Slovencev (52,3%) živi v naseljih z manj kot 2.000 prebivalcev. Teh naselij je
skoraj 6.000, le-ta pa predstavljajo kar 98,4% vseh naselij v Sloveniji. Na podeželju, ki
obsega 30,5% državnega ozemlja, živi 38,5% slovenskega prebivalstva. Ti podatki odražajo
razpršeno poselitev Slovenije, ki se pojavlja zlasti v gričevnatih in hribovitih delih. Posledica
značilne poselitve kot odraz reliefne razgibanosti pa je razpršeno onesnaževanje vodnih virov
in tal. Poleg tega je na podeželju vedno več turističnih, rekreativnih in počitniških dejavnosti,
ki povečujejo količino odpadne vode (Vrhovšek, Kroflič, 2007, str. 14).
Velik problem predstavljajo izcedne vode iz deponij, saj nobeno od 53 legalnih deponij
odpadkov v Sloveniji ni urejena po sodobnih tehničnih načelih, ter nenadzorovano izcejanje
izcednih voda iz 60.000 divjih odlagališč. Vodne vire ogrožajo tudi turistična naselja in
posamezni turistični objekti z veliko količino odpadne vode v sezoni (zlasti poleti). Poleg tega
so posegi, kot so izsuševanje mokrišč in regulacije strug v kanale, prispevali k degradaciji
podobe pokrajine, še bolj pa življenja v njih (Bulc et. al., 1998).
Uvajanje RČN kot alternativne poti v ravnanju z odpadno vodo v Sloveniji sprva ni bilo
sistematično, saj vlada oziroma pristojni organi tehnologije niso priznavali kot sprejemljive.
Večina sistemov, katerih namen je bil predvsem znanstveno raziskovalno delo, je bilo
pilotskih. Glavno vlogo je odigrala zasebna iniciativa in skupnosti (tovarne, naselja,...), ki so
sprejela ta način ravnanja z odpadno vodo. Po letih raziskav in obetajočih rezultatih je
Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo tehnologijo RČN kot alternativno tehnologijo
"klasičnim" čistilnim napravam.
Razvoj čiščenja odpadih voda je danes usmerjen k usklajevanju tehnoloških, bioloških,
ekonomskih in ekoloških sklopov. Tehnološka vprašanja zadevajo izbiro in povezovanje
ustreznih fizikalnih, kemijskih in bioloških postopkov za izdelavo tehnološkega postopka.
Biološka vprašanja zadevajo ustvarjanje in vzdrževanje ugodnih življenjskih razmer za tako
zgoščeno dogajanje, kot je biološko čiščenje odpadnih voda, za količinska in kakovostna
sorazmerja med populacijami in razgradljivimi snovmi ter za prilagajanje (adaptacijo)
populacij na spremenljivo sestavo odpadnih voda in strupe. Ekonomska vprašanja se nanašajo
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na ekonomičnost delovanja čistilnih naprav, kjer se med drugim pridobivajo tudi sekundarne
surovine (gnojilo in plin), ekološka vprašanja pa rešujejo vključevanje čistilnih naprav v
okolje (Rejic, Smolej, 1988).
V Sloveniji se uporabljajo predvsem naslednji tipi RČN (Vrhovšek, 1998):
• RČN za komunalne odpadne vode: kadar velikost parcele, predpisi ali vrsta tal ne
dovoljuje postavitve klasične greznične jame ali pa je oddaljenost od kanalizacijskega
sistema prevelika (posamezno hišo, kmetija ali gostinski objekt) (preglednica 4, str.
30).
• RČN za primere netočkovnih virov onesnaževanja: sistem je sposoben zadržati in
filtrirati vode, ki odtekajo iz obdelovalnih površin in vode z nižjimi vrednostmi
raztopljenih snovi in nutrientov, ki bi sicer povzročali evtrofikacijo (npr. čistilni jarek
za zaščito vodotoka Glinščice).
• RČN za odplake meteornih voda: iz urbanih in neurbanih površin, industrijskih in
komunalnih objektov ter gradbenih dejavnosti. RČN za meteorne odpadne vode lahko
zadržijo velike količine vode po močnem deževju in hitrem taljenju snega.
• RČN za rudniške odplake: vodna vegetacija, organske snovi in mikrobna aktivnost v
RČN skupaj prispevajo k dvigu pH kislih rudniških odplak in odstranjujejo kovine,
kot so železo in aluminij iz nevtralnih rudniških voda in voda z nizkim pH.
• RČN za odpadne vode s cestišč: onesnaženost vode s cestišč lahko poveča
obremenitev obcestnega vodnega okolja kar do 50% s suspendiranimi snovmi, do 16%
z ogljikovodiki in med 35-75% s težkimi kovinami in olji, maščobami in s kloridi v
času soljenja, s povečanimi koncentracijami sulfatov, nitratov, povečano motnostjo in
specifično električno prevodnostjo (npr. RČN AC Celje-Maribor).
• RČN za izcedne vode odlagališč komunalnih odpadkov: izcedne vode sodijo zaradi
svoje toksičnosti med specifične odpadne vode, katerih čiščenje je težavno in zato
resno ogrožajo kakovost podtalnice in površinskih voda in predstavljajo za človeka in
njegovo okolje resno nevarnost (preglednica 4, str. 30).
• RČN za terciarno čiščenje (poliranje): zmogljivost klasičnih čistilnih naprav v
Sloveniji je nizka, saj imajo nekatere le mehansko stopnjo čiščenja in ne dosegajo
želene učinkovitosti.
• RČN za industrijske odpadne vode: industrijske odpadne vode izvirajo iz širokega
spektra proizvodnih procesov. Tipi odpadnih voda, ki so najprimernejše za čiščenje v
RČN so odpadne vode papirne, prehrambeno-predelovalne in mesne industrije in
odpadne vode iz nekaterih kemijskih obratov, rafinerij, itd. (preglednica 4, str. 30).
• RČN za čiščenje odpadnih voda v visokogorskem svetu: dejavniki, ki govorijo v
prid postavitvi RČN v teh predelih so ugoden obratovalni čas postojank, ki so
oskrbovane le v poletni sezoni, kar se pokriva z viškom bioloških procesov, stalnost in
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zadostnost vodnega vira, ki omogoča stalno količino odpadnih vod in s tem učinkovito
delovanje RČN, primernost prostora, kjer se RČN ekološko in estetsko vklaplja v
obstoječo pokrajino in možnost kompenzacije sezonskih oz. tedenskih obremenitev.
• RČN za čiščenje vode iz ribogojnic: preprečujejo onesnaževanje zaščitenih
vodotokov, čistijo onesnažene vode iz ribogojnic, kondicionirajo dotočno vodo v
ribogojnice, lahko pa zaščitijo stoječe vode (ribnike, barje, jezera) pred onesnaženim
vodotokom (npr. Goričar, Slivje pri Podbočju - 100 PE).

Največ sistemov je tako namenjenih čiščenju komunalnih odplak (preglednica 4, str. 30),
čiščenju odpadne vode iz prehrambno-predelovalne industrije ter izcednih vod iz komunalnih
deponij, razvoj pa poteka tudi na področju čiščenja odpadnih voda s cestišč in tretje stopnje
čiščenja (Zupančič et al., 1999; Bulc, 1998). Vsi sistemi delujejo po principu podpovršinskega
toka, od tega velika večina s horizontalnim podpovršinskim tokom, nekaj pa je tudi
kombiniranih sistemov, ki delujejo po principu vertikalnega ali pa horizontalnega
podpovršinskega toka. Kot mehansko predčiščenje običajno služi kar greznica ali pa
sedimentacijski bazen. Število gred je različno (med 1-3), zatesnjene so z 2 mm debelo
plastično maso ali s plastjo gline. Substrat je običajno mešanica različnih materialov (prst,
pesek, prod), ki se razlikujejo po velikosti in deležu. Globina bazenov znaša med 0,4-0,9 m,
naklon pa 0-3,5%. RČN zasedajo površino med 20-1.000 m2. Grede so zasajene s 3-4 skupki
močvirskega trsa na m2 in to spomladi in poleti, ko so pogoji za rast in razvoj najugodnejši
(Urbanc-Berčič et. al., 1998; Bulc, Vrhovšek, 2002).
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Preglednica 4: Sistemi RČN, ki se najpogosteje uporabljajo v Sloveniji
Komunalne odpadne vode

Izcedne vode iz odlagališč odpadkov

Industrijske odpadne vode

Ajdovščina I

Dragonja

Kanal

Ajdovščina II

Ormož

Renče

Planina

Barje I

Gradišče pri Materiji

Planinca

Barje II

Slivje

Studenec Sevnica

Ljutomer

Črnomelj

Krasinec - Metlika

Gornji Grad

Središče ob Dravi I

Ponikva

Lubevč - Idrija

Sveti Tomaž
Velika Nedelja
Kortine
Korte
Katarina
Šempas
Vrhnika
Gračišče
Selnica ob Dravi
Ponikva II pri Šentjurju
Dobrova
Stara Vrhnika
Vrej
Planica nad Kranjem
Janče
Motovilci
Hočko Pohorje (ek. kmet. Visočnik)
Hočko Pohorje (ek. kmet. Čuček)
Hočko Pohorje (ek. kmet. Bergauer)
Hočko Pohorje (ek. kmet. Stergar)
Davča
Bazga
Ljubno ob Savinji
Jeruzalem
Vir: Bulc, Vrhovšek, 2002
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5.2 RČN v Mediteranski Sloveniji
Tudi v Mediteranski Sloveniji je bilo do sedaj postavljenih šest RČN, ki uspešno čistijo
odpadno vodo (preglednica 4; poudarjeno). Prevladujejo RČN za komunalne odpadne vode
(RČN Gračišče – 300 PE, RČN Kortine – 4 PE, RČN Korte – 4 PE), najdemo pa tudi RČN
za industrijske odpadne vode (RČN Gradišče pri Materiji), RČN za izcedne vode odlagališč
komunalnih odpadkov (RČN Dragonja) in RČN za odpadne vode s cestišč (RČN AC
Kozina-Klanec – velikost 800 m2).
Bolj podrobno si bomo pogledali RČN za industrijske odpadne vode (RČN Gradišče pri
Materiji) in RČN za komunalna odlagališča (RČN Dragonja), saj sta to edini za kateri je bilo
na voljo dovolj podatkov.
• RČN Gradišče pri Materiji
Prva RČN v Mediteranski Sloveniji je bila postavljena leta 1991 v Gradišču pri Materiji za
fekalne in industrijske vode iz obrata SUDEST (Droga Portorož), za 100 PE, ki so jo leta
1998 obnovili in razširili na 150 PE.
Glavni vir tehnološke odpadne vode predstavlja obrat ekstrakcije zelišč, katere
najpomembnejši proizvod je propolis. Tehnološka voda vsebuje Na hidroksid, HCl in
usedline, ki se spirajo pri pranju centrifuge, usedalnikov in filtra preše. Tehnološka voda se
skupaj s hladilno (5,6 m3) izliva v primarni usedalnik z volumnom 328 m3, kamor se stekajo
tudi fekalne vode (4,1 m3) in vode iz kotlarne (2,5 m3). Kot posledica upada proizvodnje pa je
bila leta 1993 dejanska poraba vode v letu 3 m3. Zaradi hidravlične preobremenjenosti so v
zadnjem letu ločili hladilno vodo tako, da se ne izteka v usedalnik. RČN je bila načrtovana na
osnovi predhodnih fizikalno kemijskih analiz odpadne vode v usedalniku, ki kaže visok KPK,
BPK5 (Bulc, 1994).
RČN je bila postavljena za primarnim usedalnikom, njena površina pa znaša 156 m2 in je
sestavljena iz dveh rastlinskih gred, voda pa se na koncu druge grede izliva v jašek, od koder
nadaljuje pot v ponikalnico (Bulc, 1994).
Preglednica 5: Prikaz triletne učinkovitosti delovanja RČN Gradišče za odpadne vode
rastlinsko-predelovalne industrije
PARAMETER
DOTOK (mg/l)
KPK
1219-7270
BPK5
100-1340
ort-P
1-3,9
NH3-N
2,8-24,6
Vir: Zupančič et al., 1999, str. 94

IZTOK (mg/l)
43-617
15-91
0-0,16
0,1-7,8

UČINKOVITOST (%)
77-99
77-99
92-100
68-99

V preglednici 5 je prikazana triletna učinkovitost delovanja RČN Gradišče, ki čisti odpadne
vode rastlinsko-predelovalnega obrata SUDEST. Ugotovljena je bila visoka učinkovitost
čiščenja ort-P (92-100%), ter KPK in BPK5 (77-99%). Več nihanja se kaže pri čiščenja
NHH3-N, saj se giblje med 68-99%, vendar je še vedno tudi ob nižji učinkovitosti (68%) zelo
visok. Skupno gledano je RČN, ki čisti odpadne vode industrijskega obrata SUDEST
učinkovita in primerna za tovrstno uporabo tudi v nadalje.
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Slika 5: RČN Gradišče pri Materiji iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008

• RČN Dragonja
RČN je bila v Dragonji zgrajena v začetku leta 1992 in je namenjena čiščenju izcednih voda
iz piranske komunalne deponije za velikost 300 PE. Lokacija odlagališča je v tretjem
zaščitnem pasu vodnih virov, kar pomeni, da predstavlja lokacija odlagališča tveganje za
okolje oziroma ogroža življenje in zdravje ljudi, zato je bila sanacija, izvedena v letu 1997,
nujna (Bulc, 1998). Na odlagališču komunalnih odpadkov v Dragonji velikosti 1,86 ha letno
pripeljejo 60.000 m3 komunalnih odpadkov. V letu 1993 so na odlagališče pripeljali še 2.060
m3 nestabiliziranega, tekočega blata iz greznic in iz biološke čistilne naprave Piran.
Preglednica 6: Prikaz šestletne učinkovitosti delovanja RČN Dragonja za čiščenje izcednih
voda komunalnega odlagališča odpadkov
PARAMETER
DOTOK (mg/l)
KPK
400-2516
BPK5
2-265
ort-P
0,4-25
NH3-N
87-1228
Vir: Zupančič et al., 1999, str. 94

IZTOK (mg/l)
58-921
4-67
0-0,8
6-184

UČINKOVITOST (%)
44-94
56-97
40-100
64-99

V preglednici 6 je prikazana šestletna učinkovitost delovanja RČN Dragonja, ki čisti izcedne
vode iz komunalne deponije. Iz preglednice je razvidno, da čiščenje posameznih parametrov
precej niha, najbolj pri učinkovitosti čiščenja ort-P (40-100%) in KPK (44-94%). Manjša
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nihanja so pri učinkovitosti čiščenja BPK5 (56-97%) in pri NH3-N (64-99%). Če primerjamo
učinkovitost čiščenja RČN na deponiji z RČN, ki čisti odpadno vodo industrijskega obrata
SUDEST (preglednico 5, str. 31), je razvidno, da je RČN manj učinkovita pri čiščenju
izcednih voda (oziroma so nihanja večja). Kljub nižji spodnji meji učinkovitosti pa je zgornja
meja tako visoka kot pri RČN, ki čisti odpadno vodo iz industrijskega telesa SUDEST. Več
razlogov lahko pogojuje takšne razlike.
Pred izgradnjo RČN so se izcedne vode zbirale v zbirnem kanalu s površino 1,5-1,6 ha. Od tu
so se delno filtrirale v teren, delno pa ponovno prečrpale na deponijo. S tem sta se povečala
izhlapevanje in koncentracija izcednih vod. Zaledne vode so pri intenzivnih kratkotrajnih
padavinah vdrle na območje odlagališča in odplavile del odpadkov nizvodno od odlagališča,
zato so jih zajeli nad odlagališčem in speljali ob odlagališču v zbirni jašek (Bulc, 1998).
Izcedne vode, ki se stekajo s površine deponije, so zelo obremenjene in nevarne (zaradi
pronicanja v teren so močno ogrožale podtalnico), imajo so povišane vrednosti NH3-N, KPK,
BPK5 neraztopljenih snovi, Fe, cianidov in povišane vrednosti koliformnih bakterij, fekalnih
streptokokov in pozitivni test toksičnosti (Zupančič et al., 1999). Količina odpadnih voda se
giblje okoli 15 m3/dan, voda pa je oljnato temno rjava z vonjem po organskem razkrajanju
(Bulc, 1994).
Slika 6: Deponija Dragonja in RČN iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008

RČN leži tik ob cesti, ki je od naselja Dragonja naprej speljana ob vznožju gričevja mimo
deponije (slika 6). RČN stoji na jugovzhodni strani deponije (slika 7), tik ob njenem vznožju,
tako da se lahko izcedna voda steka na njeno površino. RČN ni velika, njena površin meri 450
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m2 in je sestavljena iz dveh medsebojno ločenih gred (Bulc, 1994). Na sliki sedem je najbolj
vidna prva greda RČN, v ozadju pa se vidi deponija in zbirni kanal, iz katerega se v RČN
steka izcedna voda. RČN je lepo vključena v pokrajino, saj je njeno rastje (navadni trs)
podobno naravnemu rastju in jo je zato težko ločiti od okolice. Iz slike je tudi razvidno, da
gredi zavzemata malo prostora, še posebej če ju primerjamo z velikostjo deponije (1,86 ha),
katere odpadno vodo čistita.
Slika 7: RČN, ki čisti odpadno vodo iz deponije Dragonja

Foto: Šijanec P., 2008
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6 MEDITERANSKA SLOVENIJA
Mediteranska Slovenija leži v jugozahodni Sloveniji. V splošnem spadata k njej pokrajini, ki
se bolj ali manj neposredno naslanjata na Tržaški zaliv in Furlansko nižino, pokrajini, ki ležita
med mejama z Italijo in Hrvaško, torej Slovenska Istra z občinami Izola, Piran in Koper ter
Kras z občinami Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Skupna površina regije meri
1.044 km2, od tega pokrajini Kras pripada 660 km2 (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999;
Varovanje korenin življenja, 1998; Slovenske regije v številkah, 2008).
Danes, kot tudi v preteklosti se pokrajini Slovensko Istro in Kras označuje z različnimi imeni,
kot npr. Primorske pokrajine, Primorje, Sredozemski svet, Južna Primorska. Zato smo se za
potrebe diplomske naloge odločili, da ju poimenujemo s skupnim imenom Mediteranska
Slovenija, saj je to ne nazadnje sopomenka za Sredozemski svet. V Naravnogeografski
regionalizaciji (nastala med 1954-60 letom), ju je Melik uvrstil skupaj v isto submakroregijo
in to pod imenom Koprsko primorje, v Pokrajinsko-fiziognomični regionalizaciji Slovenije
(leta 1958) pa ju je Ilešič uvrstil (sicer pod drugim imenom) v submakroregijo Primorske
pokrajine in nadalje v mezoregijo Prave primorske pokrajine. Leta 1983 jima je sledil Gams s
regionalizacijo Slovenske regije, kjer je Slovensko Istro in Kras uvrstil v makroregijo
Primorje, v leta 1986 nastalo regionalizacijo Pokrajinsko ekološke regije v Sloveniji pa v
Submediteransko Slovenijo. V eni novejših regionalizacij pa so leta 1995 Gabrovec, Kladnik,
Orožen Adamič, Pavšek, Perko in Topole v regionalizaciji Slovenske pokrajine slovensko
Istro in Kras uvrstili v makroregijo Sredozemski svet. Tudi Plut je leta 1999 v Trajnostni
sonaravni regionalizaciji Slovenije obe pokrajini uvrstil v mezoregijo Južna Primorska, prav
tako pa je že leta 1989 Vrišer v svoji Družbenogeografski regionalizaciji vseh sedanje občine
obeh pokrajin uvrstil v mezoregijo z imenom Primorska. V Statističnem uradu RS pa zaradi
potrebe po objavljanju podatkov na regionalni ravni (uporabljajo po letu 1995 po uvedbi
reforme lokalne samouprave, ko so razmeroma velike občine nadomestile za skoraj polovico
manjše občine) uporabljajo statistične regije (12 regij), od katerih je tudi obalno-kraška regija,
kamor spadajo naše občine Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Koper, Piran in Izola.

