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PRESOJA UPORABNOSTI RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV PRI PLANINSKIH
POSTOJANKAH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
IZVLEČEK:
Diplomsko delo je prikaz presoje možnosti reševanja vodnoekološke problematike – čiščenja
odpadnih vod planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku s pomočjo rastlinskih
čistilnih naprav (RČN), ki imajo številne prednosti pred »klasičnimi« oziroma malimi čistilnimi
napravami. Delo skuša preko analize (vodno)ekološkega stanja ter lokacije obravnavanih
planinskih postojank ugotoviti, pri katerih kočah bi se lahko čistile odpadne vode z RČN. Glavna
omejitvena dejavnika za izgradnjo RČN sta nadmorska višina (do 2000 m) in pomanjkanje
primernega prostora (2,5 m2/PE), zato je bilo v raziskavo zajetih samo 18 izmed 36 planinskih
postojank v TNP. Na podlagi ocene stopnje ranljivosti so predlagane prioritete reševanja
vodnoekološke problematike z RČN. Analiza je pokazala, da način odvajanja in čiščenja
odpadne vode pri nobeni koči ne ustreza zakonskim določilom in da se lahko ta problematika
učinkovito reši z izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav pri 12 planinskih postojankah, od tega je
pri 6 čiščenje odpadnih vod z RČN zelo priporočljivo.

KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, Triglavski narodni park, planinske postojanke, odpadne
vode, rastlinske čistilne naprave

ESTIMATION OF CONSTRUCTED WETLANDS APPLICABILITY AT TRIGLAV
NATIONAL PARK MOUNTAIN HUTS
ABSTRACT:
This diploma paper discusses the applicability of constructed wetlands at Triglav national park
mountain huts as the way of tackling hydro-ecological problems. This process has many
advantages in comparison to the use of classic (small) wastewater treatment plants. The attempt
was made to analyze hydro-ecological conditions as well as the location of the mountain huts in
order to determine those, where the use of the constructed wetlands would be possible. Main
limiting factors turned out to be the altitude (which should be below 2000 m) and the lack of the
appropriate space (at least 2,5 m2/PE). Therefore there were only 18 out of 36 Triglav national
park mountain huts suitable to be included in the research. In this paper the priorities in the
process of solving hydro-ecological problems with the use of constructed wetlands are stated,
based on the evaluation of the degree of vulnerability. The analysis shows that present draining
and purifying wastewater is not in compliance with the law at none of the mountain huts. This
problem can only be solved efficiently by building the constructed wetlands at 12 mountain huts,
at 6 of these this process is highly recommended.

KEY WORDS: environmental protection, Triglav national park, mountain huts, waste water,
constructed wetlands
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1. UVOD
Ob razširitvi in posodobitvi Koče pri Triglavskih jezerih sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja
smo prišli do spoznanja, da postaja vpliv planinskih postojank na pitno vodo v Alpah resen
problem. Omenjena koča uživa (poleg Triglavskega doma) status »najekskluzivnejše« lokacije v
Triglavskem narodnem parku, to pa nalaga upravljavcu neprimerno večjo odgovornost in
izostren čut za varovanje naravnega bogastva. Kljub priporočilom uprave TNP, da naj ob
razširitvi postojanke zgradijo suha stranišča ali da naj prestavijo kočo na novo lokacijo, kjer ne
bo neposredno onesnaževala Dvojnega jezera, je tudi takrat ekonomija prevladala nad ekologijo.
Direktor TNP je v Planinskem vestniku leta 1987 zapisal: »Takšna spoznanja zahtevajo
streznitev. Žal se le malo ljudi tega zaveda, še manj je tistih, ki iščejo načine streznitve.« (Bizjak,
1987a, str. 183)
Planinska zveza Slovenije in posamezna planinska društva se z ekološko sanacijo planinskih
postojank načrtno ukvarjajo od leta 1991, ko so bile na prvem posvetu o varovanju gorskega
okolja sprejete usmeritve, ki so se nanašale na: prehod na čiste vire energije (fotovoltaika –
sončni generatorji, izraba vetra), odstranjevanje odpadkov, varčevanje z vodnimi viri in čiščenje
odpadnih voda. V zadnjih dvanajstih, trinajstih letih, torej od začetka sanacije, je bilo v gorah
marsikaj narejenega. Pohvalno je zlasti nadomeščanje dizelskih agregatov s fotovoltaičnimi
sistemi, saj danes v TNP praktično ni več koče, ki ne bi imela nameščenih sončnih celic za
pridobivanje električne energije (razen seveda tistih, ki so priključene na javno omrežje). Tudi
akcija »Odnesimo smeti v dolino« je bila uspešna, tako da se je problem z odstranjevanjem
odpadkov v planinskih kočah močno zmanjšal.
Najmanj je bilo do sedaj narejenega na področju varčevanja z vodo (zmanjševanje porabe) in
praktično nič na temo čiščenja odpadnih voda planinskih postojank. Največji problem se kaže
ravno pri čiščenju odpadnih voda, saj je to v visokogorskem kraškem svetu še posebej
pomembno. Učinkovito čiščenje odpadnih voda se bo pričelo šele z letom 2004, ko bodo
zgrajene prve »prave« čistilne naprave (Dom na Komni ter Aljažev in Šlajmerjev dom v Vratih).
Vodo kot osnovno potrebno tekočino je nujno ohranjati kot naravni vir in preprečevati škodljive
učinke na okolje, ki jih povzročajo nezadostno očiščene odpadne vode. Onesnaženo vodo je v
skladu z zahtevami slovenske zakonodaje potrebno očistiti do mejnih vrednosti za izpuste
(Premzl, 2003).
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so začele pri nas veljati nove direktive, ki zajemajo tudi
okolje. Na dan so prišla vprašanja, ki se nanašajo na ravnanje z odpadno vodo. Za slednje je v
Sloveniji še vedno izredno slabo poskrbljeno. Ni odveč podatek, da je le okoli 20 % prebivalstva
»priključenega« na čistilne naprave ter da se samo 50 % te odpadne vode čisti v kombiniranem
mehansko biološkem postopku (Bulc, Vrhovšek, 2002). Zaradi goratosti, odmaknjenosti, redke
in razpršene poselitve so mnoga naselja v Triglavskem narodnem parku brez urejenega
kanalizacijskega sistema, priključenega na čistilno napravo.
Zlasti v turistični sezoni so vode (tako tekoče in stoječe kot tudi podzemne) v bližini turističnih
centrov, narodnih parkov in drugih receptivnih turističnih območij bolj obremenjene s fekalnimi
odplakami; posebno pozornost je potrebno nameniti tudi kraškim območjem. In ravno naš edini
narodni park predstavlja vse to: zavarovano (narodni park), turistično in kraško območje!
Potreba po čiščenju odpadnih voda in zaščiti vodnih virov je zato iz leta v leto večja.
Onesnaženje vodnih virov lahko vodi do uničenja ekosistema in predstavlja grožnjo turizmu ter
visoko tveganje za zdravje ljudi.
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Poselitev v Alpah je redka in razpršena, čeprav je koncentrirana na doline. Raba tal je zaradi
poselitve, klime, revne prsti in drugih dejavnikov ekstenzivna, zlasti v visokogorju. Del Alp –
tako slovenskih kot evropskih – je zaščiten zaradi ekoloških razlogov, velike doživljajske
vrednosti, možnosti za rekreacijo in nenazadnje tudi zaradi varovanja vodnih virov.
Potencialnih in aktualnih onesnaževalcev vodnih virov je veliko, a so pretežno vezani na doline
in kotline. Pomemben onesnaževalec – v visokogorju praktično edini – so planinske postojanke,
teh je v Triglavskem narodnem parku kar 36. Gradnja kanalizacije med razpršenimi kočami
seveda ni smiselna, postavitev malih čistilnih naprav pa je draga in pogosto pomeni tudi grob
poseg v prostor. V zadnjih letih se pojavljajo nekateri novi sistemi, med njimi rastlinske čistilne
naprave, ki skušajo kar najbolj posnemati naravne procese.
Rastlinske čistilne naprave so okolju prijazni sistemi za primarno, sekundarno in terciarno
čiščenje različnih vrst odpadne vode. Temeljijo na samočistilni sposobnosti naravnih
ekosistemov. Gre pravzaprav za umetna močvirja, skozi katera se pretaka odpadna voda.
Zasnovana so tako, da posnemajo procese, ki potekajo v naravnih močvirjih, le da je okolje
(pogoji) tukaj kontrolirano ter da so procesi pospešeni. Odpadna voda se čisti med počasnim
pretakanjem skozi substrat (mešanico prsti, peska,…), kjer pride v stik z rastlinami in
mikroorganizmi. Čiščenje poteka v mikroekosistemu, kjer se na koreninah rastlin naselijo
mikroorganizmi, ki predstavljajo zelo učinkovito čistilno »napravo«. Pazljiva izbira rastlin,
substrata in mikroorganizmov nadomešča drago tehnično opremo.
Prednosti uporabe RČN v turističnih območjih in narodnih parkih ter drugih zavarovanih
območjih je – poleg nizkih stroškov izgradnje in vzdrževanja – veliko: delujejo brez dodatnih
virov energije ter se lepo vključujejo v okolje. So skoraj neopazne, tako da niso moteče – ravno
nasprotno: popestrijo okolje. Učinkovito odstranjujejo nutriente, sposobne so zadrževanja
hidravličnih viškov in strupenih snovi ter pomenijo nastanek novega ekosistema (Bulc,
Vrhovšek, 2002a).

1.1. NAMEN, CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Namen pričujoče diplomske naloge je na podlagi statističnih podatkov, značilnosti planinskih
postojank, geografskih značilnosti okolja, v katerem se nahajajo ter sedanjega načina odvajanja
in čiščenja odpadne vode, za vsako posebej presoditi, ali bi bila možna in smotrna postavitev
RČN za rešitev vodnoekološke problematike. Ker ima vsaka planinska postojanka in njena
okolica specifične lastnosti, je bilo potrebno analizirati in iskati rešitve ločeno, za vsako posebej.
Ker se z rastlinskimi čistilnimi napravami geografi še niso ukvarjali, je v prvem delu naloge moj
namen predstaviti rastlinske čistilne naprave, čistilne procese, ki se v njih odvijajo, kakovost
čiščenja ter ekonomski vidik njihove uporabe. Ne bom pa se ukvarjal s samim projektiranjem
sistemov, kroženjem snovi in z njihovim odstranjevanjem iz čiščene vode v RČN, saj le-to za
pričujočo diplomsko nalogo ni bistveno.
Sedanje čiščenje odpadne vode planinskih postojank ni ustrezno (brez kanalizacije in primernega
čiščenja – pretežno gre samo za greznice), saj je premalo učinkovito, gradnja malih čistilnih
naprav pa je draga. S posnemanjem samočistilnih sposobnosti naravnih ekosistemov (močvirij)
lahko RČN ponudijo alternativo – poceni in okolju prijazno čiščenje odpadnih voda.
Cilj diplomskega dela je – na podlagi analize obremenjevanja vodnih virov zaradi odpadnih vod,
lokacije (nadmorska višina), mikrolokacije (matična podlaga, reliefne oblike, naklon,
ekspozicija) – presoditi oz. določiti planinske postojanke, kjer bi bila gradnja rastlinske čistilne
naprave možna, smiselna, smotrna in upravičena.
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Vse koče seveda niso primerne za postavitev RČN; glavna omejitvena dejavnika sta zlasti
nadmorska višina in pomanjkanje prostora (RČN namreč potrebujejo relativno veliko prostora,
okoli 2 do 2,5 m2/PE).
Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v visokogorju je izjemnega pomena za ohranjanje
narave v gorskem svetu in varstvo vodnih virov. Zahteva celosten in dodelan pristop ter
učinkovito reševanje. Že na začetku pa je treba poudariti, da je gradnja rastlinskih čistilnih
naprav (ali drugih sistemov čiščenja) pri planinskih postojankah samo zdravljenje gorskega
okolja. Mnogo pomembnejše je sprejetje preventivnih ukrepov – v prvi vrsti bo potrebno
zmanjšati porabo vode in s tem količino odplak. To pa bomo lahko dosegli samo z
zmanjševanjem udobja v planinskih postojankah. Ključno vlogo bo moralo odigrati ozaveščanje
prebivalcev in obiskovalcev ter sprememba miselnosti (zavestno samoomejevanje in
samoodpovedovanje). Kjer zmanjšanja porabe vode s preventivnimi ukrepi ni mogoče doseči, je
predvidena izgradnja čistilnih naprav.

1.2. METODOLOGIJA
Diplomska naloga je prikaz presoje možnosti reševanja vodnoekološke problematike (čiščenja
odpadnih voda) planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku s pomočjo rastlinskih
čistilnih naprav.
V delu ne bo govora samo o presoji uporabnosti RČN za čiščenja odpadnih vod omenjenih
objektov, marveč bom skušal prikazati celotno vodnoekološko problematiko odpadnih voda
planinskih postojank, saj so RČN le eden od načinov oz. možnosti reševanja tega problema kot
dela celovite okoljske sanacije.
Za iskanje rešitev – postavitev RČN – je potrebno poznati tudi zakonske normative, dosedanje
načine čiščenja odpadne vode, naravne danosti, ranljivost gorskega okolja (občutljivost in
obremenjevanje), predvsem pa specifične lastnosti posamezne postojanke.
Naloga je sestavljena iz več delov: v prvem predstavljam RČN, drugi je namenjen Triglavskemu
narodnemu parku in vodnoekološki problematiki PP, tretji pa analizi vsake koče posebej.
Planinske postojanke se namreč med seboj močno razlikujejo, zato je bilo potrebno obravnavati
vsako posebej. Nikakor ni mogoče uveljavljati nekih univerzalnih rešitev.
Poleg naravnih danosti (nadmorske višine in mikrolokacije – primeren prostor) so za presojo
uporabnosti RČN odločilne tudi nekatere specifične lastnosti posamezne postojanke, med njimi
število nočitev in število obiskovalcev (enodnevnih gostov), čas obratovanja (sezona, vse leto,
vikendi), število ležišč, dostop do postojanke, oskrba z vodo in njena poraba, varčevalni ukrepi
(suha stranišča, varčne pipe,…), ravnanje z odpadno vodo,… Večino teh podatkov sem dobil s
terenskim delom in s pomočjo vprašalnika, ki sem ga pripravil in izpolnjeval z oskrbniki ali
gospodarji posameznih planinskih postojank. Podatke sem zbiral avgusta in septembra 2003 ter
od marca do junija 2004.
Na podlagi dobljenih podatkov sem vsako kočo posebej analiziral (poglavje 7, str. 65-122), ali je
primerna za postavitev RČN.
Za vsako postojanko sem ocenil tudi stopnjo ranljivosti, saj sem skušal predlagati prioritete
reševanja vodnoekološke problematike z RČN. Stopnjo ranljivosti sem določil na podlagi ocene
občutljivosti okolja za odpadne vode in ocene obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami iz
planinskih postojank s pomočjo izbranih kazalcev. Slednje delno povzemam po I. Baraga (2002).
Za vse PP sem – na podlagi obrazca Normativi za ureditev koč, ki ga navaja I. Baraga (2002, str.
32) – izračunal porabo vode oz. količino odpadnih voda. Nato sem izračunal tudi največji
populacijski ekvivalent (PE), ki je pomemben kazalec stopnje onesnaževanja vode.
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Populacijska enota oz. populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza
onesnaženju, katerega povzroči en prebivalec na dan. Ker pa v planinskih postojankah razen
oskrbnika in pomočnikov ni stalnih prebivalcev, sem za izračun PE v planinskih postojankah
prav tako uporabil Normative za ureditev koč ter jih nekoliko priredil za potrebe diplomske
naloge. PE je pomemben predvsem pri določanju velikosti čistilne naprave. Pri RČN velja, da 1
PE zaseda približno 2,5 m2. Tako sem pri nekaterih kočah (ki imajo manj primernega zemljišča),
lahko potrdil oz. ovrgel možnost postavitve RČN šele po izračunu PE.
V Triglavskem narodnem parku je 36 planinskih postojank, v analizo jih je bilo zajetih 18.
Vse koče seveda niso primerne za postavitev RČN; glavna omejitvena dejavnika sta nadmorska
višina (učinkovitost približno do 2000 m n.m.v.) in pomanjkanje prostora (2 do 2,5 m2/PE).
Zaradi velike nadmorske višine sem v prvem koraku iz analize izključil 5 najvišje ležečih
postojank – štiri v okolici Triglava ter Gomiščkovo zavetišče na Krnu. To ne pomeni, da je
vodnoekološka problematika teh postojank ustrezno rešena, pač pa da so koče za izgradnjo RČN
zaradi velike nadmorske višine neprimerne. V drugem koraku sem predvidel mejo za postavitev
RČN nekako med 1900 in 2100 metri ter sklepal, da na primernost postavitve RČN vpliva zlasti
mikrolokacija z mikroklimo oz. dovolj primernega (razpoložljivega) prostora. Med 1900 in 2100
m ležijo štiri postojanke, od tega tri nad 2000 m – Zavetišče pod Špičkom, Pogačnikov dom na
Kriških podih in Zasavska koča na Prehodavcih; Koča na Mangartskem sedlu pa se nahaja 1906
m nad morjem. Vse štiri postojanke sem obiskal in ocenil, da so naravni pogoji (med njimi na
prvem mestu primeren prostor) neugodni za čiščenje odpadne vode z RČN, zato sem jih izključil
iz analize. V naslednjem koraku sem zaradi pomanjkanja prostora za postavitev čistilnih gred v
okolici postojanke iz analize izločil še 7 nižje ležečih koč: Kočo pri izviru Soče, Tičarjev dom in
Mihov dom na Vršiču, Dom Z. Jelinčiča na Črni prsti, kočo Merjasec na Voglu, Kočo pri Savici
in Dom na Komni. V zadnjem koraku sem izločil postojanke, pri katerih v času pisanja
diplomskega dela (junij 2004) gradijo čistilne sisteme. To so Aljažev in Šlajmerjev dom v Vratih
ter Dom na Komni (izločen že v prejšnjem koraku).
Na podlagi naravnogeografskih značilnosti območja (nadmorske višine in reliefa oz.
mikroreliefa), kjer stojijo planinske postojanke, sem torej ocenil, da je preostalih 18 koč
primernih za čiščenje odpadnih vod z RČN. Zajete so bile v analizo, obravnavana je bila vsaka
posebej.
Uporabljena je bila induktivna metoda raziskovanja. Podatke, ki sem jih potreboval, sem dobil s
pomočjo vprašalnika, ki sem ga izpolnjeval z oskrbniki ali gospodarji posameznih planinskih
postojank ter s terenskim delom (ogledom) in iz literature. Statistične podatke o številu gostov in
nočitev sem dobil na Planinski zvezi Slovenije, v samih postojankah ali v pisarnah pristojnih
planinskih društev. Zbiranje statističnih podatkov je zelo slabo organizirano, saj nobena izmed
zgoraj navedenih institucij za to ni pooblaščena in je vodenje statistike prepuščeno natančnosti
oz. doslednosti posameznikov. Statistični podatki o številu enodnevnih gostov so ocene, kjer se
upošteva število vpisanih v vpisno knjigo v koči in množeno s tri (tak kriterij uporablja tudi
PZS). Bolj zanesljivi so podatki o številu nočitev, saj morajo biti vsi »prenočevalci« zapisani v
knjigo nočitev.
Preko analize naravnih danosti in obremenjevanja okolja, posebno vodnih virov, zaradi odpadnih
voda iz planinskih postojank, sem ocenil primernost uporabe rastlinskih čistilnih naprav za vsako
planinsko postojanko ter prioriteto reševanja problema s predlogi rešitev.
Definicija planinske postojanke.
»Planinska postojanka je stavba v gorskem svetu, ki nudi zavetje, tudi prenočišče, oskrbo.«
(Planinski terminološki slovar, 2002, str. 146) Po istem viru je planinska koča »manjša planinska
postojanka«. V diplomski nalogi sem zajel le oskrbovane planinske postojanke, to so
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»postojanke, v katerih se dobita hrana in prenočišče.« (Planinski…, 2002, str. 140) Planinska
postojanka je (v tej raziskavi) torej koča, dom, zavetišče oz. objekt, ki je:
• oskrbovan (oskrbujejo ga planinska društva – izjema je le koča Merjasec na Voglu, ki je
v zasebni lasti),
• odprt vsaj v sezoni,
• v katerem se dobita hrana in prenočišče.
V TNP je namreč še več objektov: 17 manjših koč v lasti uprave TNP, ki jih le-ta oddaja, nekaj
koč, ki so odprte občasno ter so zaprtega tipa, je v privatni lasti, 7 pa je neoskrbovanih bivakov.