6.1

Slovenska Istra in Kras

Slovenska Istra in Kras sta dve sosednji, vendar različni sredozemski pokrajini, ki se
razlikujeta po kamninski podlagi, vodnem omrežju, prsti in vegetaciji, vplivih morja, pa tudi
po gospodarskih, socialnih in kulturno zgodovinskih sestavinah. Po drugi strani ne gre
pozabiti, da meja iz Slovenske Istre proti notranjosti ni izrazita in da med njima
obstajajo številne skupne poteze. Najbolj ju druži sosedstvo in položaj med mejama z
Italijo in Hrvaško, podnebne sorodnosti in prometna funkcija, kmetijstvo usmerjeno v
pridelavo zgodnjih pridelkov in posebnih kultur ter poselitev v tesno zgnetenih gručastih
naseljih, omeniti pa je potrebno, da pritekajo vode iz kraškega zaledja v vodotoke
Slovenske Istre, kar je pomembno z okoljskega vidika (potencialni in dejanski vpliv na
kakovost voda) (Varovanje korenin življenja, 1998).
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6.1.1 Slovenska Istra
Slovenska Istra je za slovenske razmere edinstvena pokrajina, saj imamo edino tu
opravka s prisotnostjo morja in morske obale, ki daje obravnavani pokrajini najbolj
izrazite sredozemske poteze med vsemi slovenskimi pokrajinami. Obsega le manjši del
(okoli 10%) največjega Jadranskega polotoka, ki večji del spada v Republiko Hrvaško.
Na severu območje omejuje državna meja z Italijo, na jugu reka Dragonja z državno
mejo s Hrvaško, na vzhodu Kraški rob (čeprav formalno meja Slovenske Istre vključuje
tudi Podgorski Kras s Čičarijo in Slavnikom) in na zahodu dobrih 46 km dolga obala
Jadranskega morja (Simič, Pucer, 2001, str. 14).
Območje je zaradi svoje lege posebej privlačno za različne dejavnosti (turizem, rekreacija,
promet, bivanje), zato se med njimi pojavljajo konflikti, ki nadalje vplivajo tudi na številne
okoljske probleme. Tu se stikajo in križajo interesi naravovarstva (Škocjanski zatok),
kmetijstva (vse veje), industrije (Cimos, Tomos, Kemiplas, Lama), obrtnih dejavnosti,
prometa (cesta, železnica, luka in terminali), turizma (Ankaran, Debeli rtič) in urbanizacije s
stanovanjskimi, komunalnimi (oskrba, odplake, čiščenje, odpadki), energetskimi in
vodnogospodarskimi (melioracije, regulacije, zadrževanje, osuševanje) dejavnostmi in
potrebami (Varovanje korenin življenja, 1998; Cigale, 2000).
Slovensko Istro delimo na ožji obalni pas in zaledje. Ožje obalno območje zaznamuje
vrsta svojstvenih potez, med katere sodijo ugodne podnebne razmere, prisotnost
razmeroma obsežnih ravnih površin, ki so primerne za različne dejavnosti (poselitev,
kmetijstvo, promet, industrija,…), in so ravno zaradi tega skoncentrirane v ožjem
obalnem pasu, omembe vredna pa je tudi značilnost oblikovanosti obale (primerna za
razvoj pristanišč) ter bližina meje (vpliv na razvoj) (Cigale, 2000).
Na drugi strani zaledje označujejo nekoliko drugačne poteze. Gre za razgibano in v
povprečju že višje flišno gričevje (n.v. do 476 m), ki so ga razrezale številne grape in
dolinice, zato je ravnega sveta malo. Reliefna izoblikovanost je posredno vplivala na
razmeroma slabe prometne povezave, pa tudi druga infrastrukturna opremljenost ni
zadovoljiva. V preteklosti je to vplivalo na nazadovanje prebivalstva, zato je bilo veliko
zaselkov in manjših naselij opuščenih, v današnjem času pa se kažejo znaki revitalizacije
podeželja (število prebivalcev je prenehalo upadati, zgrajene pa so bile tudi številne
nove hiše).
Prebivalstvo se je začelo seliti na podeželje tudi zaradi vse večje obremenjenosti okolja
v ožjem obalnem pasu, zaradi česar se že kažejo prvi znaki degradacije okolja.
Specifično naravno okolje in oblika terena sta že v preteklosti narekovala lego in obliko
posameznih objektov in s tem tip poselitve, zato so po razmeroma ozkih slemenih
nastale številne majhne vasi.
Naselja Koprskih brd tako delimo na več različnih tipov: stara slikovita romanska
naselja, nove urbanizirane soseske ter podeželska naselja. Pri podeželskih naseljih
ločimo dve obliki. Prva je razširjena na kmetijskem območju v neposredni bližini mest.
Tu naselja niso strjena ampak so hiše ali kmečki domovi razporejeni glede na razdelitev

36

Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji
parcel in rabo tal. V gričevju zunaj mestnega ozemlja pa prevladujejo gručaste vasi in
skoraj vsa stojijo na slemenih ali prisojnih pobočjih. Vzdolž obale so nastala zgoščena
središčna naselja, v ožjem obalnem zaledju ter ob rekah pa so nastali tudi samostojni
objekti in manjši zaselki (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Simič, Pucer, 2001). Tako
so se na blagih pobočjih blizu obale razvila predvsem razložena naselja, kjer so se ljudje
ukvarjali z vrtnarstvom in sadjarstvom.
V Podgorskem krasu, Čičariji in Podgrajskem podolju prevladuje tip sklenjenih
gručastih naselij, ki imajo oziroma so imela ob sebi obdelovalne površine, najdemo pa
jih tudi ob ravnem svetu v slepih dolinah na meji z Brkini in ob večjih kraških kotanjah z
zemljišči, zaščitenimi pred burjo (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
V današnjem času razpršena poselitev spreminja gručasta naselja v obsežna pozidana
območja ali dolge vasi, kar vodi k izgubi identitete pokrajine, hkrati pa ekstenzivna
zazidanost pomeni potratno rabo površin v območju reliefno razgibanega flišnega
gričevja, kjer je ravnega in blago nagnjenega sveta malo. Taka gradnja tudi onemogoča
racionalno ureditev komunalne oskrbe, problem pa se kaže tudi pri odvozu odpadkov
(Cigale, 2000).

6.1.2 Kras
Kras je obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije in je severozahodni del
dinarskega krasa. Leži med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino in se dobro loči od svojega
sosedstva, saj se strmo dviguje nad sosednje, pretežno flišne pokrajine, le na jugovzhodu je
prehod prek suhih dolin v sosednje, prav tako kraške pokrajine postopnejši. S svojimi podolji
in hrbti je reliefno precej enotna in sega najvišje na prehodu v Slovensko Istro. Od flišne Istre
in njenih obrežnih ravnic se razlikuje z apnenčasto kamninsko sestavo in od nje odvisnim
kraškim značajem po geomorfoloških in hidrografskih, pa tudi po florističnih in vegetacijskih,
pedoloških in kmetijsko gospodarskih ter naselitvenih lastnostih (Varovanje korenin življenja,
1998; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Prek Krasa potekajo tri višja slemena, kjer se višine povzpnejo čez 450 metrov. Najvišje in
najdaljše je sleme na severnem robu planote, ki se proti severu strmo spusti do gričevja iz
eocenskega fliša na južnem obrobju Vipavske doline (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Poselitev na Krasu je dokaj enakomerna, razlike med posameznimi območji pa lahko
pripišemo predvsem različnim naravnim možnostim. Tu prevladujejo razmeroma velika
gručasta naselja, ki pa imajo redko prek sto hiš, domovi pa so postavljenimi brez reda tesno
skupaj (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Za Kras velja, da so med posameznimi območji in naselji znotraj njih precejšnje razlike. Te
razlike so odvisne predvsem od prometne dostopnosti, bližin delovnih mest in od možnosti
prekomejnega komuniciranja, ki posredno opredeljujejo starostno sestavo, z njo pa so tesno
povezane potrebe po zagotovitvi ustreznih bivalnih razmer. Prav bivalne razmere na Krasu so
pomembna omejitev, saj so strnjene pozidane kamnite hiše za sodobne zahteve preprosto
premajhne. Ker jih zaradi prostorskih in kulturno-varstvenih omejitev ni mogoče bistveno
prenavljati, so se pričele bolje razvijati tista naselja, ki imajo okrog strjeno pozidanih jeder
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možnosti za pozidavo novih hiš. Opaznejša porast je bila tako zabeležena v naseljih v okolici
Sežane ter v neposredni bližini pomembnejših cest in obeh železniških prog (Divača, Šmarje
pri Sežani, Križ, Grahovo Brdo, Lipica, Dane pri Divači). Tako je razmeroma težavna
prehodnost in slaba vzdolžna povezanost okrepila vlogo središč v vzhodnem delu Krasa,
manjša rast pa je bila v središčnih naseljih, kot so Opatje Selo, Komen, Štanjel in Tomaj. V
večini bolj oddaljenih naseljih se je število prebivalstva v zmanjšalo (Dutovlje, Lokev,
Kostanjevica na Krasu), še najbolj v naseljih z manj kot 20 prebivalci (Kras - pokrajina,
življenje, ljudje, 1999, str. 193-195).
Na Krasu je večina gospodinjstev priključenih na vodovod, pojavlja pa se nov problem, kako
uporabljeno in onesnaženo vodo odvesti in pred vrnitvijo v naravo zadovoljivo očistiti, saj
naraščajoča količina odplak vedno bolj ogroža zajete vodne vire. Najbolj onesnažene kraške
vode pritekajo z nižjega, gosteje poseljenega krasa, kjer naselja v večini nimajo kanalizacije
in ustreznih čistilnih naprav. Delno je ta problem rešen s čistilnimi napravami v Komnu,
Sežani, Divači in Senožečah, vendar poleg komunalne odpadne vode najdemo tudi
onesnažene vode iz industrijskih in obrtnih objektov, kmetijstva, prometa in odlagališč
odpadkov (Kras - pokrajina, življenje, ljudje, 1999, str. 209). Ker na Krasu ponekod nimajo
urjenega niti odvoza odpadkov in njegovega odlaganja, so kraška brezna in jame pogosto
spremenjena v divja odlagališča odpadkov (Špes, 2000).
Slika 8: Občine Slovenske Istre in Krasa

Vir: Varovanje korenin življenja, 1998, str. 8
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6.2 Podnebje
Pomemben dejavnik mediteranskega podnebja je geografska širina. Južni predeli so bolj vroči
in aridni, severnejši pa topli in bolj vlažni. Razporeditev kopnih in vodnih površin povzroča,
da polotoki, ki segajo v Sredozemsko morje, "potiskajo" celinske značilnosti podnebja proti
jugu, stranska morja Sredozemlja (Jadransko morje, Črno morje) pa mediteranske klimatske
značilnosti proti severu. Predvsem z vidika padavin so pomembne tudi lokalne orografske
razmere. Podnožja gorovij in gorovja sama imajo zaradi dviganja zračnih mas ob njih
bistveno več padavin kot sosednji ravninski predeli (Ogrin, 1995, str 265).
Slovenska Istra in Kras sta eni od najbolj severnih pokrajin ob Sredozemskem morju (ležita
nad 45° SGŠ). Ker je tržaški zaliv precej zaprt in plitev ter skromen po obsegu, poleg tega pa
ga ob slovenski in tržaški obali obdaja še višje obrobje, se močnejši vplivi morja čutijo le v
ožjem priobalnem pasu (Ogrin, 1995 , str 266).
Submediteranske klimatske poteze slabijo v smeri ob Tržaškem zalivu proti kontinentu, do
veljave pa vedno bolj prihajajo kontinentalne značilnosti podnebja osrednje Slovenije. Meja
med enim in drugim tipom podnebja ni ostra, gre za prehod. Temperaturni režim je tako
zaradi vročih poletij in blagih zim sredozemski, kar pa ne velja za letno razporeditev padavin,
ki so v Sredozemlju najpogostejše pozimi, to pa za večji del primorske Slovenije ne velja
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Ogrin, 1995). Za diferenciacijo padavinske prehodnosti
v Sloveniji se uporablja "indeks mediteranskosti padavin", ki primerja količino padavin v
oktobru in novembru (višek padavin pri mediteranskem padavinskem režimu) s padavinami
maja in junija (višek padavin pri kontinentalnem padavinskem režimu) ter letno količino
padavin (Ogrin, 1995). Najbolj izraziti pokrajini s submediteranskim podnebjem sta Kras in
Slovenska Istra, zato podnebje primorske Slovenije najpogosteje označujemo kot
submediteransko ali zmerno sredozemsko.
Kljub omejenemu vplivu morja v Slovenski Istri pa po prisojah v priobalnem pasu še uspeva
oljka kot tipična mediteranska kultura. Če bi upoštevali nekatere opredelitve mediteranskega
podnebja (M. Matas, 1981), ki štejejo k temu vse tiste pokrajine, kjer uspeva oljka, potem bi
lahko rekli, da ima obmorski pas Slovenske Istre mediteransko podnebje. V večini del, ki se
ukvarjajo s klasifikacijami podnebja na makro ravni, podnebje krajev ob Tržaškem zalivu ni
uvrščeno med mediteranska podnebja (Ogrin, 1995, str. 263), kar velja tudi za Köppenovo
klasifikacijo, ki niti priobalnih predelov ob Tržaškem zalivu ne uvršča v mediteransko
podnebje, ampak med pokrajine z Cfa klimo (zmerno toplo, vlažno podnebje s toplim
poletjem). V ta klimatski razred spada večina Slovenije in Evrope (Ogrin, 1995).

6.3 Vodnoekološka problematika
Tako na Krasu kot v Slovenski Istri vzporedno z naraščanjem porabe vode, narašča tudi
količina odplak, ki vedno bolj ogrožajo zajete vodne vire. Najbolj onesnažene kraške vode
pritekajo z nižjega, gosteje poseljenega Krasa, kjer naselja nimajo urejene kanalizacije in
ustreznih čistilnih naprav in je zato voda iz stranišč, greznic in gnojišč navadno speljana do
prve "luknje" (špranje, brezna) (Gams, 2002). Komunalnim odplakam se pridružujejo še
industrijske, z obnavljanjem kmetijstva na Krasu pa so podzemne vode izpostavljene še
onesnaževanju z agrokemijskimi pripomočki in gnojili. Za kraški ekosistem je problematično
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zlasti kemično onesnaževanje. Zaradi poselitve se veča onesnaževanje kraške vode
predvsem z nitrati, sulfati, fosfati in kloridi, pa tudi z organskimi snovmi. Pri izlivih v
prometnih nezgodah, v katerih so udeležena vozila, ki prevažajo nafto, njene derivate in
druge nevarne snovi, pa grozi velika nevarnost onesnaženja s temi težko razgradljivimi
snovmi (Kogovšek, 1997, str. 61).
Kraški vodonosnik s flišnim zaledjem Brkinov, Reško dolino in delno tudi Pivko,
obsega prek 1.500 km2 kraškega in nekraškega zaledja. Ob predpostavki, da na Kras
letno pade okoli 1500 mm padavin (to je 1500 litrov na m2), to pomeni okoli 750
milijonov m3 vode v enem letu. Če evapotranspiracija porabi 50% (izhlapevanje in
poraba rastlin) padle vode, še vedno ostane zelo velika količina vode in to okoli 375
milijonov m3, zato lahko brez pretiravanja rečemo, da je vodonosnik Krasa veliko
bogastvo, saj skoraj polovico potreb po pitni vodi zadovoljujemo s črpanjem vode iz
kraških vodnih virov (Rižana, Mrzlek, Hubelj, Vipava, Malni, Bistrica, Rakitnica,
Dobličica itd.), kar velja tudi za sušno obdobje (Ravbar, 2005; Kras – pokrajina,
življenje, ljudje, 1999).
Za Slovensko Istro je značilen kraško razpoklinski vodonosnik (vodonosnik v močno
zakraselih kamninah in vodonosnik v manj zakraselih kamninah) za katerega je
značilna zelo visoka ranljivost. V tem območju leži vodonosnik Rižane, kar pomeni, da
spada v najvišji razred splošne ranljivosti. Na območju z medzrnskim in razpoklinskim
vodonosnikom (na območju Z in J Slovenske Istre) pa je značilna zelo nizka ranljivost
(Strokovne podlage..., 2008).

6.3.1 Tržaški zaliv
Morje je element, ki je za Slovensko Istro in Kras najbolj specifičen, saj vpliva na podnebje,
usmeritev gospodarskih dejavnosti in družbeni razvoj, vendar pa je deležno raznovrstnih
obremenitev, ki negativno vplivajo na njegovo kakovost in posredno na morske ekosisteme
(Pogled na vode v Sloveniji, 2008). Na njegovo ranljivost vpliva tudi njegova plitvost in le-ta
vpliva tudi na njegove samočistilne sposobnosti. Obremenitve izvirajo iz morskega prometa
(ladijski transport in izpuščanje nevarnih snovi v morje), meteornih odpadnih voda, ki se
izpirajo iz utrjenih površin, prometa in kmetijstva, gre pa tudi za znatne količine industrijskih
in komunalnih odplak, katerih vir so obalna naselja (Varovanje korenin življenja, 1998;
Radinja, 1990; Cigale, 2000; Mestna občina Koper, 2008).
Kot vir onesnaženja morja nastopa tudi kmetijstvo, saj so v zaledju obale obsežni kompleksi
nasadov, ki lahko zaradi intenzivnega kmetovanja z gnojili in zaščitnimi sredstvi močno
onesnažujejo morje (Požeš, 1994; Cigale, 2000).
V vodah Tržaškega zaliva je tako opazno naraščanje koncentracij nekaterih toksičnih kovin in
pesticidov. Razpored težkih kovin kaže, da se kopičijo zlasti v notranjih delih zalivov. V
Koprskem zalivu so povečane vrednosti železa, mangana, kroma in kadmija, v celotnem
notranjem delu slovenskega morja pa cinka in bakra. Vzrok za izmerjene deleže naj bi bilo
spiranje matične podlage, antropogeni vplivi pa so pomembnejši le pri svincu (Cigale, 2000).
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7 GEOGRAFSKE MOŽNOSTI UPORABE RČN V MEDITERANSKI
SLOVENIJI
Namen diplomske naloge je ugotoviti ali obstajajo geografske možnosti za postavitev RČN v
Mediteranski Sloveniji. Po podrobnejši predstavitvi RČN, kjer smo si pogledali njihovo
sestavo, delovanje in značilnosti, smo izločili tiste dejavnike, ki najbolj opredeljujejo oziroma
omogočajo/omejujejo možnost njihove postavitve v Mediteranski Sloveniji. Ti dejavniki so:
• POPULACIJSKI EKVIVALENT = PE
RČN se najpogosteje uporablja za čiščenje komunalnih voda iz hiš, kmetij, kampov,
manjših naselij, turističnih kompleksov (hoteli, kampi) in naravnih parkov (planinske
postojanke) za obremenitve do 1.000 PE. Razlog za to je omejitev, da je potrebno
zgraditi 2-2,5 m2/PE (površine RČN na osebo), tako da je za naselje z 200 prebivalci
potrebno 500 m2 ozemlja ali tudi več (preglednica 7), odvisno glede na obremenjenost
voda. Ker so površine v slovenskem prostoru (še posebno v Mediteranski Sloveniji)
predrage in predragocene, da bi jih nesmotrno izrabljali, je torej velikost naselij
oziroma hiš in kmetij, … ter s tem število prebivalcev (PE) v njih, eden izmed
glavnih omejitvenih dejavnikov pri izgradnji RČN.
Preglednica 7: Velikost RČN glede na število prebivalcev v naseljih
ŠTEVILO PREBIVALCEV V NASELJIH
VELIKOST RČN (m2)
1 - 50
2,5 - 125
51 - 100
127,5 - 250
101 - 200
252,5 – 500
201 - 300
502,5 – 750
301 - 400
752,5 – 1.000
401 - 500
1002,5 – 1.250
501 - 1.000
1252,5 – 2.500
nad 1.001
nad 2.503
*pri merjenju velikosti RČN smo vzeli najvišjo vrednost, torej 2.5 m2
Vir: lastni izračuni

RČN lahko
komunalnih
velikost 0,7
(preglednica
naselij.

uporabimo tudi v obliki terciarnega čiščenja, kot nadgradnjo pri
čistilnih napravah (KČN). V obliki terciarnega čiščenja je potrebna
m2 /PE, kar pomeni, da je površina RČN za isto število PE manjša
15, str. 57), kot pri čiščenju komunalne odpadne vode neposredno iz

• LEGA RČN
Bazeni, ki sestavljajo RČN so oblikovani skladno z nagibom terena, vendar pa ta ne
sme presegati 1-2%. Če ga presega, torej, če je teren bolj razgiban, se jih prilagodi
oblikovanosti prostora, tako da se jih razdeli na manjše terasaste podenote ali
vzporedne grede, vendar je zato lahko njihova postavitev dražja.
Pomembna je tudi lega RČN gleda na objekt katerega odpadno vodo bo čistila. Glede
na to, da se RČN definira kot cenejši alternativni način čiščenja odpadne vode, je
pomembno, da so bazeni RČN čim bližje objekta oziroma naselja, katerega
41

Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji
odpadno vodo čistijo (vpliva na nižje stroške izgradnje), hkrati pa je med objektom in
RČN dobrodošel naklon (majhen ali velik), ki omogoča stekanje odpadne vode v
gredo oziroma grede RČN.
• TIP ODPADNE VODE
RČN uspešno čistijo komunalne odpadne vode (individualne hiše, naselja, kmetije,
kampi, turistični kompleksi), tehnološke odpadne vode (industrijski obrati: tekstilna,
prehrambno-predelovalna, lesna industrija), izcedne vode iz deponij in odpadne vode
iz netočkovnega onesnaževanja (kmetijstvo, ceste). Pri tehnoloških odpadnih vodah je
potrebno poudariti, da RČN ne očistijo dovolj dobro kemijskega onesnaženja
(farmacevtska industrija), saj narava težko prepozna sintetične molekule, zato se jih tu
ne uporablja.
Tip odpadne vode torej vpliva na velikost in sestavo RČN ter njeno učinkovitost
čiščenja, s tem pa tudi na stroške izgradnje, zato je zelo pomembno, kakšno odpadno
vodo bo RČN čistila.