1.3. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Literature (tuja v zbornikih in revijah, domača največ v diplomskih nalogah na Biotehniški
fakulteti, na Oddelku za biologijo) na temo rastlinskih čistilnih naprav je veliko, a se nobena ne
nanaša na gorski svet oz. na delovanje in uporabo v ekstremnih pogojih. V Sloveniji sicer ena
planinska postojanka že ima RČN (Dom na Menini planini), a jo je postavila firma iz tujine, ki ni
pustila pri nas nobene dokumentacije. Na področju RČN je v Sloveniji vodilno podjetje Limnos
iz Ljubljane (prof. D. Vrhovšek in T. Bulc).
Dosedanjih analiz planinskih postojank s poudarkom na varstvu okolja je bilo pri nas (in v TNP)
zelo malo. Planinska zveza je leta 1990 vsem planinskim društvom v Sloveniji, ki upravljajo
planinske postojanke, poslala vprašalnik »Ekološko stanje«, ki se je nanašal samo na oskrbo z
električno energijo, odpadne vode in odpadke. Leta 1991 in 1995 sta bili v TNP narejeni
nekoliko podrobnejši analizi stanja planinskih koč s predlogi ukrepov in ovrednotenjem
stroškov. Planinska zveza in Uprava TNP razpolagata z zelo malo podatki pa še ti niso zanesljivi.
V veliko pomoč sta mi bila zbornika s posvetov: Varstvo okolja pri planinskih postojankah
Triglavskega narodnega parka (1997) in Posvet Planinske koče in varstvo okolja (2000). Z
diplomsko nalogo Vodnoekološka problematika odpadnih voda planinskih postojank občine
Kranjska gora (v TNP) se je ukvarjala kolegica I. Baraga (2002). V pomoč mi je bilo tudi
diplomsko delo B. Premzl (2003) – Male čistilne naprave ter študija Vodnogospodarskega
inštituta Čiščenje odpadnih vod koče pri Triglavskih jezerih (Brezigar, 1997). Na Planinski zvezi
je izšel priročnik Napotila za čiščenje odpadnih vod planinskih koč (Dretnik, 2003), ki je
namenjen predvsem planinskim društvom na poti k ekološki sanaciji njihovih postojank.
Hidrogeoloških raziskav visokogorskega krasa je bilo v Julijskih Alpah malo. Šele leta 1993 je
bila naročena in izdelana prva raziskava (druga leta 1995) o tem, kam tečejo odpadne vode s
planinskih koč v Julijskih Alpah (Janež, 1993 in 1995). Za številne planinske postojanke še
zmeraj ni jasno, katere vodne vire ogrožajo. O stanju visokogorskih jezer poroča raziskava
Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp (Brancelj et al., 2002).

1.4. ZAKONODAJA S PODROČJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD
Na kakšen način se bo odpadna voda očistila, je odvisno od kamninske podlage, prsti, rastja in
vode (površinske, podtalnice, morja), v katerega se izliva. Da bi se izognili slabemu stanju
vodotokov in onesnaževanju okolja, obstajajo zakonski predpisi in kriteriji, ki jih je potrebno
upoštevati pri ravnanju z odpadnimi vodami (Tabela 1). Zakonodajo v celoti povzemam po I.
Baraga (2002, str. 16-22).
Področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami v Sloveniji v največji meri pokrivata (UL
RS 35/1996 ter spremembe in dopolnitve UL RS 90/1998, 31/2001, 62/2001):
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(splošna uredba);
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav s
posebnimi zahtevami za komunalne odpadne vode.

SPLOŠNE DOLOČBE
Prepovedi (15. člen)
Odpadno vodo je prepovedano odvajati neposredno v podzemne vode, stoječe površinske vode
ali vode, namenjene pripravi pitne vode.
Komunalno ali tehnološko odpadno 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.
Ministrstvo za okolje in prostor lahko dovoli odvajanje komunalne ali tehnološke odpadne vode
v tla na območjih, kjer ni vodotokov, če iz vloge povzročitelja obremenitve izhaja, da:
• parametri odpadne vode ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za odvajanje
neposredno v vode,
• odvajanje v tla ni na vodozbirnem območju naravnih jezer ali na območju, ki je s
predpisom določeno kot varstveni pas za zajem pitne, termalne, mineralne ali zdravilne
vode in
• odvajanje v tla ne bo vplivalo na kakovost podzemne vode in tal.
UKREPI ZA RAVNANJE S KOMUNALNO ODPADNO VODO (16. člen)
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 z ustrezno
zmogljivostjo čiščenja.
Komunalno odpadno vodo 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 PE in sta nepretočna greznica in njeno praznjenje urejena na predpisan način.
MEJNE VREDNOSTI OSNOVNIH PARAMETROV
Mejna vrednost emisije snovi je vrednost, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev,
povzročena z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Tabela 1: Povzetek mejnih vrednosti parametrov odpadne vode za odvajanje neposredno v vode
Parameter
Enota
Mejne vrednosti
Kemijska potreba po kisiku – KPK
mg/l
120
Petdnevna biokemijska potreba po
kisiku – 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
Števili streptokokov fekalnega izvora
število/100 ml
2.000
Vir: Premzl, 2002
* Velja za odvajanje odpadnih vod v:
- vode na vodozbirnem področju naravnih jezer,
- ustja rek, ki se izlivajo v obalno morje in
- obalno morje.
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STROKOVNO NAVODILO O UREJANJU GNOJIŠČ IN GREZNIC (UL SRS 30/85)
Predpis je bil izdan na podlagi Zakona o vodah; še vedno je veljaven, a se uporablja bolj kot
pripomoček, v tehničnem smislu, ob uporabi splošne Uredbe o emisijah snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Baraga, 2002).
Omenjam ga zato, ker praktično vse obravnavane planinske postojanke uporabljajo za čiščenje
odpadnih voda samo greznico.
SPLOŠNE DOLOČBE
V prvem členu je določeno, da se na območju izvirov in talne vode v nobenem primeru ne smejo
odvajati odpadne vode v izvirne in talne vode. Gnojišča in greznice morajo biti urejene tako, da
ni nevarnosti pronicanja in prelivanja v podtalne vode.
GREZNICE
Na območjih, kjer ni sistemov za odvajanje odplak, se urejajo:
• greznice za suha stranišča z nepropustnimi stenami in dnom,
• nepretočne greznice za stranišča z vodnim izplakovanjem,
• pretočne greznice z odtokom. (1. čl.)
Eno greznico lahko stalno uporablja največ 50 oseb (PE), za več kot 50 oseb pa je potrebno
zgraditi čistilno napravo z mehanskim in biološkim čiščenjem. (8. čl.)
Pretočna greznica za 10 oseb mora biti dvoprekatna, za nad 10 oseb pa večprekatna. (10. čl.)
Odtokov iz greznice ni dopustno odvajati v površinske vode. Neposreden odtok iz greznic je
izjemoma možen s ponikanjem v okolno zemljišče prek ponikovalnice oziroma ponikovalnih
vodov, če s tem niso ogroženi obstoječi ali potencialni vodni viri. (12. čl.)
ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
V Zakonu o Triglavskem narodnem parku, je v dvanajstem členu določba o onesnaženih vodah
in drugih snoveh, ki spreminjajo stanje voda ali zemljišč, da se ne smejo izpuščati v okolje.
Drugih določb glede odvajanja ali čiščenja odpadne vode ni (Baraga, 2002).

2. OSNOVNE METODE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
Glede na odstranjevanje različnih komponent iz odpadne vode razdelimo postopke čiščenja na
(Kurnik ðonlagić, 2001, str. 35):
• mehansko (fizikalno) ali primarno čiščenje (usedanje, filtracija, centrifugiranje, flotacija,
pobiranje maščob),
• biološko oz. sekundarno čiščenje (aerobno in anaerobno čiščenje; pri obeh postopkih je
možno čiščenje s pritrjeno ali razpršeno biomaso),
• kemijsko oz. terciarno čiščenje (nevtralizacija, oksidacija, redukcija).
Nekateri avtorji omenjajo fizikalno – kemijsko čiščenje (obarjanje, koagulacija, flokulacija,
adsorpcija, ionska izmenjava) kot četrto obliko čiščenja (Kurnik ðonlagić, 2001, str. 35), za
druge pa je tovrstno čiščenje le kombinacija primarnega in terciarnega.
Ti sistemi lahko namreč delujejo posamezno ali v kombinaciji – se dopolnjujejo.
Čistilna naprava je navadno sestavljena iz mehanskega (primarna obdelava odpadne vode) in
biološkega dela (sekundarna obdelava), celovite pa imajo še kemijski del.
Mehansko čiščenje (usedalniki in drugi načini za fizikalno odstranjevanje) zmanjša količino
biološko razkrojljivih primesi odpadne vode za 20-30 %, po navedenem predčiščenju odteče
voda v biološki del čistilne naprave. Vsi biološki postopki čiščenja temeljijo na dejavnosti
mikroorganizmov, ki se nahajajo v ČN v velikih koncentracijah. Zato je intenzivnost biološkega
čiščenja mnogo večja od naravnega samočiščenja (Roš, 1994, v Plut, 1998, str. 171).
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Vodi, katere čiščenje obravnava ta raziskava, ustreza oznaka komunalna oziroma hišna odpadna
voda (v nadaljevanju tudi samo: odpadna voda). Komunalna odpadna voda nastaja v bivalnem
okolju gospodinjstev zaradi uporabe v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih
gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna odpadni vodi
gospodinjstev (Premzl, 2003).
Komunalne odpadne vode običajno vsebujejo neraztopljene delce, organske snovi, povzročitelje
gnitja, kot so hranila, dušikove in fosforjeve spojine itd. Te snovi ob izlivu v naravne vode
povzročajo nastajanje usedlin, pomanjkanje kisika zaradi oksidacije organskega onesnaženja,
prebitki dušika in fosforja pa posledično sekundarno onesnaženje, pospremljeno z bohotenjem
alg in višjih vodnih rastlin, ki ravno tako prispevajo k pomanjkanju kisika v vodi (evtrofikacija).
Škodljivost nezadostno očiščenih odpadnih voda se ne odraža samo na viru onesnaženja, ampak
žal povzroča tudi posledice širših dimenzij, ki se kažejo v onesnaženju vodotokov in dragocenih
virov podtalnice (Premzl, 2003).

2.1. BIOLOŠKO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Biološki način čiščenja odpadnih vod temelji na dejavnosti mikroorganizmov, ki razgrajujejo
razgradljive organske snovi v raztopljenem in koloidnem 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.
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 (Kurnik ðonlagić, 2001, str. 35).
Biološko čiščenje torej poteka s pomočjo aerobnih in anaerobnih mikroorganizmov. Prvi
potrebujejo veliko kisika za dihanje, zato se le-ta dodatno uvaja (prezračevanje). Pri tem nastaja
blato, ki ga nato z anaerobnim gnitjem postopno mineralizirajo (Lah, 1995, v Plut, 1998, str.
171).
Načinov biološkega čiščenja je veliko. Med njimi se pojavljajo tudi nekateri novi, ki poskušajo
kar najbolj posnemati naravne procese (Vrhovšek, 1998, str. 43). To velja zlasti za rastlinske
čistilne naprave.

3. RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Rastlinske čistilne naprave (RČN) posnemajo samočistilne procese naravnih močvirskih
ekosistemov, s tem, da je cilj pri zgraditvi in funkciji teh »naprav« doseganje čim večje
učinkovitosti čiščenja na čim manjšem prostoru. V RČN potekajo tako fizikalni kot biološki in
kemijski procesi (mehanizmi). Vanje so vključene močvirske rastline, različni substrati in nanje
vezani mikroorganizmi, ki odstranjujejo onesnažila iz odpadne vode. Glede na veliko vrst
odpadnih voda (komunalne, tehnološke, izcedne, itd.) in njihovo različno sestavo, so RČN ciljno
projektirane tako, da je učinkovitost čiščenja maksimalna. Tako kot pri drugih naravnih
bioloških čistilnih sistemih zagotavljajo RČN še dodatne koristi (Vrhovšek, 1998, str. 43):
• ponovno uporabo odpadne vode,
• možnost vzpostavitve ali ohranitve pomembnih močvirskih habitatov in s tem
• povečanje pestrosti okolja.
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Čistilno sposobnost rastlin in pomen močvirij so poznali že Azteki in stari Egipčani, ki so
zajemali vodo za pitje samo med plavajočimi rastlinami v reki.