7.1 Geografske značilnosti Mediteranske Slovenije
V Mediteranski Sloveniji se zelo pogosto srečujejo s problemom pomanjkanja vode, zato je
varčno ravnanje z vodo nujno, kakor je nujna tudi skrb za ohranjanje njene kakovosti.
Kot smo že dejali, v tej regiji že deluje nekaj RČN (poglavje 5.2: RČN v Mediteranski
Sloveniji, str. 31-34), ki čistijo komunalno odpadno vodo (RČN Gračišče, RČN Kortine, RČN
Korte), tehnološko odpadno vodo (RČN Gradišče pri Kozini), odpadno vodo iz deponij (RČN
Dragonja) ter odpadno vodo iz netočkovnega onesnaževanja (RČN AC Kozina-Klanec). Ta
podatek in same značilnosti Mediteranske Slovenije, ter prednosti RČN, nas je privedlo do
sklepa, da verjetno obstajajo geografske možnosti za postavitev različnih tipov RČN v
Mediteranski Sloveniji.
Za Mediteransko Slovenijo je značilna razpršena poselitev, kjer prevladujejo majhna naselja,
saj jih ima skoraj polovica manj kot 100 prebivalcev, v njih pa živi vsega 6,5% prebivalstva,
šest naselij pa ima več kot 1.000 prebivalcev. Po gričevju in hribovju prevladujejo slemenska
naselja, na ravnini pa so postavljena predvsem po obrobju obdelovalnih zemljišč.
Urbanizacija podeželja je v razporeditev stavb in njihovo obliko vnesla številne spremembe.
Naselja so predvsem gručasta, včasih jih sestavlja več zaselkov (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999, str. 204). Poleg razpršene poselitve je za Mediteransko Slovenijo značilna tudi
neurejenost kanalizacijskih sistemov in alarmantno stanje obstoječih čistilnih naprav ter
komunalnih odlagališč. Iz analize smo izvzeli turistične komplekse (marine, kampe) in
naselja, ki se nahajajo v neposredni bližini morja, torej na obalnem predelu, predvsem zaradi
dejstva, da gre za večja naselja, ki zaradi svoje velikosti (število prebivalcev) niso primerna za
postavitev RČN (pomanjkanje prostora), po drugi strani pa se problematika odvajanja
odpadnih voda že rešuje in se bo reševala znotraj urejanja kanalizacijskega sistema teh naselij
in postavitve KČN. Izvzeli smo tudi industrijske onesnaževalce, saj se je njihova
problematika onesnaževanja z odpadnimi vodami v preteklosti v tej regiji že bolj intenzivno

42

Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji
reševala. Obravnavali nismo niti vpliva cestnega omrežja na onesnaževanje, saj za to ni na
voljo dovolj podatkov.

7.2 Možnost uporabe RČN glede na poselitvene značilnosti Mediteranske
Slovenije
V Mediteranski Sloveniji živi 105.532 prebivalcev (velja za leto 2005) (Slovenske regije v
številkah, 2008), kar je več kot 5% celotnega prebivalstva v Sloveniji. Povprečna gostota je
101,2 preb./km2 (Slovenske regije v številkah, 2008), obalni del regije je bolj gosto poseljen
(213 preb./km2), prav tako se prebivalstvo zgošča tudi v manjših mestnih središčih, ostala
območja prebivalstva pa stagnirajo, zato zaledje Krasa sodi med najredkeje poseljene dele
Slovenije (34 preb./km2) (Regionalni razvojni center Koper, 2007, Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999).
Kot smo že dejali je za Mediteransko Slovenijo značilna razpršena poselitev, kjer
prevladujejo manjša gručasta naselja, saj sta specifično okolje in oblika terena narekovala
lego in obliko naselij. Večja zgoščena središčna naselja najdemo v Slovenski Istri predvsem v
obalnem predelu, manj v zaledju, na Krasu, pa je le nekaj večjih občinskih središč.
V današnjem času razpršena poselitev spreminja gručasta naselja v obsežna pozidana
območja ali dolge vasi, kar vodi k izgubi identitete pokrajine, hkrati pa ekstenzivna
zazidanost pomeni potratno rabo površin v območju reliefno razgibanega flišnega
gričevja, kjer je ravnega in blago nagnjenega sveta malo. V Slovenski Istri tako najdemo
stara romanska naselja, nove urbanizirane soseske in podeželska naselja(poglavje 6.1.1:
Slovenska Istra, str. 36) To je znak revitalizacije podeželja (število prebivalcev je
prenehalo upadati, zgrajene pa so bile tudi številne nove hiše), saj se je prebivalstvo
začelo na podeželje seliti zaradi vse večje obremenjenosti okolja v ožjem obalnem pasu,
zaradi česar se že kažejo prvi znaki degradacije okolja (novogradnje).
Tudi za Kras velja (poglavje 6.1.2: Kras, str. 37), da so med posameznimi območji in
naselji znotraj njih, precejšnje razlike. Te razlike so odvisne predvsem od prometne
dostopnosti, bližine delovnih mest in od možnosti prekomejnega komuniciranja, ki posredno
opredeljujejo starostno sestavo, z njo pa so tesno povezane potrebe po zagotovitvi ustreznih
bivalnih razmer. Tako je razmeroma težavna prehodnost in slaba vzdolžna povezanost
okrepila vlogo središč v vzhodnem delu Krasa, manjša rast pa je bila v zahodnem delu in v
bolj oddaljenih naseljih, kjer se je število prebivalcev zmanjšalo, še najbolj v naseljih z manj
kot 20 prebivalci.
Zaradi velikega števila podatkov (imena naselij, velikost, oblika, geog. lega, oblika odvajanja
odpadne vode), ki jih bomo uporabili v nadaljevanju, so ti podatki navedeni v Prilogi 1, 2 in
3, znotraj posameznih analiz pa smo jih zaradi boljše preglednosti strnili v manjše
preglednice.
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7.2.1 Velikost naselij
Po našem mnenju velikost naselij zelo pomembno vpliva na možnost postavitve RČN, saj se
RČN najpogosteje uporablja za čiščenje odpadnih voda manjših in razdrobljenih naselij,
velikosti 100-500 PE oziroma do 1.000 PE, ter za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš,
še zlasti, če je priključek na kanalizacijo oddaljen. Na to vpliva dejstvo, da je na enega
prebivalca potrebno zgraditi 2-2,5 m2 površine RČN, tako da so za večja naselja že potrebne
velike površine, ki pa jih v Mediteranski Sloveniji ni. Odločili smo se, da so najprimernejša
naselja, ki imajo 500 prebivalcev ali manj (preglednica 7, str. 41), saj je že za naselje s 500
prebivalci potrebno zgraditi več kot 1 ha veliko RČN (12.500 m2), kar je absolutno
maksimalna velikost RČN, ki jo lahko postavimo v Mediteranski Slovenji.. Zelo pomembna
za postavitev RČN so tudi naselja, ki imajo manj kot 50 prebivalcev, saj so to naselja, ki v
večini nimajo urejenega kanalizacijskega sistema in odpadno vodo odvajajo v greznične
sisteme. Z novo zakonodajo (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda na območju Južne Primorske), bo potrebno do leta 2015 s kanalizacijo in komunalno
čistilno napravo opremiti vsa naselja, ki so na občutljivem ali vodovarstvenem območju in
imajo gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha in 10 PE/ha. To pa pomeni, da bi tu lahko
postavili ravno RČN, ki bi se zaradi nizkega števila prebivalcev (pod 50 PE) zelo lepo
vključile v okolje.
Velikost RČN je odvisna tudi od tipa odpadne vode, vendar naselja odvajajo odpadno vodo,
ki je onesnažena z različnimi biološko lahko razgradljivimi onesnaževali. To je z vidika RČN
ugodno, saj njihova zgradba in sestoji uspešno čistijo ravno to vrsto odpadne vode.
Preglednica 8: Naselja po številu prebivalstva v Mediteranski Sloveniji
ŠTEVILO PREBIVALSTVA
brez stalnega preb.
1 – 50 preb.
51 – 100 preb.
101 – 200 preb.
201 – 300 preb.
301 – 400 preb.
401 – 500 preb.
501 – 1.000 preb.
nad 1.001 preb.
Z*
SKUPAJ
Vir: Priloga 1
*z – zasebni podatek

ŠTEVILO NASELIJ
5
104
60
52
17
8
11
17
14
5
294

V celotni Mediteranski Sloveniji je skupno 294 naselij, ki pa se glede na število prebivalcev
zelo razlikujejo. Podatki iz Popisa 2002 (preglednico 8) nam kažejo, da je na tem območju
največ naselij, ki imajo med 1-50 prebivalcev (104 naselja), sledijo pa jim naselja z 51-100
prebivalci (60) in naselja z 101-200 prebivalci (51), kar je z vidika postavitve RČN zelo
ugodno. Na tem območju je tudi pet naselij, ki so brez stalnih prebivalcev (Odolina, Brežec
pri Podgorju, Zanigrad, Močunigi in Peraji). 17 naselij ima od 201-300 prebivalcev, 8 naselij
od 301-400 prebivalcev in 11 naselij od 401-500 prebivalcev. Manj (17) je tudi naselij, ki
imajo od 501-1.000 prebivalcev, samo 14 naselij v Mediteranski Sloveniji pa ima več kot
1.000 prebivalcev. Za pet naselij nimamo podatkov, ker gre za zasebni podatek (Brič, Karli,
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Sokoliči, Bogo in Raša), vendar je iz satelitske karte razvidno, da so to manjša naselja
oziroma zaselki in na podlagi tega sklepamo, da imajo nizko število prebivalcev.
Glede na značilnosti RČN, za katere velja, da lahko čistijo odpadno vodo manjših naselij do
velikosti 500 PE, je iz preglednice 7 razvidno, da je od skupno 294 naselij, 263 naselij
primernih za postavitev RČN in le 31 naselij ni primernih za postavitev RČN, saj imajo več
kot 500 prebivalcev. To pomeni, da so naselja, glede na svojo velikost zelo primerna za
postavitev RČN, saj padejo v oceno 3 (89,5%).

7.2.2 Oblika naselij
Za Slovensko Istro in predvsem Koprsko primorje je značilna pretirana dinamika in
intenzivnost gospodarskega razvoja in s tem v zvezi je zato neustrezno tudi oblikovanje
prostorskih struktur (Klemenčič, 1990). Pretirana koncentracija prebivalstva in
gospodarskih dejavnosti povzročata degradacijo morja in preobremenjenost okolja, zato
postaja za poselitev vedno bolj zanimivo mirnejše in prijetnejše podeželje, torej zaledje
Slovenske Istre in Kras, posledica tega pa so številne novogradnje.
V preteklosti je razgiban relief vplival na tip poselitve in po razmeroma ozkih slemenih
so nastale številne majhne vasi. Sedanja razpršena poselitev spreminja majhne značilne
primorske gručaste vasi v obsežna pozidana območja ali dolge vasi (npr. Pridvor, Šmarje,
Marezige itd.) (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Požeš, 1994), takšni procesi pa
vodijo k izgubi identitete istrske pokrajine. Ekstenzivna zazidanost hkrati pomeni tudi
potratno rabo površin v območju reliefno razgibanega flišnega gričevja, kjer je ravnega
ali blago nagnjenega površja razmeroma malo.
Na Krasu je bila v preteklosti poselitev bolj kot drugje odvisna od naravnih razmer, saj so
skope razmere dovoljevale dokaj redko, čeprav presenetljivo enakomerno poseljenost,
zgoščeno v tipičnih, na tesno pozidanih in medsebojno enakomerno oddaljenih vaseh. Za Kras
ter Podgorski kras so značilne gručaste vasi kraškega tipa, ki so za slovenske razmere
nadpovprečno velike in le osrednje med njimi so sčasoma pridobile položaj središčnih naselij
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Kras – pokrajina, življenje, ljudje, 1999). V novejšem
času se prebivalstvo zgošča ravno v teh manjših mestnih središčih, ki se ravno tako kot v
Slovenski Istri neustrezno razvijajo in s tem širijo navzven.
Preglednica 9: Prevladujoče oblike poselitve
OBLIKA NASELJA
gručasta naselja
razložena naselja
zaselek
suburbanizirana naselja
SKUPAJ
Vir: Priloga 1

ŠTEVILO
140
17
54
52
263

Obliko naselij smo določali s pomočjo satelitskih posnetkov (ortofoto). Naselja smo razdelili
v štiri skupine: gručasta naselja, razložena naselja, suburbanizirana naselja in zaselki. Naselja,
ki imajo več kot 500 prebivalcev (31) smo v prvem koraku izključili, saj niso primerna za
postavitev RČN, tako da nam je ostalo 263 naselij.
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Iz preglednice devet je razvidno, da prevladujejo gručasta naselja (140) in zaselki (54). Ti dve
obliki poselitve sta po našem mnenju tudi najbolj primerni za postavitev RČN, saj so naselja
manjša, hiše pa stojijo bolj skupaj. Manj primerna za postavitev RČN so razložena naselja
(17) in suburbanizirana naselja (52), saj so hiše preveč vsaka sebi, s tem pa so naselja preveč
razpotegnjena in bi bili stroški izgradnje kanalizacijskega sistema do gred RČN preveliki. V
teh naseljih bi bila edino primerna oziroma možna le postavitev dveh ali več RČN (odvisno
od velikosti naselja), ki bi čistile odpadno vodo manjših delov oziroma sklopov posameznih
naselij, v poštev pa bi prišle tudi RČN za posamezne hiše.
Ugotovili smo, da je oblika naselij v Mediteranski Sloveniji za postavitve RČN zelo
primerna, saj jih ima od skupno 263 naselij (ki so ostala po prvem koraku), 194 naselij
(73,8% - ocena 3) primerno obliko (gručasta naselja, zaselki). Manj primerna so razložena in
suburbanizirana naselja, ki jih je 69.

7.2.3 Kanalizacijski sistem
Naselja v Mediteranski Sloveniji so slabo opremljena s kanalizacijskim sistemov. Glavni
razlog sta razpršena poselitev in kraški teren, ki zahtevata razvejano kanalizacijsko omrežje, s
čimer dvigujeta stroške postavitve kanalizacijskega sistema.
Po današnji zakonodaji posamezne hiše, zaselki in manjše vasi z manj kot 50 prebivalci, niso
vključene v območja, kjer za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skrbijo javne službe, kar
pomeni, da morajo za to poskrbeti prebivalci sami. Prevladujoč način zbiranja in čiščenja
odpadnih voda so greznice, ki so marsikje pretočnega tipa, netesne in potrebne obnove in
predstavljajo velik točkovni vir obremenjevanja okolja (Vrhovšek, Kroflič, 2007, str. 14).
Preglednica 10: Urejenost kanalizacijskega omrežja po naseljih
UREJENOST KANALIZACIJESKEGA OMREŽJA
ni kanalizacije
delno urejena kanalizacija
v celoti urejena kanalizacija
v izgradnji
SKUPAJ
Vir: Priloga 1

ŠT. NASELIJ
167
7
16
4
194

Tu je potrebno poudariti, da smo težko prišli do podatkov o opremljenosti naselij z
kanalizacijo, saj so statistični podatki nepopolni (npr. Popis 2000). Da bi prišli do podatkov
smo tako pregledali in uporabili več različnih internetnih virov.
Glede urejenosti naselij s kanalizacijo smo pregledali 194 naselij, saj so ostala (100) odpadla
že pri prvem ali drugem koraku, torej pri velikosti oziroma obliki naselja. V celotni
Mediteranski Sloveniji je tako samo 16 naselij (preglednica 10), ki imajo v celoti urejeno
kanalizacijsko omrežje, v štirih naseljih se kanalizacijsko omrežje ravno ureja, delno urejeno
kanalizacijo pa ima 7 naselij. Največ naselij in to kar 167, je takšnih, ki nimajo urejenega
kanalizacijskega sistema in se poslužujejo drugih načinov odvajanja odpadne vode. Od teh
167 naselij ima 107 naselij manj kot 50 prebivalcev in po današnji zakonodaji javnim službam
zanje ni potrebno poskrbeti. V prihodnje, torej do leta 2017, pa bodo tudi ta naselja morala
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urediti čiščenje odpadne vode z bolj primernim sistemom kot je greznični sistem in tu se kaže
velika priložnost ravno za RČN.
Naselja, ki so z vidika urejenosti s kanalizacijo primerna za postavitev RČN, so vsa naselja, ki
nimajo urejene kanalizacije (167) in tudi naselja, ki imajo delno urejeno kanalizacijo (7).
Skupno je teh naselij 173, kar pomeni, da so naselja, z vidika opremljenosti s kanalizacijskim
sistemom zelo primerna (89,7%) – ocena 3, za postavitev RČN. Pri delno urejenih naseljih
si lahko posamezne hiše, ali pa manjši sklopi hiš oz. naselij, ob zadostni velikosti parcele,
zgradijo lastno RČN.

7.2.4 Lega naselij
Ena izmed značilnosti naselij, ki vpliva na postavitev RČN je njihova lega v pokrajini. Na
postavitev gred RČN vpliva nagib terena, ki ne sme presegati 1-2%. RČN tudi ne sme biti
pretirano oddaljena od samega naselja (večji stroški izgradnje), zato mora biti naselje na
takem terenu, ki omogoča postavitev RČN v njegovi bližini.
Naše mnenje je, da so najprimernejša naselja, ki ležijo na pobočju oziroma na rahlo valovitem
terenu, saj je za postavitev RČN potrebno imeti manjši naklon. To je pomembno zato, ker je
izgradnja RČN cenejša, če se odpadna voda gravitacijsko premika od točke onesnaženja proti
gredam RČN, pa tudi dno v samih gredah mora biti pod naklonom. Manj primerna za
postavitev RČN so naselja, ki ležijo na robu slemena, vendar le zato, ker so pobočja po navadi
prestrma za postavitev RČN v njihovi bližini. Če je v bližini bolj položno pobočje, ki ni
pretirano oddaljeno od naselja, je tudi tu možno postaviti RČN. Najmanj primerna za
postavitev RČN so naselja, ki ležijo v dolini. Glavni razlog za to je pomanjkanje prostora, saj
je potreben za druge dejavnosti na tem območju (kmetijstvo, ceste,..). Po mnenju g. Amerška,
so ravne površine manj primerne za postavitev RČN tudi zaradi dejstva, da se odpadna voda
tu ne premika gravitacijsko iz ene točke proti drugi, temveč je za to potrebna dodatna
energija, po navadi v obliki elektrike, zaradi česar je tudi dražja sama izgradnja RČN.
Zaradi boljše preglednosti smo 174 naselij, ki so ostala (torej niso izpadla po prejšnjih
korakih) razvrstili po pokrajinah Mediteranske Slovenije. K Slovenski Istri tako spada 56
naselij, na Krasu pa je takšnih naselij več in to 118. Geografsko lego naselij smo določali s
pomočjo satelitskih posnetkov (ortofoto), nato pa smo jih razvrstili v štiri kategorije: naselja
na pobočju, naselja na rahlo valovitem svetu, naselja na robu slemen in naselja na dnu dolin.
7.2.4.1 Slovenska Istra
Preglednica 11: Lega naselij v Slovenski Istri
LEGA
pobočje
rahlo valovit svet
rob slemena
dno doline
SKUPAJ
Vir: Priloga 2

ŠT. NASELIJ
26
1
25
4
56
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V Slovenski Istri je od skupno 56 naselij (preglednica 11, priloga 2), po našem mnenju za
postavitev RČN zelo primernih 27 naselij, torej slaba polovica. Največ le-teh leži na pobočju
(26) in eno na rahlo valovitem svetu. Kot smo že dejali, so ta naselja najbolj primerna za
postavitev zaradi primerne oddaljenosti od naselja (terasasto pobočje) in manjšega naklona.
Manj primerna so naselja, ki ležijo na dnu doline in na robu slemena.
Rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo satelitskih posnetkov (ortofoto) in statističnih
podatkov smo preverili na terenu, zato, da bi videli ali so rezultati pravilni. Zaradi boljše
predstave smo nekaj naselij tudi poslikali, saj se iz slik lepše vidi lokacija, kjer bi lahko
postavili RČN. V Slovenski Istri smo izbrali naselje Movraž in Abitanti, ki ležita na pobočju.
Tukaj je potrebno poudariti, da so to lokacije, za katere nimamo podatkov o lastništvu in
kategoriji zemljiške parcele, saj to ni bil namen diplomske naloge. Je pa to pomembno
kasneje, ko se dejansko želi postaviti RČN.
Naselje Movraž se nahaja na spodnjem pobočju Kuka (slika 9), ob občasno poplavljenem
kraškem polju, v jugovzhodnem delu koprske občine. Je gručasto naselje s 104 prebivalci in
leži na 214 metrih nadmorske višine. Okoli naselja so rodovitna tla, ki jih domačini v veliki
meri uporabljajo za vinograde, njive in travnik (Movraž, 2008).
Slika 9: Naselje Movraž iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008