3.1. ZGODOVINA oz. RAZVOJ RČN
Poglavje (s podpoglavjem) povzemam po prispevku O. Urbanc-Berčič (1991), Vodne rastline in
čiščenje onesnaženih voda, zato omenjenega dela v nadaljevanju ne navajam.
Obstoj ljudi in živali na zemlji je odvisen od sodelovanja med zelenimi rastlinami in
mikroorganizmi. Rastline v procesu fotosinteze, v katerem izkoriščajo sončno energijo in jo
pretvarjajo v kemijsko, proizvajajo kisik in organske snovi. Kisik je pomemben za vzdrževanje
razmerja plinov v zraku, organske snovi pa so glavni vir hrane za ljudi in živali. Vendar imajo
rastline v procesu kroženja snovi še drugo vlogo, ki je prav tako pomembna kot prva. V povezavi
z mikroorganizmi razgrajujejo odpadne produkte metabolnih procesov človeka in živali. Ti
kompleksi rastlin in mikroorganizmov do neke mere popravljajo porušeno ravnotežje, ki ga v
naravo vnaša človek. Pri tem so izredno pomembne in učinkovite vodne rastline, ki so bile pri
dosedanjem preučevanju rastlinskega sveta vseskozi zapostavljene, saj je bila njihova
neposredna uporabna vrednost na videz zanemarljiva. (Spomnimo se samo na obdobje
hidromelioracij, izsuševanja mokrišč,…) Izjema je le riž. Ostale vodne rastline so imele samo
bolj ali manj okrasno vlogo in so večinoma naseljevale parke in botanične vrtove.
Prva vrsta, ki je pritegnila pozornost tudi drugače, je bila vodna hijacinta (Eicchornia crassipes).
Vzrok, zaradi katerega je postala zanimiva, je njeno hitro vegetativno (nespolno) razmnoževanje,
ki ji v počasi tekočih vodah omogoča, da v zelo kratkem času preraste vso razpoložljivo površino
in tako celo onemogoča vodni promet. Kljub lepemu videzu si je tako zaslužila naziv vodni
plevel.
V zadnjih 30 letih so vodne rastline postale privlačen objekt raziskav, in to predvsem zaradi
vpliva, ki ga imajo na izboljševanje kvalitete onesnaženih voda.
Poskusi so pokazali, da so nekatere teh rastlin sposobne zmanjšati količino organskih snovi ali
jih celo povsem odstraniti iz onesnaženega medija (običajno iz vode, lahko tudi iz prsti). To velja
tudi za strupene organske snovi, kot so pesticidi, fenoli, polikloridbifenili (PCB), ki so strah in
trepet za vse vodotoke in podtalnico (spomnimo se samo Krupe, najizdatnejšega izvira v Beli
Krajini, katere voda je neprimerna za pitje zaradi onesnaževanja v kraškem zaledju). Pozornost
so pritegnila močvirja, ki imajo zaradi svoje specifične sestave največje sposobnosti čiščenja
onesnaženih voda. Razširjene raziskave naravnih močvirij so prinesle znanja o procesih, ki
potekajo v takih biotopih, ter o deležu, ki ga imajo pri tem rastline. Ob spoznavanju procesov, ki
potekajo v naravnih močvirjih, je bil do umetno zgrajenih močvirij le še korak.
Do iskanja novih načinov čiščenja odpadnih voda je privedla zavest, da je uporaba klasičnih
čistilnih postopkov iz različnih vzrokov premalo razširjena in da se onesnaževanje rek, jezer,
morja in podtalnice povečuje. V večjih mestih je gradnja centralnih čistilnih naprav neizogibna,
saj je količina odpadnih voda zelo velika (od 180 do 200 l/preb./dan).
Ker pa se število mestnega prebivalstva hitro veča, so tudi kapacitete teh čistilnih naprav hitro
prekoračene in učinek čiščenja ne ustreza več zakonsko določenim standardom. (Več o
zakonodaji oz. standardih glej poglavje 1.4.)
»V praksi se srečujemo še z drugimi nevšečnostmi. Polno je divjih izpustov iz manjših naselij in
kmetij, ki pomenijo neposredno nevarnost za talnico in s tem za pitno vodo, ki je čedalje bolj
dragocena. Potrebne so nove tehnologije, ki bodo prijaznejše do okolja, bliže ljudem in bo zato
njihova uporabna vrednost večja. V uporabi so sicer že prenosne (kontejnerske) čistilne naprave,
vendar so razmeroma drage, za njihovo delovanje je potreben reden nadzor, povrh tega pa jih ne
moremo vključiti v okolje povsod tam, kjer je to potrebno. Alternativni načini čiščenja
posnemajo biološke procese, ki so se v zemeljski zgodovini izoblikovali v naravi. Glavni nosilci
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čiščenja v teh alternativnih sistemih so vodne rastline in mikroorganizmi, ki žive z njimi v
simbiozi,« lahko zasledimo zapis leta 1991 (Urbanc-Berčič, 1991, str. 35).
Začetki preučevanja biološkega čiščenja odpadnih voda segajo v čas pred drugo svetovno vojno.
V ZDA so poskusno uvedli lagune z vodno hijacinto za različne stopnje čiščenja komunalnih
odplak. Ti poskusi so bili sprva osamljeni; šele leta 1976 so na konferenci v Pensilvaniji prvič
organizirano razpravljali o uporabi lagun z vodnimi rastlinami za biološko čiščenje. Tovrstne
poskuse je usmerjala in podpirala zlasti NASA, ker je v taki tehnologiji videla velike možnosti
za prihodnost. V Evropi so imeli prve izkušnje z vpeljavo naravnih sistemov v proces čiščenja
voda Nizozemci, ki so leta 1967 uporabili 1 ha veliko močvirno površino za čiščenje odpadne
vode iz počitniškega kampa, v bivši Vzhodni Nemčiji pa so sodelavci Max Planckovega inštituta
postavili umetno močvirje za čiščenje onesnažene vode.
Potrebnih pa je bilo še dvajset let raziskav, preden so začele učinkovito delovati prve RČN, ki so
uspešno čistile komunalne odplake.

3.1.1. PRVI POSKUSI Z VODNIMI RASTLINAMI
Vodna hijacinta (Eicchornia crassipes) je verjetno ena najbolj raziskanih vodnih rastlin, saj je
njen že prej omenjeni nadležni vpliv na antropogeno okolje prisilil znanstvenike, da so se bolj
poglobili v zgradbo in delovanje rastline. Eksplozivno razmnoževanje z novimi poganjki
omogoča, da že v osmih mesecih zraste iz desetih rastlin 600000 novih rastlin. Za tako rast so
potrebne velike količine hranilnih snovi, predvsem dušika in fosforja. Prav ta dva nutrienta
povzročata preglavice v odpadnih vodah, saj v prebitku omogočata povečano rast alg in
porušenje ravnotežja, ki pelje v zloglasno evtrofikacijo sistema.
Že leta 1931 so z vodno hijacinto naselili plitve bazene, v katere so dovajali odpadno vodo iz
gospodinjstev, potem ko so jo prej mehansko očistili večjih delcev. Učinek teh lagun je bil
zadovoljiv; količina organskih snovi se je v sistemu precej zmanjšala, prav tako količina fosforja
in dušika. Pri prehodu skozi laguno se je znatno zmanjšala tudi količina koliformnih bakterij, ki
so v komunalnih odplakah in so nevarne za zdravje ljudi. Voda, očiščena v takem sistemu, je bila
primerna za izpust v reke in jezera, namenjena rekreaciji. Dodatno prezračevanje takih lagun je
še povečalo njihovo učinkovitost. Vodna hijacinta se je zelo dobro obnesla tudi v sistemih, v
katere so dovajali odpadno vodo iz kemijskih laboratorijev. Rastlina je sposobna absorbirati in
koncentrirati težke kovine, fenole in razgraditi tudi nekatere visokomolekularne organske snovi
(PCB, pesticidi). Tak način koncentriranja nevarnih snovi iz okolja je zelo primeren, saj za
deponiranje zelene mase vodne hijacinte, ki vsebuje okrog 90 % vode, ne potrebujemo veliko
prostora. Ne smemo pa mimo dejstva, da imajo tudi omenjeni sistemi lagun svoje
pomanjkljivosti. Ker so plitvi, potrebujejo velike operativne površine; v stoječi vodi najde svoj
življenjski prostor tudi nadležni mrčes. Zaradi tropskega značaja, ki ga ima vodna hijacinta, so
taki sistemi ekonomični predvsem v toplejših predelih, kjer ni zmrzali oziroma slane. Seveda
lahko ublažimo naštete pomanjkljivosti z uporabo manjvrednega zemljišča in z naravnim
nadzorom nad populacijo žuželk (vnos rib v laguno). V Evropi so preizkušali uporabnost takih
lagun Čehi in Slovaki, Bolgari ter Španci, katerih izkušnje so potrdile veliko učinkovitost teh
sistemov na različnih stopnjah čiščenja odpadne vode.
Vodne leče (rodovi Lemna, Spirodela in Wolffia) imajo večjo geografsko razširjenost in večjo
temperaturno toleranco (preživijo pri 1-3°C), zato imajo v zmernih geografskih širinah prednost
pred vodno hijacinto. To so majhne rastline, ki plavajo po površini in se zelo hitro množijo, zato
moramo njihovo biomaso kontrolirati. Rastlinsko preprogo preprosto redčimo, kar pripomore k
večji učinkovitosti čiščenja. Prednost leče pred vodno hijacinto je tudi v tem, da je preplet rastlin
zelo homogen, tako da ga valovi ali veter ne morejo kopičiti ob robovih lagune, zato se v njej ne
razvijejo neželene alge, pa tudi komarjev ni. Vendar je zaradi goste preproge preprečen dostop
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kisika iz zraka, kar zmanjšuje učinkovitost sistema pri razgradnji organskih snovi. Da
preprečimo nastanek anaerobnih razmer pri dnu sistema, kar bi zmanjšalo njegovo učinkovitost,
morajo biti lagune z vodno lečo plitve. S poskusi je dokazano, da je tudi vodna leča sposobna
akumulirati večje količine nutrienov. Zeleno rastlinsko biomaso lahko uporabimo kot
perutninsko krmo, saj vsebuje med drugim veliko beljakovin, uporabna pa je tudi kot gnojilo
oziroma za predelavo v živilski industriji.
Vodna hijacinta in vodna leča, ki sta se prvi uveljavili v čiščenju odpadnih voda, delujeta v teh
sistemih vse leto le v tropih in subtropih. Za vsa druga območja je bilo treba poiskati drugačne
rešitve. Možnost so ponudila številna močvirja, za katera je bilo znano, da delujejo kot naravni
biofiltri. Na Nizozemskem in v Nemčiji so jih poskusili izrabiti za čiščenje odpadne vode. Prvi
poskusi izvirajo iz 70. let prejšnjega stoletja. Uporabili so velike močvirne površine (20 ha), ki
so bile poraščene v glavnem z jezerskim bičkom (Scirpus sp.), in speljali preko njih komunalno
odpadno vodo. Žal ta močvirja niso omogočala natančnejše določitve učinka čiščenja, saj sta bila
dotok in iztok vode nekontrolirana, pa tudi podlaga ni bila povsem neprepustna. Z napeljevanjem
onesnaženih voda v naravna močvirja se tudi ni dalo ugotoviti, katera rastlina je
najučinkovitejša. Vsi navedeni razlogi so pripeljali do postavitve tako imenovanih umetnih
močvirij.
S časom (in znanjem) se je konec 20. stoletja razvila cela paleta RČN, vse pa temeljijo na
samočistilnih sposobnostih (naravnih) močvirij.
Izkušnje so pokazale, da so sistemi s tokom vode pod površino bolj primerni kot lagune s
plavajočim rastlinjem iz več razlogov – najpomembnejši med njimi so mrzle zime (nizke
temperature), potencialni smrad in razvoj insektov ter velike potrebne površine (Bulc, Vrhovšek,
2002a).