Naselje ima delno urejeno kanalizacijo, tako, da bi si del naselja, ki ga nima, za čiščenje
odpadne vode lahko omislil RČN. Za RČN je po našem mnenju dovolj prostora v neposredni
bližini naselja. Najboljša lokacija je na njegovi jugovzhodni strani (slika 9 in 10), kjer je več
travnatih, manj pa njivskih površin. Če bi tako potrdile nadaljnje raziskave, pa bi RČN lahko
postavili tudi na drugi lokaciji. Sama velikost gred bi bila glede na število prebivalcev
majhna, zato se nam zdi ta rešitev čiščenja odpadne vode primerna. Razlog za tako mnenje je
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ravno v tem, da RČN ne potrebuje celotno, temveč samo del naselja. Prečiščeno vodo iz RČN
bi lahko uporabili za zalivanje travnatih površin, njiv ali sadovnjakov, ali pa bi prečiščeno
vodo speljali v manjši ribnik, ki bi še dodatno popestril okolico.
Potrebno je poudariti, da bi bilo glede na to, da ne vemo kateri del naselja nima urejenega
kanalizacijskega sistema, potrebno narediti dodatne raziskave in šele nato bi se pokazala
prava oziroma najbolj primerna lokacija za postavitev RČN.
Na sliki 10 vidimo lokacijo, ki je po našem mnenju najbolj primerna za postavitev RČN (pod
drevesi za njivskimi površinami). V ozadju se vidi naselje, ki leži na rahlo položnem pobočju,
tako, da bi se odpadna voda lahko iz naselja gravitacijsko stekala v RČN.
Slika 10: Naselje Movraž in možna lokacija RČN

Foto: Šijanec P., 2008

Naselje Abitanti leži na blagi, komaj opazni vzpetinici (418 m) pod področjema
imenovanima Raven in Rešje, v južnem delu koprske občine, na meji s sosednjo Hrvaško.
Naselje obkrožajo bogate njive in gozdovi, z odlično lego za vinograde, največ zemlje pa se
razteza med dolinama Miklinice in Malinske (Abitanti, 2008).
So gručasto naselje z malo prebivalci (12), ki nima urejenega komunalnega sistema, tako da
ni niti vodovoda (se ureja), še manj pa je urejena kanalizacija.
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Grede RČN bi po našem mnenju lahko postavili pod naseljem na njegovi severni, še bolj pa
se nam zdi primerna južna stran (slika 11). Ker je naselje majhno, bi bile majhne tudi grede
oz. greda RČN, tako da ni nevarnosti, da bi s svojo površino zavzela veliko prostora.
Pomemben je podatek, da v vasi vsako pomlad poteka mednarodna likovna kolonija, kar je
eden od načinov oživljanja te vasice. Iz tega razloga se nam zdi izgradnja RČN dobrodošel
primer ekonomske in predvsem ekološke alternative čiščenja odpadnih voda, ki bi posodobila
in oživila naselje. Tu je potrebno poudariti, da bi RČN ob povečanju prebivalcev naselja
lahko tudi povečali z dodatno gredo, seveda ob minimalnih stroških izgradnje. Vodo, ki bi jo
RČN prečistila, bi lahko uporabili za zalivanje.
Slika 11: Naselje Abitanti iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008
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7.2.4.2 Kras
Preglednica 12: Lega naselij na Krasu
LEGA
dno doline
pobočje
rahlo valovit svet
rob slemena
SKUPAJ
Vir: Priloga 3

ŠT. NASELIJ
25
32
41
20
118

Na Krasu je za postavitev RČN od skupno 118 naselij primernih 73 naselij (preglednica 12),
torej okoli dve tretjini. 32 naselij leži na pobočju, 41 pa na rahlo valovitem svetu. Manj
primerna so naselja na dnu doline (25) in naselja na robu slemen (20).
Da bi si lažje predstavljali, kje bi bile lahko postavljene RČN, smo si bolj podrobno pogledali
naselji Betanja in Lukovec. Obe naselji ležita na pobočju (Prilogo 3), ki je poleg rahlo
valovitega sveta, po našem mnenju, najbolj primerna lega za postavitev RČN.
Naselje Betanja leži na JV obrobju Krasa v občini Divača na nadmorski višini 400 m. Nahaja
se v zavetju na severnem pobočju velike vrtače Dolinke (slika 12 in 13) v bližini naselja
Škocjan (Betanja, 2008). Naselje je gručasto in majhno, v njem pa živi le deset prebivalcev.
Slika 12: Naselje Betanja iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008
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Slika 13: Naselje Betanja in možna lokacija RČN

Foto: Šijanec P., 2008

Na sliki 13 je naselje slikano z južne strani. Pod naseljem se nahaja manjša zaplata
obdelovalne površine, kjer je manjši vinograd, sadovnjak, ostalo pa je travnik. Naselje nima
urejenega kanalizacijskega sistema, zato je po našem mnenju RČN primerna rešitev za
čiščenje odpadne vode iz naselja. Obdelovalna površina pod naseljem, na njegovi
jugozahodni strani (slika 12) bi bila idealna lokacija za postavitev RČN, saj leži neposredno
pod naseljem, površje je rahlo nagnjeno, same grede pa bi zavzele majhno površino in bi tako
še vedno ostalo dovolj prostora za gojenje vinske trte in sadovnjak. Očiščeno odpadno vodo
bi lahko zajeli v manjši ribnik, ali pa bi jo speljati v vrtačo Dolinko.

Naselje Lukovec (376 m n.v.) je gručasto naselje na severni strani Komenske planote (slika
14). Leži na robu obsežnega kraškega dola, prislonjeno na zavetrno južno pobočje nizke
Martince, v občini Komen. Naselje obdajajo obsežni pašniki in travniki (Primorje – Kras A-Ž,
1993, str. 168, Lukovec, 2008).
Naselje ima nizko število prebivalcev (48) in je brez kanalizacijskega sistema, zato sklepamo
da je primerno za postavitev RČN. Gredo oziroma grede RČN bi lahko postavili kjer koli pod
naseljem, na njegovi jugozahodni oziroma zahodni strani, saj tam ni večjih njivskih površin,
sadovnjakov ali vinogradov (slika 14 in 15), so le travnate površine. Pobočje pod naseljem je
strmo in je primerno za gravitacijsko odvajanje odpadne vode iz naselja proti RČN. Kot je
razvidno iz slike 15 bi se RČN lepo vklopila v okolje in ga s svojo prisotnostjo le še
dopolnila.
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Slika 14: Naselje Lukovec iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008

Slika 15: Naselje Lukovec in možna lokacija RČN

Foto: Šijanec P., 2008
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7.2.5 Ocena možnosti uporabe RČN z vidika poselitvenih značilnosti
Mediteranske Slovenije
Na sliki 16 vidimo graf, s katerim smo še enkrat na kratko prikazali sam postopek izločanja
oziroma določanja naselij, ki so po našem mnenju najbolj primerna za postavitev RČN. Temu
sledi tudi kratek opis posameznega izločanja.
Odstotki, ki so prikazani pri posameznem koraku, nam povedo, koliko naselij je glede na
posamezno značilnost primernih za postavitev RČN, pri čemer ne upoštevamo predhodno
izločenih naselij. Ti odstotki so pomembni z vidika ugotavljanja primernosti oziroma
možnosti postavitve RČN (0-35% - značilnost naselij ni primerna za postavitev RČN, 35-65%
- značilnost naselij je deloma primerna za postavitev RČN, 65-100% - značilnost naselij je
zelo primerna za postavitev RČN), kar nam bo pomagalo pri ugotavljanju končne ocene
(preglednica 13) primernosti geografskih možnosti (značilnosti poselitve) za postavitev RČN
v Mediteranski Sloveniji.
Slika 16: Grafični prikaz postopka določanja primernosti naselij za RČN - poselitev
89,5%
294

velikost

73,8%
263

oblika

89,7%
194

kanal.

73

57,5%
174

g. lega

Kras

100
27
Istra

Za RČN je značilno, da so primerne predvsem za čiščenje odpadnih voda manjših in
razdrobljenih naselij velikosti od 100-500 PE ter individualnih hiš, zato sklepamo, da so kot
alternativna metoda čiščenja zelo primerne za uporabo v Mediteranski Sloveniji. Glede na to,
da za večje obremenitve (od 500 do 5.000 PE ali več) rabijo več prostora, RČN niso primerne
za čiščenje le v 31 od skupno 294 naseljih. Vsa ostala naselja so manjša od 500 prebivalcev,
prevladujejo pa naselja, ki imajo manj kot 200 prebivalcev (preglednica 7, str. 41).
Tudi razporeditev naselij v Mediteranski Sloveniji je primerna za izgradnjo RČN, saj na tem
območju prevladuje razpršena poselitev. Od 263 naselij, ki so ostala po prvem izločanju je
največ gručastih naselij (140) in zaselkov (54), nekaj je razloženih naselij (17), veliko pa je že
suburbaniziranih naselij (52) (preglednica 8, str. 44).
Naselja v Mediteranski Sloveniji so slabo opremljena s kanalizacijskim sistemom. Od 194
naseljih, ki so ostala po drugem izločanju ima samo 16 naselij v celoti urejeno kanalizacijsko
omrežje, v štirih naseljih se kanalizacijsko omrežje ravno ureja, delno urejeno kanalizacijo pa
ima sedem naselij. Največ naselij in to kar 167 je takšnih, ki nima urejene kanalizacije in se
poslužuje drugih načinov odvajanja odpadne vode. Glavni razlog za tako slabo opremljenost
sta razpršena poselitev in kraški teren, ki zahtevata razvejano kanalizacijsko omrežje ter s tem
dvigujeta stroške postavitve kanalizacijskega sistema. Naselja, ki so primerna za postavitev
RČN imajo delno urejeno oziroma nimajo urejene kanalizacije. Le-te smo razvrstili po njihovi
legi. K Slovenski Istri spada 56 naselij, na Krasu pa je takšnih naselij več in to 118. V
Slovenski Istri prevladujejo naselja, ki ležijo na pobočju (26) (preglednica 10, str. 46), sledijo
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jim naselja na slemenih (25), na dnu doline so štiri naselja, na rahlo valovitem svetu pa eno.
Na Krasu prevladujejo naselja na rahlo valovitem svetu (41), sledijo jim naselja na pobočjih
(32), na dnu dolin (25), na robovih slemen pa je najmanj naselij (20) . Potrebno je poudariti,
da smo mi iskali samo tista naselja, ki bi bila po našem mnenju najbolj primerna za postavitev
RČN, ne pa tudi naselja, ki so delno primerna. Kaj to pomeni? Že pri sami analizi smo
razložili prednosti in slabosti, tako naselij, ki ležijo na pobočju in na rahlo valovitem terenu,
kot tudi naselij, ki ležijo na slemenu ali na dnu doline. To pomeni, da lega naselij na slemenu
in na dnu doline popolnoma neprimerni (npr. višji stroški izgradnje), vendar pa sta manj
primerni. Kljub temu lahko z gotovostjo trdimo, da bi tudi tu lahko nekaterim naseljem
zgradili RČN, vendar pa bi bile potrebne dodatne raziskave terena, to pa pomeni, da je lega
naselij najmanj odločilen dejavnik za postavitev gred RČN, saj se jih lahko prilagodi terenu,
kar je tudi ena izmed značilnosti RČN.
Preglednica 13: Matrični predstavitev ocene uporabe RČN glede na poselitvene značilnosti
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz.
SKUPNA
MOŽNOST UPORABE RČN
OCENA
velikost
3
oblika
3
POSELITEV
3
komunalni sistem
3
geog. lega
2
*ocena 1 – manj primerno (0-35%)
ocena 2 – primerno (35-65%)
ocena 3 – zelo primerno (65-100%)

7.3 Možnost uporabe RČN glede na značilnosti obstoječih komunalnih
čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji
V skladu s predpisi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
na območju Južne Primorske morajo biti območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 2.000
PE opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do leta 2015 (če gre za
naselja na občutljivem ali vodovarstvenem režimu, do 31. decembra 2017 pa mora biti
priključene na javno kanalizacijo tudi najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne
vode na teh območjih (glej tudi poglavje 2 – Zakonodaja, str. 12). Sklepamo, da bi bila
uporaba RČN, kot oblika terciarne nadgradnje KČN, zaradi njihove nizke opremljenosti v
Mediteranski Sloveniji možna, nujna in smiselna.
Iz preglednice 14 je razvidno, da KČN svoje očiščene odpadne vode odvajajo v različne
recipiente. Največ (10) jih odvaja "očiščeno" odpadno vodo v reke ali potoke (npr. Rižana,
Drnica), sedem jih odvaja odpadno vodo odvaja v ponikalnice, iz KČN Ankaran in Piran pa
odpadna voda steka kar direktno v morje, očiščena odpadna voda iz KČN Padne pa se steka v
tla. To nam pove, da je nujno potrebna posodobitev in nadgradnja KČN, saj v trenutni obliki
onesnažujejo talno in podtalno vodo ter morje.
Iz preglednice 14 je razvidno, da v Slovenski Istri deluje največ KČN,v občini Koper (KČN
Koper, KČN Ankaran, KČN Osp-Gabrovica, KČN Kubed, KČN Škofije, KČN Movraž, KČN
Lukini, KČN Podgorje, KČN Kastelec in KČN Žgani) s skupno velikostjo 55.190 PE, kar
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presega trenutno število prebivalcev (47.539) (Slovenske regije v številkah, 2008). Tudi v
občini Piran, skupna velikost KČN Piran, KČN Dragonja, KČN Sečovlje, KČN Nova vas nad
Dragonjo, KČN Sveti Peter in KČN Orešje (32.600 PE) presega trenutno število prebivalcev
(16.758) (Slovenske regije v številkah, 2008). Drugače je v občini Sežana (11.842
prebivalcev), kjer ima KČN Sežana skupno velikost 6.000 PE. V občini Divača (3.829
prebivalcev) imata KČN Senožeče in Divača skupno velikost 2.700 PE, v občini HrpeljeKozina (4.038 prebivalcev) pa ima KČN Hrpelje skupno velikost 1.000 PE (Slovenske regije
v številkah, 2008). V občini Komen deluje KČN Komen z velikostjo 100 PE, občina Izola pa
nima svoje KČN. To pomeni, da so samo v dveh občinah (Koper in Piran) kapacitete KČN
dovolj velike, da pokrijejo čiščenje odpadne vode celotnega števila prebivalcev, v vseh ostalih
občinah pa so kapacitete KČN premajhne. V občini Divača KČN očistijo le odpadne vode
70,6% prebivalcev, v Sežani 50%, v občini Hrpelje-Kozina 24,8%, še manj pa v občini
Komen. Kot smo že dejali občina Izola nima svoje KČN.
Preglednica 14: Podatki čistilnih naprav za leto 2007
IME KČN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Koper
Piran
Ankaran
Senožeče
Dragonja
Sečovlje
Osp-Gabrovica
Kubed
Škofije

10
11

Nova vas
Dragonjo
Movraž

12

Sveti Peter

nad

13 Padna
14 Lukini
15 Podgorje
16 Žgani
17 Orešje
18 Divača
19 Hrpelje
20 Štanjel
21 Kastelec
Vir: Čistilne naprave, 2009

VELIKOST (PE)

RECIPIENT

IZTOK V
OBČINI

50.000
30.000
3.000
1.200
1.000
1.000
460
420
250

Rižana
Piranski zaliv
morje
Senožeški potok
Drnica
Drnica
Osapska reka
potok Žaneštra
Škofijski potok
(izliv v morje - It.)
ponikalnica

Koper
Piran
Koper
Divača
Piran
Piran
Koper
Koper
Koper

LETNA
KOLIČINA
PREČIŠČENIH
ODPLAK
(1000 m3/leto)
3.689
4.105
182
29
27
25
15
10
10

Piran

4

hudourniški potok
Dužica
ponikalnica na
lokaciji ČN
v tla
Lukinski potok
ponikalnica
Rižana
ponikalnica
ponikalnica
ponikalnica
ponikalnica
ponikalnica

Koper

3

Piran

3

Piran
Koper
Koper
Koper
Piran
Divača
Hrpelje-Kozina
Komen
Koper

4
2
3
11
0
31
14
0,49
1,8

200
200
200
200
60
100
650
200
1.500
1.000
100
50
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7.3.1 Velikost KČN
RČN lahko pri KČN uporabimo kot njihovo nadgradnjo v obliki terciarnega čiščenja,
potrebna velikost pri izgradnji pa je manjša kot pri velikosti gred, ki čistijo komunalno
odpadno vodo neposredno iz hiš in znaša 0,7 m2 /PE. Da bi ugotovili, katere KČN so primerne
za nadgradnjo z RČN, je najprej potrebno pogledati njihovo velikost, ki je izražena v PE.
Po našem mnenju so tako najbolj primerne KČN, katerih velikost je manjša od 1.400 PE, saj s
tem velikost gred RČN ne presega 1 ha. Sem tako spada 17 KČN (preglednica 15), največja
pa je KČN Senožeče (1.200 PE), sledijo ji KČN Dragonja, KČN Sečovlje in KČN Hrpelje z
velikostjo 1.000 PE. Pet KČN (KČN Nova vas nad Dragonjo, KČN Movraž, KČN Sveti
Peter, KČN Padna in KČN Orešje) je velikih 200 PE, zato bi bile grede RČN velike 140 m2.
Tri KČN imajo velikost med 650 in 420 PE, dve 100 PE (KČN Štanjel, KČN Podgorje), ena
250 PE (KČN Škofije), najmanjši pa sta KČN Lukini (60 PE) in KČN Kastelec (50 PE),
katerih grede RČN bi bile manjše od 43 m2. KČN so glede na svojo velikost zelo primerne za
nadgradnjo z RČN, saj se jih od skupno 21 lahko nadgradi kar 17, torej 80,9% (ocena 3).
Preglednica 15: Velikost RČN glede na velikost KČN
IME KČN
1
Koper
2
Piran
3
Ankaran
4
Senožeče
5
Dragonja
6
Sečovlje
7
Osp-Gabrovica
8
Kubed
9
Škofije
10 Nova vas nad Dragonjo
11 Movraž
12 Sveti Peter
13 Padna
14 Lukini
15 Podgorje
16 Žgani
17 Orešje
18 Divača
19 Hrpelje
20 Štanjel
21 Kastelec
Vir: lastni izračuni

VELIKOST KČN (PE)
50.000
30.000
3.000
1.200
1.000
1.000
460
420
250
200
200
200
200
60
100
650
200
1.500
1.000
100
50

VELIKOST RČN (m2)
35.000
21.000
2.100
840
700
700
322
294
175
140
140
140
140
42
70
455
140
1.050
700
70
35

7.3.2 Stopnja čiščenja v KČN
Stopnja čiščenja v KČN je zelo pomembna, saj le tako vemo v kolikšni meri je odpadna voda,
ki se je čistila v posamezni KČN očiščena in primerna za iztok v reke, potoke in morje. Za
KČN v Mediteranski Sloveniji velja, da imajo nizko stopnjo čiščenja, ki ne zadostuje
predpisanim standardom.
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Iz preglednice 16 je razvidno, da ima vseh 17 KČN, ki so nam ostale iz prvega izločanja
sekundarno stopnjo čiščenja, kar pomeni, da se komunalna voda čisti po postopku, ki
vključuje biološko čiščenje s sekundarnim usedanjem ali drug postopek, v katerem se
dosegajo zahteve mejnih vrednosti parametrov iz 5. člena uredbe (Uredba o emisiji..., 2008).
To pa pomeni, da so KČN glede na stopnjo čiščenja zelo primerne za nadgradnjo z RČN
(100% - ocena 3).
Večina jih ima zelo dober učinek čiščenja po KPK (preglednica 16) in to nad 90%, manj
učinkovite pa so KČN Orešje (73,71%), KČN Padna (52,51%), KČN Nova vas nad Dragonjo
(83,48%), KČN Osp-Gabrovica (76%). Slabše se KČN odrežejo pri čiščenju fosforja in
dušika. Največji odstotek čiščenja po fosforju dosega KČN Lukini, pa še ta le 35% (torej
manj kot polovico), sledi pa ji samo še KČN Osp-Gabrovica z 24%, ostale KČN pa ne
dosegajo nobene stopnje čiščenja. Še slabše se KČN odrežejo pri čiščenju dušika, saj nobena
v letu 2007 ni dosegla vsaj minimalne stopnje čiščenja. Težava je v tem, da so odpadne vode
obremenjene ravno z dušikovimi in fosforjevimi spojinami, kar na koncu, ko vode končajo v
morju, povzroča pospešeno rast alg in višjih rastlinskih vrst. To privede do nezaželene motnje
v ravnotežju organizmov, ki so prisotni v vodi, s tem pa se poslabša kakovost vode. Zaradi
tako slabega trenutnega stanja KČN smo mnenja, da je nujno potrebna njihova posodobitev in
nadgradnja s RČN.
Preglednica 16: Podatki čistilnih naprav za leto 2007 glede na stopnjo in učinek čiščenja
IME KČN

STOPNJA
ČIŠČENJA

UČINEK
ČIŠČENJA PO
KPK (%)

UČINEK
ČIŠČENJA PO
FOSFORJU (%)

UČINEK
ČIŠČENJA PO
DUŠIKU (%)

Osp-Gabrovica

sekundarna

76

24

0,00

Senožeče

sekundarna

94,48

0,00

0,00

Dragonja

sekundarna

64,71

0,00

0,00

Sečovlje

sekundarna

91,36

0,00

0,00

Kubed

sekundarna

97,33

0,00

0,00

Žgani

sekundarna

93,69

0,00

0,00

Škofije

sekundarna

96,34

0,00

0,00

Hrpelje

sekundarna

96,04

0,00

0,00

Nova vas nad Dragonjo

sekundarna

83,48

0,00

0,00

Movraž

sekundarna

96,81

0,00

0,00

Sveti Peter

sekundarna

92,46

0,00

0,00

Padna

sekundarna

52,51

0,00

0,00

Lukini

sekundarna

97

35

0,00

Podgorje

sekundarna

97,33

0,00

0,00

Orešje

sekundarna

73,71

0,00

0,00

Štanjel

sekundarna

96,57

0,00

0,00

Kastelec
Vir: Čistilne naprave, 2009

sekundarna

97,26

0,00

0,00
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Preglednica 17: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz KČN
PARAMETER

ENOTA

ZMOGLJIVOST ČISTILNIH NAPRAV, IZRAŽENE V PE
>= 2.000 < 10.000

>= 10.000 < 100.000

neraztopljene snovi

mg/l

60

35

amonijev dušik (N)

mg/l

10*

10*

celotni dušik (N)

mg/l

25*

25*

KPK (O2)

mg/l

125

110

BPK5(O2)

mg/l

25

20

učinek čiščenja
celotnega dušika

%

70

70

celoti fosfor (P)

mg/l

2

2

učinek čiščenja
%
80
80
celotnega fosforja
Vir: Uredba o emisiji..., 2008
*mejna vrednost se uporablja pri temperaturi vode 12ºC in več na iztoku aeracijskega bazena

V Mediteranski Sloveniji so se že začeli zavedati slabega stanja KČN in posledično tudi
slabega čiščenja odpadnih voda, zato so že začeli rekonstruirati in dograjevati ČN, da bi
ustrezale predpisanim standardom. V občini Izola želijo urediti odvajanje vod na CČN Koper
in na ČN Piran, kateri sta potrebni tudi rekonstrukcije ter izgradnja ČN Korte ter MedošiDraga. V občini Koper želijo rekonstruirati že obstoječo ČN, v kateri bodo združili odpadne
vode iz pretežnega dela koprske in izolske občine. V njej bodo fine grablje najprej izločile
večje delce, na kar se bo voda prečrpavala v peskolov, kjer se bodo poleg peska izločile tudi
maščobe. Odpadna voda se bo nato izlivala v sekvenčne biološke bazene, kjer bo potekata
biološka in terciarna stopnja čiščenja. Od tam bodo speljali vodo preko dezinfekcijskega jaška
v iztočni kanal in naprej v reko Rižano. V občini Piran je predvidena rekonstrukcija ČN Piran
ter prav tako nadgradnja že obstoječih ČN. Predvideva se tudi izgradnja ČN Špehi-Goreli ter
ČN Kortina. V občini Hrpelje-Kozina se predvideva izgradnja ČN Hrpelje-Kozina, v občini
Komen pa izgradnja nekaj lokalnih ČN, katerih lokacija še ni določena. Prav tako tudi v
občini Divača še niso določene nove lokacije za lokalne ČN. Rok za izgradnjo je do leta
2015/2017 (Zasnova prostorskega razvoja… – končno poročilo, 2008).
Zaradi zahtevnosti postopkov pridobitve ustrezne dokumentacije in dovoljenj ter velikih
finančnih obremenitev za občine pa je izvedba vprašljiva, saj so zaradi značilne razpršene
poselitve stroški vzpostavitve ustreznega ravnanja z odpadno vodo zelo visoki (Zasnova
prostorskega razvoja…– končno poročilo, 2008). Prav zato bo potrebno opredeliti ustrezne
alternativne rešitve za urejanje ravnanja z odpadnimi vodami, kjer pridejo zelo dobro v poštev
RČN, kot nadgradnja KČN ali kot alternativa za čiščenje odpadnih vod z manjšo čistilno
napravo, torej z RČN že takoj na mesta iztoka (v naselju oziroma ob posamezni hiši).
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7.3.3 Lega KČN v Mediteranski Sloveniji
Za posodobitev in nadgradnjo že obstoječih KČN je zelo pomembna tudi njihova lega v
pokrajini, saj je za grede RČN potrebna določena količina ozemlja, ki pa ni nujno na voljo.
Vse je odvisno od tega, kje je KČN postavljena in kolikšno velikost gred RČN bi bilo
potrebno zgraditi, da bi zadostovalo za potrebe čiščenja.
Iz preglednice 18 je razvidno, da leži 14 KČN izven naselij in zato bi bila pri njih možna
posodobitev oziroma nadgradnja z RČN. Tri KČN ležijo znotraj naselij ( KČN Hrpelje, KČN
Nova vas nad Dragonjo in KČN Orešje), vendar je tudi njihova širitev možna, saj v bližini ni
goste naselitve in je tako na voljo dovolj prostora za RČN.
Ti podatki nam kažejo, da bi bila nadgradnja z RČN možna pri vseh KČN, zato sklepamo da
je lega KČN za postavitev RČN zelo primerna (100% - ocena 3).
Preglednica 18: Lega KČN v Mediteranski Sloveniji
IME KČN

GAUS-KRUGERJEVA
Y KOORDINATA

GAUS-KRUGERJEVA
X KOORDINATA

GEOG. LEGA

Z od naselja
JZ od naselja
JV od naselja
SZ od naselja
ob Rižani
v naselju
(možna širitev)
S od naselja
SV od naselja
v naselju
(možna širitev)
J od naselja
S od naselja
J od naselja
Z od naselja
JZ od naselja
v naselju
(možna širitev)
JV od naselja
izven naselja

1
2
3
4
5
6

Osp-Gabrovica
Senožeče
Sečovlje
Dragonja
Žgani
Hrpelje

410170
424807
392509
395263
412885
417880

48445
64171
37575
36514
43554
51784

7
8
9

Kubed
Škofije
Nova vas nad Dragonjo

412035
406403
398619

42935
48393
37946

10
11
12
13
14
15

Movraž
Sveti Peter
Padna
Lukini
Podgorje
Orešje

415701
397390
397465
413862
417704
396955

37177
36873
39160
36982
43707
38443

16 Štanjel
410684
75736
17 Kastelec
440796
43221
Vir: Komunalne čistilne naprave, 2008; Čistilne naprave, 2009; Ortofoto, 2008

Za boljšo predstavo smo podali dve sliki (satelitski posnetek) lege KČN. Ena leži v naselju
(KČN Hrpelje) (slika 17), druga pa izven naselja oziroma na njegovem JZ robu (KČN
Podgorje) (slika 18). Kot je razvidno iz slik je pri obeh dovolj prostora za postavitev gred
RČN oziroma za nadgradnjo obeh KČN.
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Slika 17: Geog. lega KČN Hrpelje

Vir: Ortofoto, 2008

Slika 18: Geog. lega KČN Podgorje

Vir: Ortofoto, 2008
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7.3.4 Ocena možnosti uporabe RČN glede na značilnosti obstoječih KČN v
Mediteranski Sloveniji
Na sliki 19 je na kratko prikazan sam postopek izločanja oziroma določanja KČN, ki so po
našem mnenju najbolj primerna za postavitev RČN. Sledi kratek opis posameznega izločanja.
Slika 19: Grafični prikaz postopka določanja primernosti naselij za RČN - KČN
80,9%
21

velikost

100%
17

3

100%
17

st. čiščenja

g. lega

Kras

17
14
Istra

Štiri KČN od skupno 21 je v Mediteranski Sloveniji prevelikih za nadgradnjo z RČN, saj
presegajo velikost 1.200 PE in bile grede RČN prevelike. Ostale KČN ne dosegajo primerne
stopnje čiščenja (imajo le sekundarno st. čiščenje), tako "očiščeno" odpadno vodo pa odvajajo
v različne recipiente. Devet KČN odvaja "očiščeno" odpadno vodo v reke ali potoke (npr.
Rižana, Drnica), devet jih odvaja odpadno vodo v ponikalnice, iz KČN Ankaran in Piran pa se
odpadna voda steka kar direktno v morje.
Večina od 17 KČN, ki so ostale po izločanju ima zelo dober učinek čiščenja po KPK
(preglednica 16, str. 58), slabše pa se odrežejo pri čiščenju fosforja (le dve KČN) in dušika
(nobena KČN). To so še dodatni razlogi zakaj bi bilo potrebno KČN nadgraditi z RČN
(terciarno čiščenje, kot zadnja faza), saj bi le tako dosegle primerno stopnjo čiščenja in
delovale v skladu s predpisi.
Za posodobitev in nadgradnjo že obstoječih KČN je zelo pomembna tudi njihova lega v
pokrajini, saj je za grede RČN potrebna določena količina ozemlja, ki pa ni nujno na voljo. Za
nadgradnjo je primernih vseh 17 KČN, s tem da tri ležijo znotraj naselij, ostale pa so bolj ali
manj oddaljene od naselij.
V Slovenski Istri deluje največ KČN, štirinajst od skupno sedemnajstih, v občini Koper (8), v
občini Piran pa jih je šest. Drugače je v pokrajini Kras, kjer delujejo samo tri KČN, po ena v
občini Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. KČN Sežana ima edina terciarno stopnjo čiščenje
in je nismo obravnavali. Edina občina, ki nima nobene KČN je občina Izola.
Skupna ocena (preglednica 19) bi se glasila, da so KČN v Mediteranski Sloveniji, tako z
vidika njihove velikosti, stopnje čiščenja kot tudi geografske lege, zelo primerne za
posodobitev oziroma nadgradnjo z RČN (ocena 3).
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Preglednica 19: Matrični predstavitev ocene uporabe RČN glede na značilnosti KČN
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz.
SKUPNA
MOŽNOST UPORABE RČN
OCENA
velikost
3
KČN
stopnja čiščenja
3
3
geog. lega
3
*ocena 1 – manj primerno (0-35%)
ocena 2 – primerno (35-65%)
ocena 3 – zelo primerno (65-100%)

7.4 Možnost uporabe RČN glede na značilnosti komunalnih odlagališč v
Mediteranski Sloveniji
Problem v Mediteranski Sloveniji ni samo (ne)navzočnost kanalizacijskega sistema, temveč
tudi pomanjkanje komunalnih odlagališč, saj tovrsten naselbinski razvoj otežuje problem
odvoza odpadkov, ki je danes marsikje "rešen" z divjimi oziroma "črnimi" odlagališči (že
samo v mestni občini Koper jih je med 200-300). Odlaganje na lokalna (občinska)
odlagališča je praktično edina možnost ravnanja s komunalnimi in pretežno tudi z
industrijskimi odpadki, pri čemer pa so ta odlagališča pogosto neprimerno locirana, tehnično
neustrezna (netesnjena, neodplinjena, poplavna oz. v dosegu talnih vod ...), povrh vsega pa že
pretežno zapolnjena (Revitalizacija reke Rižane: končno poročilo, 2008). Trenutno odpadne
vode, ki se stekajo z njihovih površin, odtekajo naravnost v podzemlje in ogrožajo kvaliteto
pitne vode. Tako na Krasu, kot tudi v Slovenski Istri, je zato nujna graditev novih vodotesnih
odlagališč ter zbiranje in čiščenje izcednih voda, ki jih uspešno čistijo ravno RČN, saj je
izgradnja klasičnih čistilnih naprav draga ter zahteva redno vzdrževanje, kar lahko postane
težava, ko se odlagališče zapre. Pri RČN tega problema ni, saj delujejo tudi po zaprtju
odlagališča (Kogovšek, 1997a; Mestna občina Koper, 2008).
Slika 20: Divje odlagališče

Foto: Petra Šijanec, 2008
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V Mediteranski Sloveniji je visok delež prebivalcev, ki uporablja storitve javnega odvoza
komunalnih odpadkov in znaša okrog 97-99,9% celotnega prebivalstva te regije. Na
posameznega prebivalca je letno zbranih 492 kg in odloženih 444 kg komunalnih odpadkov
(Slovenske regije v številkah, 2008).
Preglednica 20: Komunalna odlagališča in njihove značilnosti v Mediteranski Sloveniji za
leto 2002
Ime
odlagališča

Občina
odlagališča

Razpoložljive
kapacitete

Količina
odpadkov
(v tonah)

Št. preb.
občine, ki so
vključeni v
organizirano
zbiranje
odpadkov

Deluje od
leta

Ali je
urejeno v
skladu z
zakonodajo
?

Izola

Izola

še za cca. 10
let

8.600

100%

1994

ne

Dvori – Sv. Koper
Anton

še za eno
leto*

21.000

100%

1970

ne

Dragonja

še za 6 let

12.000

100%

1964
(posodobitev)

da (RČN)

Piran

še za eno
8.300
100%
1971
Sežana,
leto*
HrpeljeKozina,
Divača,
Komen
Vir: Komunalna odlagališča, 2008
* to so razpoložljivi podatki za leto 2002; deponijo Dvori Sv. Anton trenutno zapirajo in sanirajo
Sežana

ne

V Mediteranski Sloveniji velik problem predstavljajo izcedne vode komunalnih odlagališč,
saj dve (Dvori – Sv. Anton in Sežana) od štirih ne ustrezata oziroma nista urejeni v skladu z
zakonodajo in zato prihaja do nenadzorovanega izcejanja vode v okolje (nimajo urejenega
zbiranja in čiščenja le-te). Samo odlagališče Dragonja ima edina urejeno lovljenje in čiščenje
izcednih voda, ki jih čistijo ravno z RČN (podrobnosti, poglavje 5.2.4, str. 31) in torej deluje
v skladu z zakonodajo, zato je v tem poglavju ne bomo ponovno obravnavali. Za odlagališče
Izolo se ve, da izcedno vodo lovijo, nimamo pa podatka, v kolikšni meri je ta voda očiščena in
tako primerna za izpust v okolje.
Tako nam ostanejo tri odlagališča (Dvori, Izola in Sežana), za katere smo se odločili, da jih
bomo bolj podrobno preučili.

7.4.1 Tip oziroma sestava odpadne vode na odlagališčih
Sestava in količina izcedne vode iz komunalnih odlagališč se močno spreminja od enega do
drugega odlagališča ter po sezonski dinamiki. Ne glede na to imajo vse izcedne vode iz
komunalnih odlagališč skupne značilnosti, kot so visok BPK5, visoka koncentracija
organskega ogljika, dušika, klora, železa, magnezija, fenolov in nizke vrednosti fosforja. V
izcednih vodah lahko zasledimo tudi visoke koncentracije težkih kovin, pesticidov, kloriranih
in aromatskih ogljikovodikov in drugih toksičnih kemikalij, ki so v povezavi z vrsto
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odlagališča (Bulc, 1996). RČN so zato zelo primerne kot oblika čiščenja izcednih voda iz
odlagališč, saj dobro čisti ravno te strupene snovi.

7.4.2 Komunalno odlagališče Dvori
Komunalno odlagališče Dvori je bilo zgrajeno leta 1970 in je edino v občini Koper ter hkrati
največje v Slovenski Istri. Leži okoli pol kilometra nad Svetim Antonom na vetrovno
izpostavljeni lokaciji, kar je poleg bližine naselja Sveti Anton slabost tega odlagališča
(Poročilo o stanju okolja v mestni občini Koper, 2008, str 94).
Sem se odlagajo vsi mešani komunalni odpadki, proizvedeni na območju občine. S
kontejnerskimi vozili se na odlagališče dostavi 28.600 m³ odpadkov, s komunalnimi vozili pa
139.256 m³ odpadkov letno. Skupna količina pripeljanih nestisnjenih odpadkov tako znaša
157.856 m³ oziroma 22.000 ton. V skupni strukturi je največja količina bioloških odpadkov,
zato je deponijsko telo zelo obremenjeno z aktivnimi substancami, ki imajo glavni vpliv na
količino in kvaliteto izcednih voda, na količino deponijskega plina in na emisije neprijetnega
vonja. Poleg bioloških odpadkov velik odstotek predstavlja tudi odpadni papir in plastične
mase, na odlagališče pa dovažajo tudi odpadno blato, ki nastaja pri pripravi pitne vode (88
ton), ter blato iz čistilne naprave, s katerim vsakodnevno prekrivajo odpadke.
Odlagališče ima urejen sistem odplinjevanja ter črpališče izcednih voda, celotno območje pa
je ograjeno tako, da ni mogoče nenadzorovano odlaganje odpadkov (Poročilo o stanju okolja
v mestni občini Koper, 2008, str 94). Odlagališče ni urejeno v skladu z novo zakonodajo, zato
ga zapirajo in hkrati sanirajo (Mestna občina Koper, 2008).
7.4.2.1 Lega in možnost uporabe RČN
Odlagališče leži pol kilometra vzhodno od naselja Sveti Anton (slika 21), na višje ležečem
predelu. Odlagališče je terasasto urjeno in se spušča navzdol proti S (ob cesti je najvišji del).
Ker odlagališče trenutno sanirajo, saj ni urejena v skladu z novo zakonodajo, verjetno urejajo
tudi lovilce izcedne vode, ki pa bi se lahko čistila v gredah RČN.
Glede na lego in položaj odlagališča bi bilo možno postaviti grede RČN ob njegovem
vznožju, na severozahodni strani (slika 21), saj bi se odpadna voda oziroma izcedna voda tako
lahko gravitacijsko spuščala na površino RČN. RČN bi se tudi lepo vklopila v okolico in ne bi
motila dela na odlagališču. Če se spomnimo kako velika je površina RČN pri odlagališču
Dragonja, tudi ta ne bi zavzela veliko prostora, saj bi bila približno enkrat večja.
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Slika 21: Komunalno odlagališče Dvori iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008

Slika 22: Komunalno odlagališče Dvori

Foto: Šijanec P., 2008

Slika 22 je nastala na V strani odlagališča (je ograjeno, zato ni možen dostop). S te strani se
dokaj lepo vidi terasasta urejenost odlagališča in njegova odprta lega v pokrajini, kar je ena
izmed njegovih slabosti.
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7.4.3 Komunalno odlagališče Sežana
Odlagališče Sežana je bilo odprto leta 1971, zato se zanj že pripravlja projekt sanacije in
širitve, ki v tej fazi omogoča 25.000 m2 nove odlagalne površine in 220.000 m3 odlagalnega
volumna. To pomeni, da bi načrtovano odlagalno polje zadostovalo za odlaganje odpadkov
cele regije za obdobje 3 let (Komunalna odlagališča, 2008). Na to odlagališče vozijo odpadke
iz vseh štirih občin Krasa (Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen), vendar pa je količina
odpadkov nižja, kot pri ostalih odlagališčih. Leta 2007 je bilo v javni odvoz vključenih 22.000
prebivalcev (število se skozi leto spreminja) oziroma okrog 8.000 gospodinjstev. V letu 2007
je bilo skupaj zbranih 9.966.819 kg nenevarnih odpadkov, od tega 1.818.644 kg posredovanih
v predelavo, kar predstavlja 18,25% in odloženih 8.148.175 kg. Okoljevarstveno dovoljenje
pa je odlagališču v letu 2007 dovolilo odložiti 10.838.000 kg nevarnih odpadkov (Odpadki v
številkah – leto 2007, 2008).
7.4.3.1 Lega in možnost uporabe RČN
Lokacija odlagališča je sorazmerno malo moteča (slika 23), saj se odlagališče nahaja okoli pet
minut vožnje iz Sežane proti Vrhovljam. V njegovi okolici ni nobenega naselja, zato je širitev
možna, seveda pod ostrejšimi pogoji zaščite zaradi kraškega terena (Predlog vzpostavitve …,
2008), kamor spada tudi lovljenje odpadne oziroma izcedne vode, ki se steka iz odlagališča.
Odlagališče bi bilo tako urejeno po vseh standardih, z nepropustno podlago in ustreznim
prekrivanjem, izcedna voda pa naj bi se zbirala in primerno obdelala.
Slika 23: Komunalno odlagališče Sežana iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008
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Po našem mnenju bi bila najprimernejša lokacija za postavitev gred RČN ob vznožju
odlagališča. Odlagališče ima obliko hribčka, tako da bi se lahko izcedna voda iz njegove
površine stekala na katerokoli stran. Površina oziroma velikost RČN bi bila za predvideno
širitev odlagališča (2,5 ha oziroma 25.000 m2) velika okoli 600 m2, kar je malo več kot je
velikost RČN pri odlagališču Dragonja, žal pa nimamo podatka, koliko je veliko odlagališče
sedaj. Iz tega lahko sklepamo, da bi bilo možno zgraditi RČN, saj ne bi zavzela veliko
površine, hkrati pa, kot je razvidno iz slike 24, je na voljo dovolj prostora. Lahko bi zgradili
tudi dve RČN, eno za sanacijo stare deponije in eno za novo deponijo.
Odlagališče Sežana je slikano (slika 24) s ceste ki pelje od Sežane proti Vrhovljam. Na sliki je
vidna njegova južna stran, njegova lega v pokrajini, zgradba in velikost. Odlagališče je
ograjeno in zato nanj ni možen prost dostop.
Slika 24: Komunalno odlagališče Sežana