3.2. VRSTE RČN
Glede na tip uporabljenih rastlin ločimo več vrst RČN (Zupančič, 2001; Babič, 2002):
• sisteme s prosto plavajočimi makrofiti,
• sisteme s potopljenimi makrofiti,
• sisteme z emergentnimi makrofiti.
RČN z emergentnimi makrofiti, ki so lahko zgrajene na različne načine, delimo dalje v štiri
glavne skupine, glede na način pretakanja vode (Zupančič, 2001, str. 12):
• sisteme s prosto vodno površino,
• sisteme s horizontalnim podpovršinskim tokom vode,
• sisteme z vertikalnim podpovršinskim tokom vode,
• mešane (hibridne) sisteme.
Sistemi se lahko med seboj kombinirajo ali so v kombinaciji s konvencionalnimi čistilnimi
napravami, z namenom, da se prednosti posameznega sistema maksimalno izkoristijo. Kvaliteta
končnega izpusta se tako izboljša s kompleksnostjo kombinirane naprave (Kadlec et al., 2001;
Campbell, Ogden, 1999; Vymazal, 1998; Zupančič, 2001).

3.2.1. SISTEMI S PROSTO PLAVAJOČIMI MAKROFITI
Najpogostejši so sistemi z vodno hijacinto, pojavljajo pa se tudi sistemi z vodno lečo ali drugimi
prosto plavajočimi rastlinami. Nujno je redno odstranjevanje biomase (Vymazal, 1998; Babič,
2002).
Prednosti korenin vodne hijacinte so (Vymazal, 1998; Babič, 2002):
• med koreninami se voda umiri, kar poveča usedanje delcev;
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na koreninah je bogata razrast mikroorganizmov, ki pomagajo pri čiščenju; nanje se
lovijo delci;
skozi korenine se v rizosfero dovaja kisik; to poveča intenzivnost nitrifikacije in drugih
aerobnih procesov v vodi pod rastlinami;
zaradi senčenja (pomanjkanja svetlobe) je onemogočen razvoj alg v vodi pod rastlinami.

Globina vode naj bi bila največ 1 m. V primeru anoksij (pomanjkanja kisika) je včasih potrebno
prezračevanje, kar prepreči tudi težave s smradom.
Omejitev za sistem z vodno hijacinto predstavljajo nizke temperature. V nasprotju z njo lahko
vodna leča uspeva, vse dokler so temperature vsaj nekaj stopinj nad lediščem (Vymazal, 1998;
Campbell, Ogden, 1999; Babič, 2002).
Ti sistemi se pogosto uporabljajo kot terciarno čiščenje (Kadlec et al., 2001).

3.2.2. SISTEMI S POTOPLJENIMI MAKROFITI
Potopljene vodne rastline lahko sprejemajo hranilne snovi direktno preko površine ali preko
korenin. Fotosinteza poveča vsebnost kisika v vodi. Med rastlinami se voda umiri, kar poveča
usedanje delcev. Pomembno vlogo pri čiščenju ima na rastline pritrjena mikrobna združba.
Ta način je primeren le za manj obremenjene vode, saj mora biti vsebnost kisika in prosojnost
dokaj visoka, da lahko rastline uspevajo (Vymazal, 1998; Babič, 2002).

3.2.3. SISTEMI Z UKORENINJENIMI EMERGENTNIMI MAKROFITI
3.2.3.1. SISTEMI S POVRŠINSKIM TOKOM VODE
To so sistemi plitvih bazenov ali kanalov, zasajenih z emergentno vegetacijo. Uporablja se
ukoreninjene emergentne makrofite ali ukoreninjene makrofite s plavajočimi listi. Delci se
usedajo, ali pa že v samem vodnem stolpcu vstopajo v biogeokemične cikle, ki so zelo
pomembni v procesu čiščenja (Babič, 2002).
3.2.3.2. SISTEMI S TOKOM VODE POD POVRŠINO
Ti sistemi bolje prenašajo hladne zime in potrebujejo nekoliko manjše površine kot sistemi s
površinskim tokom (Urbanc-Berčič et al., 1998). Ni problemov z insekti ali smradom.
Od 0,5 do 0,8 m globoke bazene (grede) zapolnimo z mešanico gramoza, peska, mivke, zemlje
in šote v primernih razmerjih (Urbanc-Berčič, Bulc, 1995; Babič, 2002). To je substrat za
ukoreninjenje rastlin in pritrditev obrasti – mikroorganizmov. Po podatkih raziskav prihaja pri
plitvejših sistemih do problemov zaradi zmrzali, pri globljih pa je pri dnu nezadosten preplet
korenin (Herlič, 1993). Grede imajo 1 – 4° naklona, da lahko voda počasi pronica proti iztoku.
Najpogosteje se uporabljajo navadni trst, sitec in rogoz (Babič, 2002, str.10).
Pomemben korak je predčiščenje. S tem zmanjšamo vsebnost delcev v vodi, ki so najpogostejši
vzrok mašenja. Za odlaganje blata in ostankov rastlin potrebujemo kompostno gredo.
Učinkovitost sistema narašča prvih pet let delovanja na račun vzpostavljanja polne zaraščenosti
in prilagajanja rastlin in biofilma na sestavo čiščene vode. Prava zrelost je dosežena, ko RČN
deluje s stabilno učinkovitostjo (Bulc, 1998).
Kisik prihaja v substrat z difuzijo zraka, nekaj pa tudi z difuzijo iz korenin. Difuzija iz korenin
ne zadošča za popolno oksigenizacijo rizosfere, tako da je v sicer anoksičnem substratu množica
aerobnih žepov. Posledica pomanjkanja kisika je nepopolna nitrifikacija. Za učinkovitejše
čiščenje vodo pogosto dvakrat prečrpavajo skozi sistem (Babič, 2002).
3.2.3.2.1. SISTEMI S HORIZONTALNIM PODPOVRŠINSKIM TOKOM
Odpadna voda priteka na dotočni del, od koder se počasi pretaka skozi porozni medij pod
površino grede po bolj ali manj horizontalni poti do iztoka. Ponavadi je tak sistem sestavljen iz
več zaporednih gred. Prva greda ima najbolj grob substrat. Tu se odstranijo večji delci, kar
zmanjša nevarnost mašenja nadaljnjega sistema. Substrat zadnje grede je navadno najbolj fin,
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ima najmanjšo prevodnost. Med prehodom skozi sistem prihaja odpadna voda v stik z mozaikom
aerobnih in anaerobnih območij. Aerobna območja se pojavljajo okrog korenin in rizomov, ki
prepuščajo kisik v substrat. Odpadna voda se ob prehodu skozi rizosfero očisti z mikrobno
razgradnjo in s fizikalno kemijskimi procesi vezave delcev (Vymazal, 1998; Babič, 2002).
Pomanjkljivost tega sistema je nezadostna prezračenost rizosfere, saj s tokom vode skozi gredo
prehajajo vanjo le zanemarljive količine kisika. Posledica je nepopolna nitrifikacija. Sistem je
učinkovit pri nižanju vsebnosti neraztopljenih snovi, KPK, BPK5, težkih kovin, fekalnih bakterij
in uravnavanju pH. Manj učinkovit je za odstranjevanje dušika in fosforja. Priporočeno razmerje
med dolžino in širino sistema je 1:3 (Vymazal, 1998; Babič, 2002).
Organske snovi se aerobno in anaerobno razgrajujejo z bakterijami, pritrjenimi na podzemne
dele (korenine, rizome) in površino substrata. Kisik za aerobno razgradnjo prihaja v substrat iz
atmosfere z difuzijo ali z izločanjem iz korenin makrofitov. Rezultati več raziskav kažejo, da
transport kisika preko korenin ne zadostuje za zagotovitev aerobne razgradnje v rizosferi in tako
igra pomembno vlogo anaerobna in anoksična razgradnja (Zupančič, 2001, str. 12-13).
Usedljivi in suspendirani delci, ki se ne odstranijo s predčiščenjem, se učinkovito odstranijo s
filtracijo in usedanjem v čistilnih gredah (Zupančič, 2001).
Dušik se odstranjuje z nitrifikacijo/denitrifikacijo, izhlapevanjem, adsorbcijo in rastlinskim
privzemom. Glavni mehanizem odstranjevanja dušika je nitrifikacija/denitrifikacija. Raziskave
so pokazale, da je oksigenizacija lahko nezadostna, zaradi česar prihaja do nepopolne
nitrifikacije, ki je lahko glavni vzrok omejenemu odstranjevanju dušika. Izhlapevanje, rastlinski
privzem in adsorpcija igrajo manj pomembno vlogo pri odstranjevanju dušika (Vymazal, 1998).
Fosfor se v glavnem odstranjuje z reakcijami izmenjave na ligandih, kjer fosfat izmenjuje vodo,
ali s hidrolizo površinskih Fe in Al oksidov. V primeru, da uporabljen substrat ne vsebuje velike
količine Fe, Al ali Ca ionov, je odstranjevanja fosforja v glavnem nizko (Vymazal, 1998).
Slika 1: Prerez skozi gredo rastlinske čistilne naprave s horizontalnim podpovršinskim tokom