Foto: Šijanec P., 2008

7.4.4 Komunalno odlagališče Izola
Odlagališče Izola je najmlajše (odprta 1994) in tudi najmanjše odlagališče v Slovenski Istri.
Leži neposredno v bližini Izole (slika 25), nanj pa se odlagajo odpadki iz celotne občine Izola.
Letno se na odlagališče odloži okoli 10.600 m3 oz. 8.600 ton odpadnega materiala. V
organiziran odvoz so vključeni vsi prebivalci občine (100%). Odlagališče je relativno dobro
opremljeno, saj zajemajo in čistijo izcedne vode (Predlog vzpostavitve …, 2008), vprašanje
pa je, v kolikšni meri je voda očiščena.
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Slika 25: Komunalno odlagališče Izola iz zraka

Vir: Ortofoto, 2008

7.4.4.1 Lega in možnost uporabe RČN
Kot smo že dejali, odlagališče Izola leži v neposredni bližini mesta Izola in se ga s ceste kar
lepo vidi. Odlagališče je terasasto urejeno (slika 25), terase se spuščajo od juga (najvišji del
odlagališča) proti severu (najnižji del odlagališča).
Dobili smo podatek, da se izcedna voda iz odlagališča zajema in čisti, vendar pa ne vemo v
kolikšni meri je čiščenje opravljeno in ali je zadovoljivo za izpust v okolico. Iz tega
sklepamo, da bi lahko kot nadgradnjo za čiščenje izcedne vode uporabili RČN (terciarno
čiščenje). RČN bi po našem mnenju lahko bila locirana ob vznožju odlagališča, kot je
označeno na sliki 25, saj tu ne bi bila v napoto dejavnostim, ki se izvajajo na odlagališču. Če
pogledamo sliko 26, bi bila RČN locirana za živo mejo pod odlagališčem, kjer bi se tudi lepo
vključila v okolje. Ker je odlagališče majhno, bi bila majhna tudi velikost oziroma površina
RČN.
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Slika 26: Odlagališče Izola in možna lokacija RČN

Foto: Šijanec P., 2008

7.4.5 Ocena možnosti uporabe RČN glede na značilnosti komunalnih
odlagališč v Mediteranski Sloveniji
Iz posameznega opisa vseh treh odlagališč, ki trenutno ne delujejo v okviru zakonodaje smo
ugotovili, da so vsa tri tako z vidika velikosti in geog. lege zelo primerna (ocena 3) za
postavitev gred RČN, kar je razvidno iz grafičnega prikaza (slika 27) in iz matrične
predstavitve (preglednica 21).
Slika 27: Grafični prikaz postopka določanja primernosti naselij za RČN - deponije
100%
3

velikost

1

100%
3

Kras

3

g. lega

2
Istra

Trenutno izcedno vodo iz odlagališč čistijo le na odlagališču Dragonja (RČN). Po podatkih
izcedno vodo čistijo tudi na odlagališču Izola, vendar ne vemo v kolikšni meri je očiščena, na
odlagališču Dvori in Sežana pa odteka v tla. Iz tega sklepamo, da bi bile RČN primerne za
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čiščenje izcedne vode, ki se steka iz odlagališča, saj bi izcedno vodo temeljito očistile, tako,
da bi bila primerna za izpust v okolje. RČN bi se hkrati lepo vključile v okolje. Za sanacijo in
nadgradnjo z RČN, bi bila na Krasu primerno le eno in hkrati edino odlagališče (odlagališče
Sežana), v Slovenski Istri pa bi poleg odlagališča Dragonja, ki že ima RČN, lahko nadgradili
ostali dve odlagališči in to sta odlagališče Dvori in Izola.
Preglednica 21: Matrični predstavitev ocene uporabe RČN glede na značilnosti komunalnih
odlagališč
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz.
SKUPNA
MOŽNOST UPORABE RČN
OCENA
velikost
3
KOMUNALNA
3
ODLAGALIŠČA
geog. lega
3
*ocena 1 – manj primerno (0-35%)
ocena 2 – primerno (35-65%)
ocena 3 – zelo primerno (65-100%)
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8 SKLEP
V Mediteranski Sloveniji se vse bolj izkazuje dejstvo, da predstavljajo komunalne odpadne
vode iz naselij, komunalnih odlagališč in ostalih virov zaskrbljujoče velik delež vsega
onesnaženja voda, saj se večina komunalne odpadne vode odvaja neposredno v okolje. To
vpliva na slabšanje kvalitete kopenskih voda (površinskih tekočih, stoječih in podzemnih) in
morja ter posledično na bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošne življenjske razmere
za vsa živa bitja, kakor tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost (npr. turizem).
Zato se je na tem območju pojavilo vprašanje, kako zmanjšati onesnaženost vodnih virov, ko
pa z naraščanjem porabe vode, narašča tudi količina odpadne vode, ki te vire onesnažuje. Z
vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli nove direktive (NPVO, RRPJP, Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,…), ki urejajo problematiko odpadnih voda.
Njihov namen je do zastavljenega roka, pri nas je to december 2017, izpolniti cilje, ki so si jih
zadale, predvsem opremiti naselja z obremenjenostjo med 2.000 PE in 10.000 PE z javno
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, naselja z obremenjenostjo
med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in 10 PE/ha, če gre za
naselje na občutljivem ali vodovarstvenem območju, pa do 31. decembra 2015 oz. do 31.
decembra 2017.
Po podrobnejši predstavitvi RČN, kjer smo si bolj podrobno pogledali njihovo sestavo,
delovanje in značilnosti, smo izločili tiste dejavnike, ki najbolj opredeljujejo možnost njihove
postavitve v Mediteranski Sloveniji. Prvi dejavnik je populacijski ekvivalent = PE, s katerim
določimo velikost oziroma površino RČN (2,5 m2/PE). Večji kot je PE, večja je tudi površina
RČN, zato so najbolj primerna naselja, ki imajo manj kot 500 prebivalcev. Drugi dejavnik je
geog. lega, ki vpliva na lego RČN, saj so RČN oblikovane skladno s terenom, ki pa ne sme
presegati 1-2%. Tretji dejavnik je tip odpadne vode, ki vpliva na velikost RČN, od tega pa je
odvisna tudi sama struktura RČN (nosilci čiščenja: močvirske rastline).
Za Mediteransko Slovenijo je značilna razpršena poselitev, saj ima skoraj polovica krajev
manj kot 100 prebivalcev, v njih pa živi vsega 6,5% prebivalstva Mediteranske Slovenije.
Šest krajev ima več kot 1.000 prebivalcev. Naselja so predvsem gručasta, včasih jih sestavlja
več zaselkov. Po gričevju in hribovju prevladujejo slemenska naselja, na ravnini pa so
postavljena predvsem po obrobju obdelovalnih zemljišč. Poleg razpršene poselitve je za
Mediteransko Slovenijo značilna tudi (ne)urejenost kanalizacijskih sistemov in alarmantno
stanje obstoječih čistilnih naprav ter komunalnih odlagališč. Iz analize smo izvzeli
turistične komplekse (marine, kampe) in naselja, ki se nahajajo na priobalnem pasu, predvsem
zaradi dejstva, da gre za večja naselja, ki zaradi svoje velikosti (število prebivalcev) niso
primerna za postavitev RČN (pomanjkanje prostora), po drugi strani pa se problematika
odvajanja odpadnih voda že rešuje in se bo reševala znotraj urejanja kanalizacijskega sistema
teh naselij in postavitve komunalnih čistilnih naprav (KČN). Izvzeli smo tudi industrijske
onesnaževalce, saj se je njihova problematika onesnaževanja z odpadnimi vodami v
preteklosti v tej regiji že bolj intenzivno reševala.
Tako smo prišli do treh geografskih značilnosti Mediteranske Slovenije, ki pomembno
vplivajo na postavitev RČN: poselitev, komunalne čistilne naprave in komunalna odlagališča.
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Vsakega od teh dejavnikov smo bolj podrobno preučili in prišli do naslednjih ugotovitev
(strjene v preglednici 19):
Analiza poselitve je pokazala, da v Mediteranski Sloveniji prevladujejo manjša naselja
(preglednica 8, str. 44). Od skupno 294 naselij jih ima 104 od 0-50 prebivalcev, sledijo pa jim
naselja z 51-100 prebivalci (60) in naselja z 101-200 prebivalci (51). V pokrajini je tudi pet
naselij brez stalnih prebivalcev, 36 naselij pa ima od 201-500 prebivalcev. Število naselij, ki
so zaradi svoje velikosti manj primerna za postavitev RČN, je v Mediteranski Sloveniji 31, od
tega jih ima 17 od 500-1.000 prebivalcev, ostalih 14 pa je večjih od 1.000 prebivalcev. To
dejstvo je ugodno s strani postavitve RČN, saj so manjša naselja najbolj primerna za njihovo
postavitev. Rezultat kaže, da je 263 naselij od 294 glede na njihovo velikost zelo primernih za
postavitev RČN (priloga 1), saj imajo manj kot 500 prebivalcev.
Oblika naselij se je v novejšem času precej spremenila, saj je iz manjših pretežno gručastih
naselij nastalo veliko suburbaniziranih naselij. Največ jih najdemo na obalnem predelu, v
zaledju pa so to večja občinska središča. Analiza je pokazala, da še vedno prevladujejo
gručasta naselja (140) ter zaselki (54) (preglednica 9, str. 45), ki so tudi najbolj primerna za
postavitev RČN, nato pa že sledijo suburbanizirana naselja (52) in razložena naselja (17). Iz
analize sklepamo, da je za postavitev gred RČN po drugem izločanju (glede na obliko naselij)
zelo primernih 194 naselij, torej gručasta naselja in zaselki (priloga 1).
Najbolj pereč problem v Mediteranski Sloveniji se kaže v slabi opremljenosti naselij s
kanalizacijskim sistemom. Glavni razlog sta razpršena poselitev in kraški teren, ki zahtevata
razvejano kanalizacijsko omrežje ter s tem dvigujeta stroške njihove postavitve. Tudi po
trenutnih zakonih velja, da za posamezne hiše, zaselke in manjše vasi z manj kot 50 prebivalci
javnim službam ni potrebno poskrbeti. To pomeni, da morajo za odvajanje odpadne vode
poskrbeti prebivalci sami, zato so prevladujoč način zbiranja greznice, ki pa so marsikje
pretočnega tipa, netesne in potrebne obnove. Analiza je pokazala, da ima izmed 194 naselij, ki
so primerne za postavitev RČN po prvih dveh kriterijih le 16 naselij v celoti urejeno
kanalizacijsko omrežje, trenutno pa se komunalno omrežje ureja v štirih naseljih (preglednica
10, str. 46). Nekaj naselij ima delno urejeno kanalizacijo (7), največ pa je takih, ki nimajo
urejenega kanalizacijskega sistema (167). Le-ta naselja skupaj z naselji, ki imajo delno
urejeno kanalizacijo (skupaj 174), predstavljajo naselja, kjer bi lahko zgradili RČN.
Ena izmed značilnosti naselij, ki vpliva na postavitev RČN, je tudi lega v pokrajini. Za boljšo
preglednost smo naselja razdelili po pokrajinah Mediteranske Slovenije, na Slovensko Istro in
Kras. V Slovenski Istri je od skupno 56 naselij (preglednica 11, str. 47), za postavitev RČN
primernih 27 naselij. Večina le-teh leži na pobočju (26) in le eno na rahlo valovitem svetu.
Kot smo že dejali so ta naselja najbolj primerna za postavitev zaradi terasastega pobočja in
manjšega naklona. Manj primerna so naselja, ki ležijo na dnu doline in na robu slemena. Za
lažjo predstavo, kje bi lahko bile postavljene RČN oziroma, kje bi bil po našem mnenju
primeren prostor za postavitev RČN smo izbrali dve naselji, ki smo ju podrobneje preučili.
Obe ležita na položnem pobočju (Movraž, Abitanti). Naselje Movraž se nahaja na spodnjem
pobočju Kuka (slika 9, str. 48), ob občasno poplavljenem kraškem polju, v jugovzhodnem
delu koprske občine. Je gručasto naselje s 104 prebivalci in leži na 214 metrih nadmorske
višine, obdajajo pa ga vinogradi, njive in travniki. Naselje ima delno urejeno kanalizacijo.
Grede RČN bi lahko postavili v bližini naselja na jugovzhodni strani (slika 9, str. 48 in slika
10, str. 49), kjer je več travnatih in manj njivskih površin. Sama velikost gred bi bila glede na
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število prebivalcev majhna (200-250 m2), zato se nam zdi ta rešitev primerna. Naselje
Abitanti leži na blagi, komaj opazni vzpetinici pod področjema imenovanima Raven in Rešje,
v južnem delu koprske občine. Obkrožajo ga bogate njive in gozdovi, z odlično lego za
vinograde. So gručasto naselje z majhnim številom prebivalcev (12), nimajo vodovoda, še
manj pa kanalizacijskega sistema. Grede RČN bi lahko postavili pod naseljem na njegovi
severni, še bolj pa se nam zdi primerna južna stran (slika 11, str. 50). Ker je naselje majhno,
bi bila majhna tudi greda RČN, tako da ni nevarnosti, da bi s svojo površino zavzela preveliko
prostora.
Na Krasu je slika boljša, saj je za postavitev RČN od skupno 118 naselij primernih 73 naselij
(preglednica 12, str. 50), od tega jih 32 leži na pobočju in 41 pa na rahlo valovitem svetu.
Manj primerna so naselja na dnu doline (25) in naselja na robu slemen (20). Bolj podrobno
smo analizirali naselje Betanja in Lukovec, obe pa ležita na pobočju. Naselje Betanja leži na
JV obrobju Krasa, v zavetju severnega pobočja velike vrtače Dolinke (slika 12, str. 51). Je
gručasto in majhno naselje, saj ima le deset prebivalcev, in nima urejenega kanalizacijskega
sistema. Grede RČN bi lahko postavili na obdelovalni površini neposredno pod naseljem, na
njegovi jugozahodni strani. Površina je rahlo nagnjena, sama greda oziroma grede pa bi
zavzele majhno površino (20-25 m2). Naselje Lukovec je prav tako gručasto naselje na robu
obsežnega kraškega dola, na severni strani Komenske planote (slika 14, str. 52). Ima majhno
število prebivalcev (48), je brez kanalizacijskega sistema in zato primerno za postavitev RČN.
Grede bi lahko postavili pod naseljem, na njegovi jugozahodni strani, kjer je največ pašnikov
in travnikov. Pobočje med naseljem in prostorom, primernim za postavitev RČN je strmo in
zato primerno za gravitacijsko odvajanje odpadne vode iz naselja proti RČN, sama RČN pa bi
se na tej lokaciji lepo vklopila v okolje in ne bi zasedla veliko prostora (100-120 m2).
Skupna ocena (preglednica 13, str. 55) se glasi, da so naselja v Mediteranski Sloveniji zelo
primerna (ocena 3) za postavitev RČN oziroma, da obstajajo geografske možnosti za njihovo
postavitev. Od skupno 294, jih je primernih 100, od teh pa jih 73 leži na Krasu, 27 pa v
Slovenski Istri. Iz tega podatka se lepo vidi, da je zaledni del s strani onesnaževanja bolj
problematičen, vendar pa je tu tudi največ možnosti za ureditev čiščenja odpadne vode z
RČN.
V Mediteranski Sloveniji je opremljenost s komunalnimi čistilnimi napravami (KČN)
nizka, občina Izola nima KČN, ostale ki delujejo v pokrajini pa ne dosegajo ustreznega nivoja
čiščenja. Večina ima le primarno in sekundarno stopnjo čiščenja, problem pa je tudi v njihovi
velikosti, saj ima večina premajhne zmogljivosti. Edina KČN, ki ima terciarno stopnjo
čiščenja in ki ustreza predpisanim standardom, deluje v občini Sežana. V celotni regiji jih je
skupaj z KČN Sežana 22, največ jih je v Slovenski Istri (18), le štiri so na Krasu. KČN v
Slovenski Istri (občina Koper in Piran) trenutno še presegajo število prebivalcev, drugače pa
je na Krasu, kjer imajo vse KČN premajhne kapacitete. Za nadgradnjo KČN z RČN je zelo
pomemben podatek o velikosti KČN, ki se nahajajo v Mediteranski Sloveniji. Štiri KČN
(preglednica 15, str. 57) s svojimi kapacitetami presega velikost 1.200 PE in so zato prevelike
za nadgradnjo z RČN, tako, da jih ostane 17. Največja KČN (KČN Senožeče) čisti vodo
1.200 PE in bi tako velikost gred RČN znašala okoli 840 m2 (0,7 m2/PE), ostale pa bi rabile
še manjše grede.
KČN iz odpadne vode ne očistijo dovolj velik delež onesnaževal (preglednica 16, str. 58), saj
imajo le sekundarno stopnjo čiščenja (komunalna voda se čisti po postopku, ki vključuje
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biološko čiščenje s sekundarnim usedanjem ali drug postopek, v katerem se dosegajo zahteve
mejnih vrednosti parametrov iz 5. člena uredbe). Več kot polovica jih ima zelo dober učinek
po KPK in to nad 90%, štiri pa malo manjši. Slabše so se KČN odrezale pri čiščenju fosforja
in dušika. Največji odstotek čiščenja po fosforju dosega KČN Lukini, pa še ta le 35%, sledi
pa ji samo še KČN Osp-Gabrovica z 24%, ostale pa ne dosegajo nobene stopnje čiščenja. Še
slabše pa kaže pri čiščenju dušika, saj nobena v letu 2007 ni dosegla vsaj minimalne stopnje
čiščenja. Za posodobitev in nadgradnjo že obstoječih KČN je zelo pomembna tudi njihova
lega v pokrajini, saj je za grede RČN potrebna določena količina ozemlja, ki pa ni nujno na
voljo. Iz analize je razvidno, da 14 KČN leži izven naselij, zato bi bila pri njih možna
posodobitev oziroma nadgradnja z RČN, tri pa v naselju, vendar je tudi v njihovi bližini
dovolj prostora za njihovo nadgradnjo z RČN.
Prišli smo do sklepa (preglednica 19, str. 63), da bi bila v Mediteranski Sloveniji posodobitev
KČN možna pri sedemnajstih od enaindvajsetih KČN, kar pomeni, da so s strani njihove
velikosti, stopnje čiščenja in geog. lege zelo primerne za posodobitev oziroma nadgradnjo z
RČN.
V Mediteranski Sloveniji velik problem povzročajo komunalna odlagališča, saj so v večini
že prenapolnjena in bodo počasi nehala obratovati, hkrati pa tudi ne dosegajo predpisanih
standardov. Pri večini se njihova izcedna voda ne zbira in zato prosto odteka v podzemlje, s
tem pa ogroža kvaliteto pitne vode. Sestava in količina izcedne vode iz komunalnih odlagališč
se močno spreminja od enega do drugega odlagališča ter po sezonski dinamiki. Ne glede na to
imajo vse izcedne vode iz komunalnih odlagališč skupne značilnosti, kot so visok BPK5,
visoka koncentracija organskega ogljika, dušika, klora, železa, magnezija, fenolov in nizke
vrednosti fosforja. V izcednih vodah zasledimo tudi visoke koncentracije težkih kovin,
pesticidov, kloriranih in aromatskih ogljikovodikov in drugih toksičnih kemikalij. Bolj
podrobno smo preučili odlagališče Dvori, Sežana in Izola. Odlagališče Dvori je bilo zgrajeno
leta 1970 in je edino v občini Koper, je pa tudi največje v Slovenski Istri. Leži okoli pol
kilometra nad naseljem Sveti Anton na vetrovno izpostavljeni lokaciji. Nanj odlagajo mešane
odpadke, katerih skupna količina je 22.000 ton. V skupni strukturi je največ bioloških
odpadkov, zato je deponijsko telo zelo obremenjeno z aktivnimi substancami, ki imajo glavni
vpliv na količino in kvaliteto izcednih voda, na količino deponijskega plina in na emisije
neprijetnega vonja. Poleg bioloških odpadkov velik odstotek predstavlja tudi odpadni papir in
plastične mase, na odlagališče pa dovažajo tudi odpadno blato, ki nastaja pri pripravi pitne
vode (88 ton) ter blato iz čistilne naprave, s katerim vsakodnevno prekrivajo odpadke.
Odlagališče ima urejen sistem odplinjevanja ter črpališče izcednih voda, vendar pa ni urejena
v skladu z novo zakonodajo, zato ga zapirajo in sanirajo. Glede na njegovo lego in položaj
(slika 21 in 22, str. 66), bi bilo možno postaviti grede RČN ob njegovem vznožju, na
severozahodni strani, saj bi se odpadna voda oziroma izcedna voda tako lahko gravitacijsko
spuščala na površino RČN, RČN pa ne bi bila moteča za okolico in za samo delo na
odlagališču. Odlagališče Sežana je bilo odprto že leta 1971, zato se zanj pripravlja projekt
sanacije in širitve, ki v tej fazi omogoča 25.000 m2 nove odlagalne površine in 220.000 m3
odlagalnega volumna. Nanj vozijo odpadke iz vseh štirih občin Krasa (Sežana, HrpeljeKozina, Divača in Komen), vendar pa je količina odpadkov nižja kot pri ostalih odlagališčih.
Lokacija odlagališča je sorazmerno malo moteča (slika 23, str. 67), saj se odlagališče nahaja
okoli pet minut vožnje iz Sežane proti Vrhovljam. V njegovi okolici ni nobenega naselja, zato
je širitev možna, seveda pod ostrejšimi pogoji zaščite zaradi kraškega terena, kamor spada
tudi lovljenje odpadne oziroma izcedne vode, ki se steka iz odlagališča. Ta izcedna voda bi se
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lahko čistila z RČN, ki bi jo lahko postavili kjer koli okoli odlagališča. Možna bi bila lahko
tudi postavitev dveh RČN, eno za sanacijo starega odlagališča in ena za čiščenje odpadne
vode iz novega odlagališča. Odlagališče bi bilo tako urejeno po vseh standardih z nepropustno
podlago in ustreznim prekrivanjem, izcedna voda pa naj bi se zbirala in primerno obdelala.
Odlagališče Izola je najmlajše (odprta 1994) in tudi najmanjše v Slovenski Istri. Leži
neposredno v bližini Izole, nanj pa se odlagajo odpadki iz celotne občine Izola. Letno se na
odlagališče odloži okoli 10.600 m3 odpadkov oz. 8.600 ton odpadnega materiala. V
organiziran odvoz so vključeni vsi prebivalci občine (100%). Odlagališče je relativno dobro
opremljeno, zajemajo in čistijo izcedne vode, pojavlja pa se vprašanje, v kolikšni meri je voda
očiščena. Iz tega sklepamo, da bi lahko kot nadgradnjo za čiščenje izcedne vode uporabili
RČN (terciarno čiščenje), ki bi bila lahko locirana ob vznožju odlagališča (slika 26, str. 70).
Ker je odlagališče majhno, bi bila majhna tudi velikost oziroma površina RČN.
Ugotovili smo, da imajo vsa tri odlagališča (Dvori, Izola, Sežana) možnost širjenja in
sanacije, s tem pa lahko zgradijo tudi lovilnike izcedne vode, ki bi se lahko čistila v gredah
RČN. Skupna ocena je (preglednica 21, str. 71), da so odlagališča zelo primerne za uporabo in
nadgradnjo z RČN, saj je ena izmed velikih prednosti RČN ta, da čistijo izcedne vode ne
samo v času njihovega delovanja, temveč tudi po tem, ko se odlagališče zapre.
Če povzamemo vse rezultate analiz, tako za poselitev, KČN in komunalna odlagališča, lahko
potrdimo našo delovno hipotezo, ki se je glasila, da so RČN ekonomsko in ekološko primeren
sistem, ki bi ga v Mediteranski Sloveniji lahko uporabili za kurativni, predvsem pa za
preventivni namen čiščenja odpadne vode. Iz analize podatkov smo ugotovili, da obstajajo
geografske možnosti njihove uporabe, saj se je tako pri analizi poselitve, kot tudi pri analizi
komunalnih čistilnih naprav in komunalnih odlagališč pokazalo, da so s svojo velikostjo,
obliko, stopnjo čiščenja in geog. lego zelo primerne za uporabo oziroma nadgradnjo z RČN.
Preglednica 22: Matrična predstavitev ocene uporabe RČN v Mediteranski Sloveniji, glede na
geografske možnosti
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz.
SKUPNA
MOŽNOST UPORABE RČN
OCENA
velikost
3
oblika
3
POSELITEV
3
komunalni sistem
3
geog. lega
2
velikost
3
KČN
stopnja čiščenja
3
3
geog. lega
3
velikost
3
KOMUNALNA
3
ODLAGALIŠČA
geog. lega
3
*ocena 1 – manj primerno (0-35%)
ocena 2 – primerno (35-65%)
ocena 3 – zelo primerno (65-100%)
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SUMMARY

Mediterranean Slovenia is known for its dispersed settlement, decrepit sewage system and
alarming state of existing sewage treatment plants and waste landfills.
Settlement analysis has shown us that smaller settlements are typical of Mediterranean
Slovenia. Only 31 out of 294 settlements have a population over 500, which makes remaining
263 settlements suitable for building a constructed wetland. The shape of settlements has
recently changed quite a bit, but there are still 194 settlements suitable for building a
constructed wetland (shape wise). A big problem in Mediterranean Slovenia is also decrepit
sewage system, a result of dispersed settlement and carst terrain, requiring wide sewage
system and therefore making it much more expensive. Analysis has shown that 167
settlements have no or partial sewage system, thus making them suitable for building a
constructed wetland. One of settlement characteristic that has significant influence on
possibility of constructed wetland building is landscape position. Best landscape for building
of constructed wetland is on a slope or on small hills. 100 settlements match these landscape
criteria, 27 of them in Slovenian Istria and remaining 73 on Carst.
There are obviously geographic options for use of constructed wetlands in Mediterranean
Slovenia, since 100 of 294 settlements are suitable for building of constructed wetlands
(based on their characteristics).
There are not enough sewage treatment plants (STP) in Mediterranean Slovenia, with
existing ones not efficient enough and with lack of capacities. The only sewage treatment
plant with tertiary sewage treatment is STP Sežana. 4 out of remaining 21 are in our opinion
too big for building or upgrading with constructed wetland. All others (17) provide only
secondary sewage treatment and are therefore suitable for upgrading with constructed
wetlands. 14 are outside built-up areas and 3 are inside, but there is enough space for building
of constructed wetland next to each one of these plants.
According to their specifications STPs are very suitable for upgrading with constructed
wetlands. Therefore, there are geographic options for use of constructed wetlands with STPs
in Mediterranean Slovenia.
Waste landfills in Mediterranean Slovenia represent a big problem since they are mostly
overfilled and about to be closed and are at the same time not operating in accordance with
regulations. Only waste landfill, operating in accordance with laws and regulations is waste
landfill Dragonja, whose waste waters are treated with constructed wetland. There are only
three other waste landfills in Mediterranean Slovenia. Biggest in Slovenian Istria is waste
landfill Dvori, situated in a windy area, a half kilometer out of Sveti Anton. 22.000 tons of
municipal waste is deposited yearly. Although landfill degasification is arranged, this waste
landfill is still not set up in accordance with regulation and is therefore in a process of closing
and rehabilitation. According to its position a constructed wetland could be built at its
foothills on northwest side of the landfill. Waste landfill Sežana is the biggest in Carst.
Waste out of all four Carst municipalities is deposited here. An enlargement and rehabilitation
project for this landfill is being planned. Its location out of built-up areas is not disturbing and
enables enlargement. For it to operate in accordance with the regulations a constructed
wetland could be built on its foothills, which would be convenient, since there is enough
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space around it. Waste landfill Izola is the youngest and the smallest in Slovenian Istria. It
lies next to town Izola and waste from entire municipality is deposited here (8.000 tons).
Landfill is relatively well equipped as they collect and clean waste waters but the question
remains to what extent are this water being cleaned. A constructed wetland could be built at
its foothills.
We have concluded that all three waste landfills have a possibility of enlargement and
rehabilitation. They can start collecting waste waters and start treating it in constructed
wetlands. We conclude that waste landfills are, given their size and position, very suitable for
building and upgrading with constructed wetlands since one of the big advantages of
constructed wetlands is also their ability to clean waters even after the closure of landfills.
Results confirm working hypothesis that constructed wetlands are economically and
ecologically sound system that we can use in Mediterranean Slovenia for curative and mainly
for preventive way of waste water treatment. Based on data analysis we have concluded that
there are geographic options for use of constructed wetlands, since they are suitable for
cleaning waste waters from settlements, sewage treatment plans and waste landfills.
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PRILOGA 1
Občina

Naselje

Št. Preb.

Oblika poselitve

Kanalizacija
urejenost

1

Divača

Barka

101

gručasto n.

ni kanalizacije

2

Divača

Betanja

10

zaselek

ni kanalizacije

3

Divača

Brežec pri Divači

26

gručasto n.

ni kanalizacije

4

Divača

Dane pri Divači

66

gručasto n.

ni kanalizacije

5

Divača

Divača

1333

/*

/**

6

Divača

Dolenja vas

159

suburbanizirano n.

/

7

Divača

Dolnje Ležeče

204

suburbanizirano n.

/

8

Divača

Dolnje Vreme

115

gručasto n.

ni kanalizacije

9

Divača

Famlje

146

gručasto n.

v celoti urejena k.

10

Divača

Gabrče

36

gručasto n.

ni kanalizacije

11

Divača

Goriče pri Famljah

36

gručasto n.

ni kanalizacije

12

Divača

Gornje Ležeče

54

gručasto n.

ni kanalizacije

13

Divača

Gornje Vreme

97

gručasto n.

ni kanalizacije

14

Divača

Gradišče pri Divači

17

gručasto n.

ni kanalizacije

15

Divača

Kačiče - Pared

107

gručasto n.

ni kanalizacije

16

Divača

Kozjane

22

gručasto n.

ni kanalizacije

17

Divača

Laže

78

gručasto n.

ni kanalizacije

18

Divača

Matavun

57

suburbanizirano n.

/

19

Divača

Misliče

47

razloženo n.

ni kanalizacije

20

Divača

Naklo

67

gručasto n.

ni kanalizacije

21

Divača

Ostrovica

15

gručasto n.

ni kanalizacije

22

Divača

Otošče

22

gručasto n.

ni kanalizacije

23

Divača

Podgrad pri Vremah

28

gručasto n.

ni kanalizacije

24

Divača

Potoče

43

gručasto n.

ni kanalizacije

25

Divača

Senadole

64

gručasto n.

ni kanalizacije

26

Divača

Senožeče

611

suburbanizirano n.

/

27

Divača

Škocjan

7

gručasto n.

ni kanalizacije

28

Divača

Škoflje

118

gručasto n.

ni kanalizacije

29

Divača

Vareje

34

gručasto n.

ni kanalizacije

30

Divača

Vatovlje

19

gručasto n.

ni kanalizacije

31

Divača

Vremski Britof

51

gručasto n.

ni kanalizacije

32

Divača

Zavrhek

39

gručasto n.

ni kanalizacije

33

Hrpelje-Kozina

Artviže

38

gručasto n.

ni kanalizacije

34

Hrpelje-Kozina

Bač pri Materiji

108

gručasto n.

ni kanalizacije

35

Hrpelje-Kozina

Beka

13

gručasto n.

ni kanalizacije

36

Hrpelje-Kozina

Brezovica

86

gručasto n.

ni kanalizacije

37

Hrpelje-Kozina

Brezovo Brdo

30

gručasto n.

ni kanalizacije

38

Hrpelje-Kozina

Golac

75

gručasto n.

ni kanalizacije

39

Hrpelje-Kozina

Gradišče pri Materiji

164

suburbanizirano n.

/

40

Hrpelje-Kozina

Gradišica

29

gručasto n.

ni kanalizacije
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Občina

Naselje

Št. Preb.

Oblika poselitve

Kanalizacija
urejenost

41

Hrpelje-Kozina

Hotična

60

gručasto n.

ni kanalizacije

42

Hrpelje-Kozina

Hrpelje

665

suburbanizirano n.

/

43

Hrpelje-Kozina

Javorje

145

suburbanizirano n.

/

44

Hrpelje-Kozina

Klanec pri Kozini

99

suburbanizirano n.

/

45

Hrpelje-Kozina

Kovčice

60

gručasto n.

ni kanalizacije

46

Hrpelje-Kozina

Kozina

572

suburbanizirano n.

/

47

Hrpelje-Kozina

Krvavi Potok

73

suburbanizirano n.

/

48

Hrpelje-Kozina

Markovščina

115

suburbanizirano n.

/

49

Hrpelje-Kozina

Materija

57

gručasto n.

ni kanalizacije

50

Hrpelje-Kozina

Mihele

26

gručasto n.

ni kanalizacije

51

Hrpelje-Kozina

Mrše

31

gručasto n.

ni kanalizacije

52

Hrpelje-Kozina

Nasirec

66

gručasto n.

ni kanalizacije

53

Hrpelje-Kozina

Obrov

187

suburbanizirano n.

/

54

Hrpelje-Kozina

Ocizla

101

gručasto n.

ni kanalizacije

55

Hrpelje-Kozina

Odolina

0

zaselek

ni kanalizacije

56

Hrpelje-Kozina

Orehek pri Materiji

15

zaselek

ni kanalizacije

57

Hrpelje-Kozina

Petrinje

47

gručasto n.

ni kanalizacije

58

Hrpelje-Kozina

Poljane pri Podgradu

9

gručasto n.

ni kanalizacije

59

Hrpelje-Kozina

Povžane

101

gručasto n.

ni kanalizacije

60

Hrpelje-Kozina

Prešnica

133

gručasto n.

v celoti urejena k.

61

Hrpelje-Kozina

Ritomeče

46

gručasto n.

ni kanalizacije

62

Hrpelje-Kozina

Rodik

288

suburbanizirano n.

/

63

Hrpelje-Kozina

Rožice

65

gručasto n.

ni kanalizacije

64

Hrpelje-Kozina

Skadanščina

45

gručasto n.

ni kanalizacije

65

Hrpelje-Kozina

Slivje

108

suburbanizirano n.

/

66

Hrpelje-Kozina

Slope

69

gručasto n.

ni kanalizacije

67

Hrpelje-Kozina

Tatre

54

gručasto n.

ni kanalizacije

68

Hrpelje-Kozina

Tublje pri Hrpeljah

137

suburbanizirano n.

v celoti urejena k.

69

Hrpelje-Kozina

Velike Loče

42

gručasto n.

ni kanalizacije

70

Hrpelje-Kozina

Vrhpolje

79

gručasto n.

ni kanalizacije

71

Izola/Isola

Baredi

88

razloženo n.

/

72

Izola/Isola

113

gručasto n.

v celoti urejena k.

73

Izola/Isola

Cetore
Dobrava/Dobrava
presso Isola

240

razloženo n.

/

74

Izola/Isola

Izola/Isola

10381

/

/

75

Izola/Isola

Jagodje/Jagodje

2153

/

/

76

Izola/Isola

Korte

655

razloženo n.

/

77

Izola/Isola

Malija

363

suburbanizirano n.

/

78

Izola/Isola

Nožed

48

razloženo n.

/

79

Izola/Isola

Šared

508

razloženo n.

/

80

Komen

Brestovica pri Komnu

204

razloženo n.

/
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Občina

Naselje

Št. Preb.

Oblika poselitve

Kanalizacija
urejenost

81

Komen

Brje pri Komnu

97

gručasto n.

ni kanalizacije

82

Komen

Coljava

48

gručasto n.

ni kanalizacije

83

Komen

Čehovini

61

gručasto n.

ni kanalizacije

84

Komen

Čipnje

16

gručasto n.

ni kanalizacije

85

Komen

Divči

36

gručasto n.

ni kanalizacije

86

Komen

Dolanci

18

gručasto n.

ni kanalizacije

87

Komen

Gabrovica pri Komnu

125

gručasto n.

v celoti urejena k.

88

Komen

Gorjansko

271

gručasto n.

ni kanalizacije

89

Komen

Hruševica

127

gručasto n.

ni kanalizacije

90

Komen

Ivanji Grad

82

gručasto n.

ni kanalizacije

91

Komen

Klanec pri Komnu

48

gručasto n.

ni kanalizacije

92

Komen

Kobdilj

194

gručasto n.

ni kanalizacije

93

Komen

Kobjeglava

190

gručasto n.

ni kanalizacije

94

Komen

Koboli

20

zaselek

ni kanalizacije

95

Komen

Kodreti

38

zaselek

ni kanalizacije

96

Komen

Komen

604

suburbanizirano n.

/

97

Komen

Lisjaki

50

gručasto n.

ni kanalizacije

98

Komen

Lukovec

48

gručasto n.

ni kanalizacije

99

Komen

Mali Dol

48

gručasto n.

ni kanalizacije

100 Komen

Nadrožica

8

zaselek

ni kanalizacije

101 Komen

Preserje pri Komnu

48

gručasto n.

ni kanalizacije

102 Komen

Rubije

40

gručasto n.

ni kanalizacije

103 Komen

Sveto

205

suburbanizirano n.

/

104 Komen

Šibelji

11

zaselek

ni kanalizacije

105 Komen

Škofi

7

gručasto n.

ni kanalizacije

106 Komen

Škrbina

147

gručasto n.

ni kanalizacije

107 Komen

Štanjel

340

suburbanizirano n.

/

108 Komen

Tomačevica

160

razloženo n.

/

109 Komen

Trebižani

14

zaselek

ni kanalizacije

110 Komen

Tupelče

59

gručasto n.

ni kanalizacije

111 Komen

Vale

21

zaselek

ni kanalizacije

112 Komen

Večkoti

8

zaselek

ni kanalizacije

113 Komen

Volčji Grad

99

gručasto n.

ni kanalizacije

114 Komen

Zagrajec

23

gručasto n.

ni kanalizacije

115 Koper/Capodistria

Abitanti

12

gručasto n.

ni kanalizacije

116 Koper/Capodistria

Ankaran/Ancarano

2984

/

/

117 Koper/Capodistria

Babiči

232

suburbanizirano n.

ni kanalizacije

118 Koper/Capodistria

Barizoni/Barisoni

125

gručasto n.

v izgradnji

119 Koper/Capodistria

Belvedur

12

zaselek

ni kanalizacije

120 Koper/Capodistria

Bertoki/Bertocchi

892

suburbanizirano n.

/

121 Koper/Capodistria

Bezovica

73

gručasto n.

v izgradnji

88

-

Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji

Naselje

Št. Preb.

Oblika poselitve

Kanalizacija
urejenost

122 Koper/Capodistria

Bočaji

27

gručasto n.

ni kanalizacije

123 Koper/Capodistria

Bonini

452

razloženo n.

/

124 Koper/Capodistria

103

suburbanizirano n.

/

125 Koper/Capodistria

Boršt
Bošamarin/
Bossamarino

395

suburbanizirano n.

/

126 Koper/Capodistria

Brezovica pri Gradinu 41

zaselek

ni kanalizacije

127 Koper/Capodistria

Brežec pri Podgorju

0

zaselek

ni kanalizacije

128 Koper/Capodistria

Brič

z

zaselek

ni kanalizacije

129 Koper/Capodistria

Butari

38

gručasto n.

ni kanalizacije

130 Koper/Capodistria

Cepki

93

gručasto n.

ni kanalizacije

131 Koper/Capodistria

Cerej/Cerei

110

suburbanizirano n.

/

132 Koper/Capodistria

Čentur

108

suburbanizirano n.

/

133 Koper/Capodistria

Čežarji

447

suburbanizirano n.

/

134 Koper/Capodistria

Črni Kal

191

gručasto n.

ni kanalizacije

135 Koper/Capodistria

Črnotiče

85

gručasto n.

ni kanalizacije

136 Koper/Capodistria

Dekani

1409

/

/

Občina

137 Koper/Capodistria

Dilici

4

zaselek

ni kanalizacije

138 Koper/Capodistria

Dol pri Hrastovljah

104

gručasto n.

v celoti urejena k.

139 Koper/Capodistria

Dvori

26

gručasto n.

ni kanalizacije

140 Koper/Capodistria

gručasto n.

ni kanalizacije

141 Koper/Capodistria

Fijeroga
21
Gabrovica pri Črnem
Kalu
76

suburbanizirano n.

/

142 Koper/Capodistria

Galantiči

18

zaselek

ni kanalizacije

143 Koper/Capodistria

Gažon

467

suburbanizirano n.

/

144 Koper/Capodistria

Glem

44

zaselek

ni kanalizacije

145 Koper/Capodistria

Gračišče

139

gručasto n.

v celoti urejena k.

146 Koper/Capodistria

Gradin

75

gručasto n.

ni kanalizacije

147 Koper/Capodistria

Grinjan

88

razloženo n.

/

148 Koper/Capodistria

Grintovec

83

gručasto n.

ni kanalizacije

149 Koper/Capodistria

Hrastovlje

143

gručasto n.

v celoti urejena k.

150 Koper/Capodistria

Hrvatini/Crevatini

1126

/

/

151 Koper/Capodistria

Jelarji

141

suburbanizirano n.

/

152 Koper/Capodistria

Kampel/Campel

565

suburbanizirano n.