Vir: www.limnos.si

3.2.3.2.2. SISTEMI Z VERTIKALNIM PODPOVRŠINSKIM TOKOM
Principi čiščenja so podobni kot pri sistemih s horizontalnim podpovršinskim tokom. Drugačna
je le zgradba in način polnjenja gred s substratom. Tu je substrat najbolj drobno zrnat na površini
in globlje vse bolj grob. To omogoča enakomerno razporeditev vode po površini. Globlje plasti
so običajno prezračevane s pomočjo prezračevalnih cevi (Babič, 2002).
Vodo dovajajo v pulzih (intervalih): gredo preplavijo z večjo količino vode in nato pustijo, da
zaradi gravitacije počasi ponika proti dnu grede. Pred naslednjim polnjenjem je nekaj časa suha,
da se prezrači in da se mineralizira tanka plast trdnih delcev, ki je nastala na površini.
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Najpogosteje se uporablja več zaporednih gred, ki se izmenično polnijo in praznijo (Babič,
2002).
Ta sistem je veliko bolj aeroben in zato boljši pri odstranjevanju dušika. Proces nitrifikacije/
denitrifikacije pa tudi tu večinoma ne uspe poteči v celoti. Sistem je v primerjavi s sistemom s
horizontalnim tokom manj učinkovit pri nižanju vsebnosti neraztopljenih snovi. Priporočljive so
nekajdnevne prekinitve toka vode (Bulc, 1998).
Najpogosteje uporabljen makrofit je navadni trst (Phragmites australis), tudi pri sistemih s
horizontalnim podpovršinskim tokom (Babič, 2002).
3.2.3.3. MEŠANI SISTEMI
Mešani sistemi vključujejo sisteme s horizontalnim in vertikalnim pretokom vode. Pri uporabi
kombinacije sistemov moramo upoštevati, da so sistemi s horizontalnim pretokom manj aerobni
in zato bolj uporabni za sekundarno čiščenje. Učinkovito je odstranjevanje suspendiranih delcev
in BPK5, manj učinkovito je odstranjevanje amonijevega dušika. Vertikalni sistemi so bolj
aerobni in so zato primernejši za doseganje nitrifikacije, kakor tudi odstranjevanja BPK5. Za
učinkovito odstranjevanje fosforja je potrebno zagotoviti ustrezen substrat, ki ima sposobnost
kemijske vezave fosfata (Campbell, Ogden, 1999; Vymazal, 1998).

3.3. DELOVANJE RČN
Nosilci čiščenja, v katerem se razgrajujejo organske snovi, so pravzaprav mikroorganizmi (glej
naslednje poglavje), zelo pomembno, po mnenju nekaterih celo ključno vlogo pa ima substrat.
Ko se mikroorganizmi naselijo na ali ob korenine višjih vodnih rastlin, se začne sožitje.
Korenine jim zagotavljajo primerno podlago in jih oskrbujejo s kisikom. Zaradi električnega
naboja, ki ga imajo koreninski laski, korenine privlačijo koloidne delce iz vode, ki imajo
nasproten naboj ter jih vežejo nase. Na ta način zmanjšujejo količino suspendiranih delcev v
vodi. S tem omogočajo mikroorganizmom počasno razgradnjo delcev, sebi pa zagotovijo
potrebne hranilne snovi, ki jih potrebujejo za rast. Ker kisik, ki ga za potrebe lastnega dihanja
rastline dovajajo iz listov v korenine, difundira tudi v vodo, se tako tik ob koreninah ustvarijo
aerobne življenjske razmere. Ta dotok kisika je za proces čiščenja odpadne vode izredno
velikega pomena, saj razgradnja organskih snovi lahko poteka le ob zadostni količini kisika.
Poleg vpliva, ki ga ima na čiščenje vode odnos simbioze, so rastline sposobne tudi absorpcije in
koncentracije strupenih snovi iz vode (težke kovine). Te se zberejo v različnih delih rastline,
nekatere zdravju nevarne organske snovi (pesticidi) pa lahko rastline absorbirajo in jih vključijo
v lasten metabolizem; to pomeni, da jih predelajo in s tem izničijo njihovo strupenost. Biološke
reakcije, ki potekajo med onesnažíli (polutanti) iz okolja, vodnimi rastlinami in mikroorganizmi,
so zelo kompleksne in še ne v celoti pojasnjene. Znano pa je, da je pomen vodnih rastlin v
procesu čiščenja precej večji kot samo to, da dajejo podlago mikroorganizmom (Urbanc-Berčič,
1991).
Večino RČN so zgradili za čiščenje komunalnih odpadnih voda in v ta namen obstajajo evropske
smernice za njihovo izgradnjo. Kljub temu rezultati različnih študij kažejo odstopanja. Za
čiščenje komunalnih odpadnih voda z RČN predlagajo pesek, ker na njem dobro uspevajo
emergentne rastline in ima visoko hidravlično prevodnost (Zupančič, 2001, str. 3).
Napake v začetnem obdobju uporabe RČN za čiščenje odpadnih voda so pokazale, da je substrat
ključnega pomena za doseganje učinkovitega čiščenja. Tako so Nemci v začetnem obdobju
uporabljali prevelik odstotek zemlje v mešanici substrata, kar je privedlo do prehitre zamašitve
sistema in znižanja učinkovitosti čiščenja. Nasprotno so Angleži z uporabo prevelikih delcev
gramoza dosegli preveliko hidravlično prevodnost sistema in s tem ravno tako nezadostno
učinkovitost čiščenja. Vloga in pomen substrata tako še danes nista definirana. Pri gradnji RČN
predstavlja substrat sorazmerno velik strošek. Ponavadi se ga uporablja iz bližnjih lokacij.
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Znanje na področju substratov – še zlasti znanje o mešanici substratov pri čiščenju specifičnih
vrst odpadnih voda – je tako ključno pri gradnji RČN (Zupančič, 2001, str. 4).
Omenjeno je že bilo, da so mehanizmi, ki potekajo v RČN (in so odgovorni za zmanjševanje
onesnaženja) fizikalni, kemijski in biološki procesi. Pri tem imajo glavno vlogo ustrezna
mešanica substrata, mikroorganizmi in izbrane močvirske rastline (Bulc et al., 1998).
Substrat ima pomembno vlogo pri filtraciji, sedimentaciji, sorpciji, obarjanju, ionski izmenjavi in
tvorbi kompleksov. Zato je izbira mešanice substrata ob upoštevanju hidravličnih lastnosti
izjemnega pomena pri projektiranju RČN (več o tem v nadaljevanju). Poleg tega predstavlja
substrat tudi oporo močvirskim rastlinam in razpoložljivo površino za naselitev
mikroorganizmov. Ustrezno izbrane močvirske rastline, ki jih izbiramo na osnovi podnebnih
razmer, hidrologije in stopnje onesnaženja, delujejo v procesu čiščenja s sproščanjem kisika iz
koreninskega sistema, s svojimi izločki zmanjšujejo število patogenih bakterij, privzemajo
hranilne in toksične snovi (težke kovine) ter jih vgradijo v biomaso, filtrirajo odpadno vodo,
nudijo oporo (površino) za naselitev mikroorganizmov ter ohranjajo hidravlično prevodnost.
Najpomembnejšo vlogo pri zmanjševanju onesnaženosti nosijo mikroorganizmi, tako aerobni kot
anaerobni. Količina raztopljenega kisika je tisti dejavnik, ki omejuje razgradnjo organskih snovi.
Zato učinkovitost, s katero močvirske vrste sproščajo kisik iz zraka, neposredno vpliva na
učinkovitost zmanjševanja onesnaženosti (Bulc et al., 1998).

3.4. NOSILCI ČIŠČENJA
Nosilci čiščenja v RČN torej so:
• substrat,
• močvirske rastline,
• mikroorganizmi.
Poglavje skoraj v celoti povzemam po diplomskem delu M. Lapuhove (1994), ki je v glavnem
citirala tuje avtorje, zato omenjenega dela v nadaljevanju ne navajam.