/

153 Koper/Capodistria

Karli

z

zaselek

ni kanalizacije

154 Koper/Capodistria

46

gručasto n.

ni kanalizacije

155 Koper/Capodistria

Kastelec
Kolomban/
Colombano

480

razloženo n.

/

156 Koper/Capodistria

Koper/Capodistria

23726

/

/

157 Koper/Capodistria

Koromači - Boškini

34

zaselek

ni kanalizacije

158 Koper/Capodistria

Kortine

84

zaselek

ni kanalizacije

159 Koper/Capodistria

Koštabona

205

gručasto n.

ni kanalizacije

160 Koper/Capodistria

Kozloviči

42

gručasto n.

ni kanalizacije
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161 Koper/Capodistria

Krkavče

254

gručasto n.

delno urejena k.

162 Koper/Capodistria

Krnica

54

gručasto n.

ni kanalizacije

163 Koper/Capodistria

Kubed

165

gručasto n.

v celoti urejena k.

164 Koper/Capodistria

Labor

36

zaselek

ni kanalizacije

165 Koper/Capodistria

Loka

76

gručasto n.

v izgradnji

166 Koper/Capodistria

Lopar

85

suburbanizirano n.

/

167 Koper/Capodistria

Lukini

47

suburbanizirano n.

/

168 Koper/Capodistria

Manžan

407

suburbanizirano n.

/

169 Koper/Capodistria

Marezige

410

suburbanizirano n.

/

170 Koper/Capodistria

Maršiči

11

zaselek

ni kanalizacije

171 Koper/Capodistria

Močunigi

0

zaselek

ni kanalizacije

172 Koper/Capodistria

Montinjan

63

suburbanizirano n.

/

173 Koper/Capodistria

Movraž

104

gručasto n.

delno urejena k.

174 Koper/Capodistria

Olika

5

zaselek

ni kanalizacije

175 Koper/Capodistria

Osp

166

suburbanizirano n.

/

176 Koper/Capodistria

Peraji

0

zaselek

ni kanalizacije

177 Koper/Capodistria

Pisari

5

zaselek

ni kanalizacije

178 Koper/Capodistria

Plavje

435

suburbanizirano n.

/

179 Koper/Capodistria

Pobegi

1011

/

/

180 Koper/Capodistria

Podgorje

152

suburbanizirano n.

/

181 Koper/Capodistria

Podpeč

47

gručasto n.

v celoti urejena k.

182 Koper/Capodistria

Poletiči

47

zaselek

ni kanalizacije

183 Koper/Capodistria

Pomjan

160

suburbanizirano n.

/

184 Koper/Capodistria

Popetre

95

gručasto n.

ni kanalizacije

185 Koper/Capodistria

Prade/Prade

946

suburbanizirano n.

/

186 Koper/Capodistria

Praproče

23

zaselek

ni kanalizacije

187 Koper/Capodistria

Predloka

74

razloženo n.

/

188 Koper/Capodistria

166

gručasto n.

delno urejena k.

189 Koper/Capodistria

Pregara
Premančan/
Premanzano

156

razloženo n.

/

190 Koper/Capodistria

Puče

201

gručasto n.

ni kanalizacije

191 Koper/Capodistria

Rakitovec

145

gručasto n.

delno urejena k.

192 Koper/Capodistria

Rižana

107

suburbanizirano n.

/

193 Koper/Capodistria

Rožar

30

zaselek

ni kanalizacije

194 Koper/Capodistria

Sirči

54

gručasto n.

ni kanalizacije

195 Koper/Capodistria

Smokvica

34

zaselek

ni kanalizacije

196 Koper/Capodistria

Socerb

19

gručasto n.

ni kanalizacije

197 Koper/Capodistria

Sočerga

64

razloženo n.

/

198 Koper/Capodistria

Sokoliči

z

zaselek

ni kanalizacije

199 Koper/Capodistria

Spodnje Škofije

1221

/

/

200 Koper/Capodistria

Srgaši

148

gručasto n.

v celoti urejena k.

Občina
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201 Koper/Capodistria

Stepani

15

zaselek

ni kanalizacije

202 Koper/Capodistria

Sv. Anton

1343

/

/

203 Koper/Capodistria

Šalara/Salara

430

razloženo n.

/

204 Koper/Capodistria

9

zaselek

ni kanalizacije

205 Koper/Capodistria

Šeki
Škocjan/
San Canziano

477

suburbanizirano n.

/

206 Koper/Capodistria

Šmarje

651

suburbanizirano n.

/

207 Koper/Capodistria

Tinjan

151

gručasto n.

delno urejena k.

208 Koper/Capodistria

Topolovec

44

zaselek

ni kanalizacije

209 Koper/Capodistria

Trebeše

60

gručasto n.

ni kanalizacije

210 Koper/Capodistria

Triban

145

razloženo n.

/

211 Koper/Capodistria

Trsek

54

gručasto n.

ni kanalizacije

212 Koper/Capodistria

Truške

47

zaselek

ni kanalizacije

213 Koper/Capodistria

Tuljaki

13

zaselek

ni kanalizacije

214 Koper/Capodistria

Vanganel

436

suburbanizirano n.

/

215 Koper/Capodistria

Zabavlje

22

gručasto n.

ni kanalizacije

216 Koper/Capodistria

Zanigrad

0

zaselek

ni kanalizacije

217 Koper/Capodistria

Zazid

68

gručasto n.

v izgradnji

218 Koper/Capodistria

Zgornje Škofije

745

suburbanizirano n.

/

219 Koper/Capodistria

Župančiči

34

zaselek

ni kanalizacije

220 Piran/Pirano

Dragonja/Dragogna

296

razloženo n.

/

221 Piran/Pirano

5792

/

/

222 Piran/Pirano

Lucija/Lucia
Nova
vas
Dragonjo

193

gručasto n.

delno urejena k.

223 Piran/Pirano

Padna

156

gručasto n.

v celoti urejena k.

Občina

nad

224 Piran/Pirano

Parecag/Parezzago

910

razloženo n.

/

225 Piran/Pirano

Piran/Pirano

4143

/

/

226 Piran/Pirano

Portorož/Portorose

2849

/

/

227 Piran/Pirano

Seča/Sezza

942

razloženo n.

/

228 Piran/Pirano

Sečovlje/Sicciole

584

suburbanizirano n.

/

229 Piran/Pirano

Strunjan/Strugnano

564

gručasto n.

delno urejena k.

230 Piran/Pirano

Sv. Peter

329

gručasto n.

delno urejena k.

231 Sežana

Avber

89

gručasto n.

ni kanalizacije

232 Sežana

Bogo

z

gručasto n.

ni kanalizacije

233 Sežana

Brestovica pri Povirju

51

gručasto n.

ni kanalizacije

234 Sežana

Brje pri Koprivi

23

gručasto n.

ni kanalizacije

235 Sežana

Dane pri Sežani

400

suburbanizirano n.

/

236 Sežana

Dobravlje

88

gručasto n.

ni kanalizacije

237 Sežana

Dol pri Vogljah

87

suburbanizirano n.

/

238 Sežana

Dolenje

28

suburbanizirano n.

ni kanalizacije

239 Sežana

Dutovlje

517

gručasto n.

ni kanalizacije

240 Sežana

Filipčje Brdo

21

gručasto n.

ni kanalizacije
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241 Sežana

Godnje

83

gručasto n.

ni kanalizacije

242 Sežana

Gorenje pri Divači

124

suburbanizirano n.

/

243 Sežana

Gradišče pri Štjaku

6

zaselek

ni kanalizacije

244 Sežana

Gradnje

11

zaselek

ni kanalizacije

245 Sežana

Grahovo Brdo

28

zaselek

ni kanalizacije

246 Sežana

Griže

57

gručasto n.

ni kanalizacije

247 Sežana

Hribi

4

zaselek

ni kanalizacije

248 Sežana

Jakovce

27

gručasto n.

ni kanalizacije

249 Sežana

Kazlje

168

gručasto n.

v celoti urejena k.

250 Sežana

Kopriva

168

suburbanizirano n.

/

251 Sežana

Kosovelje

44

gručasto n.

ni kanalizacije

252 Sežana

Krajna vas

118

gručasto n.

v celoti urejena k.

253 Sežana

Kregolišče

13

zaselek

ni kanalizacije

254 Sežana

Kreplje

152

gručasto n.

v celoti urejena k.

255 Sežana

Križ

500

suburbanizirano n.

/

256 Sežana

Krtinovica

8

zaselek

ni kanalizacije

257 Sežana

Lipica

93

zaselek

v celoti urejena k.

258 Sežana

Lokev

708

suburbanizirano n.

/

259 Sežana

Mahniči

12

zaselek

ni kanalizacije

260 Sežana

Majcni

73

suburbanizirano n.

/

261 Sežana

Merče

119

gručasto n.

v celoti urejena k.

262 Sežana

Nova vas

6

zaselek

ni kanalizacije

263 Sežana

Orlek

169

suburbanizirano n.

/

264 Sežana

Plešivica

51

zaselek

ni kanalizacije

265 Sežana

Pliskovica

219

suburbanizirano n.

/

266 Sežana

Podbreže

40

gručasto n.

ni kanalizacije

267 Sežana

Poljane pri Štjaku

6

zaselek

ni kanalizacije

268 Sežana

Ponikve

116

gručasto n.

ni kanalizacije

269 Sežana

Povir

333

suburbanizirano n.

/

270 Sežana

Prelože pri Lokvi

81

suburbanizirano n.

/

271 Sežana

Pristava

4

zaselek

ni kanalizacije

272 Sežana

Raša

z

zaselek

ni kanalizacije

273 Sežana

Ravnje

54

gručasto n.

ni kanalizacije

274 Sežana

Razguri

30

gručasto n.

ni kanalizacije

275 Sežana

Sela

48

gručasto n.

ni kanalizacije

276 Sežana

Selo

17

zaselek

ni kanalizacije

277 Sežana

Senadolice

13

zaselek

ni kanalizacije

278 Sežana

Sežana

4876

/

/

279 Sežana

Skopo

241

suburbanizirano n.

/

280 Sežana

Stomaž

32

gručasto n.

ni kanalizacije

281 Sežana

Šepulje

80

suburbanizirano n.

/
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282 Sežana

Šmarje pri Sežani

260

suburbanizirano n.

/

283 Sežana

Štjak

50

gručasto n.

ni kanalizacije

284 Sežana

Štorje

317

suburbanizirano n.

/

285 Sežana

Tabor

4

zaselek

ni kanalizacije

286 Sežana

Tomaj

345

suburbanizirano n.

/

287 Sežana

Tublje pri Komnu

44

gručasto n.

ni kanalizacije

288 Sežana

Utovlje

37

gručasto n.

ni kanalizacije

289 Sežana

Veliki Dol

156

suburbanizirano n.

/

290 Sežana

Veliko Polje

62

gručasto n.

ni kanalizacije

291 Sežana

Voglje

72

gručasto n.

ni kanalizacije

292 Sežana

Vrabče

58

gručasto n.

ni kanalizacije

293 Sežana

Vrhovlje

90

gručasto n.

ni kanalizacije

Občina

-

294 Sežana
Žirje
94
gručasto n.
ni kanalizacije
Vir: Popis 2002, 2008; Ortofoto, 2008; Satelit, 2008; Marjetica feb. 2007; Končna analiza pilotnega projekta
Kras, 2008
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PRILOGA 2
OBČINA

NASELJE

LEGA

1

Koper/Capodistria

Abitanti

pobočje

3

Koper/Capodistria

Belvedur

pobočje

4

Koper/Capodistria

Bočaji

pobočje

5

Koper/Capodistria

Brezovica pri Gradinu

pobočje

6

Koper/Capodistria

Brežec pri Podgorju

pobočje

7

Koper/Capodistria

Brič

rob slemena

8

Koper/Capodistria

Butari

rob slemena

9

Koper/Capodistria

Cepki

dno doline

10

Koper/Capodistria

Črni Kal

pobočje

11

Koper/Capodistria

Črnotiče

pobočje

12

Koper/Capodistria

Dilici

rob slemena

13

Koper/Capodistria

Dvori

dno doline

14

Koper/Capodistria

Fijeroga

rob slemena

15

Koper/Capodistria

Galantiči

pobočje

16

Koper/Capodistria

Glem

rob slemena

17

Koper/Capodistria

Gradin

pobočje

18

Koper/Capodistria

Grintovec

rob slemena

19

Koper/Capodistria

Karli

pobočje

20

Koper/Capodistria

Kastelec

pobočje

21

Koper/Capodistria

Koromači - Boškini

pobočje

22

Koper/Capodistria

Kortine

dno doline

23

Koper/Capodistria

Koštabona

pobočje

24

Koper/Capodistria

Kozloviči

rob slemena

25

Koper/Capodistria

Krkavče

rob slemena

26

Koper/Capodistria

Krnica

pobočje

27

Koper/Capodistria

Labor

rob slemena

28

Koper/Capodistria

Maršiči

pobočje

29

Koper/Capodistria

Močunigi

rob slemena

30

Koper/Capodistria

Movraž

pobočje

31

Koper/Capodistria

Olika

rob slemena

32

Koper/Capodistria

Peraji

pobočje

33

Koper/Capodistria

Pisari

pobočje

34

Koper/Capodistria

Poletiči

pobočje

35

Koper/Capodistria

Popetre

rob slemena

36

Koper/Capodistria

Praproče

rahlo valovit svet

37

Koper/Capodistria

Pregara

rob slemena

38

Koper/Capodistria

Puče

rob slemena

39

Koper/Capodistria

Rakitovec

rob slemena

40

Koper/Capodistria

Rožar

rob slemena

41

Koper/Capodistria

Sirči

pobočje
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42

Koper/Capodistria

Smokvica

dno doline

43

Koper/Capodistria

Socerb

rob slemena

44

Koper/Capodistria

Sokoliči

pobočje

45

Koper/Capodistria

Stepani

rob slemena

46

Koper/Capodistria

Šeki

pobočje

47

Koper/Capodistria

Tinjan

rob slemena

48

Koper/Capodistria

Topolovec

rob slemena

49

Koper/Capodistria

Trebeše

rob slemena

50

Koper/Capodistria

Trsek

rob slemena

51

Koper/Capodistria

Truške

pobočje

52

Koper/Capodistria

Tuljaki

pobočje

53

Koper/Capodistria

Zabavlje

rob slemena

54

Koper/Capodistria

Zanigrad

pobočje

55

Koper/Capodistria

Župančiči

pobočje

56

Piran/Pirano

Nova vas nad Dragonjo

rob slemena

57

Piran/Pirano

Strunjan/Strugnano

pobočje

Sv. Peter

rob slemena

58
Piran/Pirano
Vir: Ortofoto, 2008; Satelit, 2008
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PRILOGA 3
OBČINA

NASELJE

LEGA

1

Divača

Barka

pobočje

2

Divača

Betanja

pobočje

3

Divača

Brežec pri Divači

rob slemena

4

Divača

Dane pri Divači

rob slemena

5

Divača

Dolnje Vreme

pobočje

6

Divača

Gabrče

pobočje

7

Divača

Goriče pri Famljah

rahlo valovit svet

8

Divača

Gornje Ležeče

pobočje

9

Divača

Gornje Vreme

pobočje

10

Divača

Gradišče pri Divači

pobočje

11

Divača

Kačiče - Pared

dno doline

12

Divača

Kozjane

rob slemena

13

Divača

Laže

dno doline

15

Divača

Naklo

rahlo valovit svet

16

Divača

Ostrovica

rob slemena

17

Divača

Otošče

dno doline

18

Divača

Podgrad pri Vremah

pobočje

19

Divača

Potoče

rahlo valovit svet

20

Divača

Senadole

rahlo valovit svet

21

Divača

Škocjan

rahlo valovit svet

22

Divača

Škoflje

dno doline

23

Divača

Vareje

pobočje

24

Divača

Vatovlje

rob slemena

25

Divača

Vremski Britof

dno doline

26

Divača

Zavrhek

pobočje

27

Hrpelje-Kozina

Artviže

rob slemena

28

Hrpelje-Kozina

Bač pri Materiji

dno doline

29

Hrpelje-Kozina

Beka

pobočje

30

Hrpelje-Kozina

Brezovica

dno doline

31

Hrpelje-Kozina

Brezovo Brdo

pobočje

32

Hrpelje-Kozina

Golac

dno doline

33

Hrpelje-Kozina

Gradišica

rob slemena

34

Hrpelje-Kozina

Hotična

pobočje

35

Hrpelje-Kozina

Kovčice

rob slemena

36

Hrpelje-Kozina

Materija

dno doline

37

Hrpelje-Kozina

Mihele

rob slemena

38

Hrpelje-Kozina

Mrše

pobočje

39

Hrpelje-Kozina

Nasirec

pobočje

40

Hrpelje-Kozina

Ocizla

rob slemena

41

Hrpelje-Kozina

Odolina

pobočje
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42

Hrpelje-Kozina

Orehek pri Materiji

pobočje

43

Hrpelje-Kozina

Petrinje

pobočje

44

Hrpelje-Kozina

Poljane pri Podgradu

rahlo valovit svet

45

Hrpelje-Kozina

Povžane

dno doline

46

Hrpelje-Kozina

Ritomeče

rahlo valovit svet

47

Hrpelje-Kozina

Rožice

rahlo valovit svet

48

Hrpelje-Kozina

Skadanščina

pobočje

49

Hrpelje-Kozina

Slope

pobočje

50

Hrpelje-Kozina

Tatre

pobočje

51

Hrpelje-Kozina

Velike Loče

pobočje

52

Hrpelje-Kozina

Vrhpolje

pobočje

53

Komen

Brje pri Komnu

dno doline

54

Komen

Coljava

rahlo valovit svet

55

Komen

Čehovini

dno doline

56

Komen

Čipnje

dno doline

57

Komen

Divči

dno doline

58

Komen

Dolanci

dno doline

59

Komen

Gorjansko

rahlo valovit svet

60

Komen

Hruševica

rahlo valovit svet

61

Komen

Ivanji Grad

rahlo valovit svet

62

Komen

Klanec pri Komnu

rahlo valovit svet

63

Komen

Kobdilj

pobočje

64

Komen

Kobjeglava

rahlo valovit svet

65

Komen

Koboli

dno doline

66

Komen

Kodreti

dno doline

67

Komen

Lisjaki

pobočje

68

Komen

Lukovec

rahlo valovit svet

69

Komen

Mali Dol

rahlo valovit svet

70

Komen

Nadrožica

rahlo valovit svet

71

Komen

Preserje pri Komnu

rahlo valovit svet

72

Komen

Rubije

rahlo valovit svet

73

Komen

Šibelji

rahlo valovit svet

74

Komen

Škofi

rahlo valovit svet

75

Komen

Škrbina

rahlo valovit svet

76

Komen

Trebižani

dno doline

77

Komen

Tupelče

rahlo valovit svet

78

Komen

Vale

dno doline

79

Komen

Večkoti

dno doline

80

Komen

Volčji Grad

rahlo valovit svet

81

Komen

Zagrajec

pobočje

82

Sežana

Avber

rahlo valovit svet
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83

Sežana

Bogo

rob slemena

84

Sežana

Brestovica pri Povirju

rahlo valovit svet

85

Sežana

Brje pri Koprivi

rahlo valovit svet

86

Sežana

Dobravlje

rahlo valovit svet

87

Sežana

Dolenje

rob slemena

88

Sežana

Dutovlje

rahlo valovit svet

89

Sežana

Filipčje Brdo

rahlo valovit svet

90

Sežana

Godnje

rahlo valovit svet

91

Sežana

Gradišče pri Štjaku

rob slemena

92

Sežana

Gradnje

rahlo valovit svet

93

Sežana

Grahovo Brdo

rahlo valovit svet

94

Sežana

Griže

rob slemena

95

Sežana

Hribi

rob slemena

96

Sežana

Jakovce

rob slemena

97

Sežana

Kosovelje

rahlo valovit svet

98

Sežana

Kregolišče

rahlo valovit svet

99

Sežana

Krtinovica

pobočje

100

Sežana

Mahniči

dno doline

101

Sežana

Nova vas

dno doline

102

Sežana

Plešivica

rahlo valovit svet

103

Sežana

Podbreže

rahlo valovit svet

104

Sežana

Poljane pri Štjaku

pobočje

105

Sežana

Ponikve

rahlo valovit svet

106

Sežana

Pristava

rob slemena

107

Sežana

Raša

dno doline

108

Sežana

Ravnje

pobočje

109

Sežana

Razguri

pobočje

110

Sežana

Sela

pobočje

111

Sežana

Selo

rob slemena

112

Sežana

Senadolice

dno doline

113

Sežana

Stomaž

pobočje

114

Sežana

Štjak

rob slemena

115

Sežana

Tabor

rob slemena

116

Sežana

Tublje pri Komnu

rahlo valovit svet

117

Sežana

Utovlje

rahlo valovit svet

118

Sežana

Veliko Polje

pobočje

119

Sežana

Voglje

rahlo valovit svet

120

Sežana

Vrabče

pobočje

121

Sežana

Vrhovlje

rahlo valovit svet

Žirje

rahlo valovit svet

122 Sežana
Vir: Ortofoto, 2008; Satelit, 2008
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