3.4.1. SUBSTRAT
Substrat je mešanica gramoza, peska, mivke in prsti. Izberemo ga glede na želeno hidravlično
prevodnost in vrsto odpadne vode, ki jo želimo čistiti. Angleške raziskave so pokazale, da
muljasto ilovnata prst, muljasto glinena prst in peščene rdeče usedline niso primeren substrat za
umetna močvirja, ker povzročajo površinski pretok zaradi zamašitve por v notranjosti.
Grobozrnat substrat (gramoz in pesek) ima višjo hidravlično prevodnost od drobnozrnatega
substrata (prsti), v katerem pogosto prihaja do nezaželenega površinskega pretoka. Grob medij
učinkovito odstranjuje suspendirane snovi, manj učinkovit pa je pri zniževanju vrednosti BPK5.
Peščen substrat ima veliko hidravlično prevodnost, zato voda potuje skozenj hitro, kar pomeni
krajši stik onesnažíl z mikroorganizmi. V zamuljeni in ilovnati prsti je prevodnost vode
premajhna, zato se uporablja mešanica proda ali peska z nizko prevodno prstjo, kar izboljša
propustnost in fizikalno-kemični kontakt z vodo.
Na odstranjevanje onesnažíl vpliva substrat neposredno s fizikalnimi in kemičnimi interakcijami
ter posredno, z nudenjem opore za rast rastlin in mikrobov. Neposredno se izraža filtracija
suspendiranih snovi in patogenih bakterij, sedimentacija v pore, sorpcija raztopljenih organskih
snovi, fosforja in kovin.
Substrat omogoča rastlinam zakoreninjenje, pri tem pa je prst najprimernejša – zlasti suha in
prezračena močvirska prst, ki je bogata z nutrienti. Prezračevanje substrata poteka s koreninami
in rizomi rastlin, direktno iz atmosfere z difuzijo in s konvekcijskim tokom zraka skozi pore
substrata.
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Pri odstranjevanju fosforja prispeva substrat največji delež. Odstranjevanje poteka s sorpcijo,
kemično vezavo in obarjanjem. Vsebnost Fe, Al in Cl ionov v substratu poveča odstranjevanje.
Substrat adsorbira tudi amonij v anaerobnih conah, če ima veliko kapaciteto za izmenjavo
kationov.

3.4.2. MOČVIRSKE RASTLINE
Najpogosteje se uporabljajo za sajenje v umetno močvirje rastline: trstje (Phragmites), rogoz
(Typha) in sitec (Scirpus), ki imajo močno razraščene podzemne korenine.
Njihova funkcija je asimilacija in kopičenje onesnažíl, transportiranje kisika v koreninsko cono,
nudenje substrata (primerne površine) za mikrobno aktivnost in povečevanje hidravlične
prevodnosti s horizontalnim in vertikalnim razraščanjem korenin.
Kriteriji, ki jih upoštevamo pri izboru rastlin, so:
• adaptacija in toleranca na lokalno klimo in na nadmorsko višino,
• visoka fotosintetska aktivnost,
• velika kapaciteta transporta kisika,
• tolerantnost na visoke koncentracije onesnažíl,
• velika asimilacijska kapaciteta za onesnažíla,
• odpornost na pesticide in bolezni,
• enostavnost za vzdrževanje.
Transport kisika se preko listov in stebla prenaša v koreninski sistem za dihanje korenin ter
oddajanje v okolico za delovanje aerobnih mikroorganizmov.
Rastline povečujejo tudi hidravlično prevodnost. Med rastjo korenine in rizomi rahljajo substrat
ter tako povečujejo njegovo poroznost. Ob propadu korenin le-te pustijo za seboj kanale, ki
povečujejo prehajanje oz. izmenjavanje snovi v substratu.
Žetje trsta se lahko izvede enkrat do dvakrat na leto (ob največji rasti in ob zaključku) in s tem se
poveča odstranjevanje dušika in fosforja za 3 – 5 krat. Slaba stran žetja je, da se lahko z
rezanjem poškodujejo ali uničijo stebla, ob preplavitvi grede ali zamrznitvi močvirske površine
pozimi pa se lahko zaradi pomanjkanja kisika uničijo tudi korenine. Žetev je nujno potrebna v
jeseni, ker se s staranjem tkiv sproščajo uskladiščene snovi nazaj v substrat. Požeta biomasa se
pusti na gredi in služi pozimi za izolacijo (zaščito gred pred mrazom), lahko pa se nadalje
uporabi za produkcijo metana, hrano za živino, v industrijskih procesih ali za kompostiranje.

3.4.3. MIKROORGANIZMI
Glavni nosilci razgradnje organskih snovi so aerobni in anaerobni mikroorganizmi – bakterije,
plesni, alge, virusi.
Mikroorganzmi v substratu razgradijo organsko snov, katere končni produkti so ogljikov dioksid,
biomasa in voda. Rezultat te sposobnosti je zmanjšanje BPK5 in KPK.
Proces razgradnje teče v dveh stopnjah. Prva stopnja obsega oksidacijo ogljikovih organskih
spojin (do 5 dni), druga pa oksidacijo dušikovih organskih spojin (5 – 20 dni). Ogljikove
organske spojine se razgrajujejo ob prisotnosti kisika, nosilci razgradnje pa so saprofitske
bakterije. Razgradnja je popolna mineralizacija s končnimi proizvodi, kot so voda, ogljikov
dioksid, amonij oziroma nitrat, ortofosfat, klorid.
Razgradnja organskih dušikovih spojin poteka v redukcijskih in oksidacijskih conah do
amoniaka (NH3) in amonija v procesu amonifikacije. V redukcijski – anaerobni plasti je amoniak
stabilen, lahko se absorbira na substrat ali pa ga naprej uporabijo rastline in mikrobi. V aerobni
plasti pa se amoniak s pomočjo bakterij oksidira v NO2 oziroma NO3 – postopek imenujemo
nitrifikacija. Nitrat je v anaerobni coni nestabilen in je hitro reduciran v N2 in N2O v procesu
denitrifikacije z bakterijami iz rodu Pseudomonas – te pa so nič drugega kot navadne bakterije,
ki jih je povsod dovolj. Produkt denitrifikacije se izgubi v atmosfero. Nitrifikacijo omejuje
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oskrba s kisikom, denitrifikacijo pa razpoložljivi ogljik. Analize za razgradnjo dušikovih
organskih spojin kažejo, da je v substratu največ denitrifikacijskih bakterij, sledijo
amonifikacijske, število nitrifikacijskih pa v primerjavi z njimi močno zaostaja.
Dejavnika, ki prispevata k učinkovitejšemu odstranjevanju organskega dušika, sta izbor rastlin in
globina njihovih korenin, saj rastline z globljimi koreninami nudijo večjo oksidacijsko površino
za delovanje mikrobov.
Temperatura zraka pod 0°C in pokritost močvirja s snegom v zimskih mesecih ne povzročata
večjih problemov, opaža se le 10 – 20% nižja uspešnost čiščenja, ki se pripiše manjši koreninski
absorbciji rastlin. V zimskem času se v močvirju poviša celokupna biomasa bakterij, katere
nadomestijo znižano aktivnost rastlin. V substratu se obdrži višja temperatura, ki koreninski
sistem ščiti pred zmrzaljo. Če pred zimo rastlin ne požanjemo, površine gred pokrijemo s steljo
ali vanjo spustimo dotočno vodo z višjo temperaturo.

3.5. UPORABNOST RČN in UČINKOVITOST ČIŠČENJA
Rastlinske čistilne naprave se uporabljajo za čiščenje (Bulc, Vrhovšek, 2002b):
• izcednih voda,
• komunalnih odpadnih voda,
• industrijskih odpadnih voda,
• padavinskega odtoka s cest,
• terciarno čiščenje »klasičnih« ČN.
RČN so najbolj primerne za naselja z do 1000 PE, kjer zasedena površina še ni tako velika.
Primerne so tudi za farme in večje obremenitve do 5000 PE, če je na razpolago dovolj prostora.
Prav tako je gradnja smotrna za individualne hiše, še zlasti, če je priklop na kanalizacijo
oddaljen.
V sezonsko obremenjenih turističnih središčih, kot so letovišča ob morju, kampi, naravni parki
itd., je zelo problematično vzdrževanje aktivnega blata klasičnih ČN v neaktivni sezoni. RČN so
se izkazale kot odlična rešitev. V neaktivni sezoni rastline in mikroorganizmi izrabljajo v gredah
nakopičene hranilne snovi. Poskrbeti je potrebno le, da se grede ne izsušijo. Očiščeno vodo lahko
uporabimo za spiranje sanitarij, namakanje golf igrišč in podobno (Babič, 2002, Bulc et al.,
1998).
Vse več se RČN uporabljajo za čiščenje netočkovnih virov onesnaževanja: padavinskih vod z
avtocest in urbanih površin, vode, onesnažene z naftnimi derivati, izcedne vode iz kmetijskih
površin itd. (Babič, 2002).
Precej RČN je že zgrajenih za čiščenje industrijskih in drugih odpadnih vod s strupenimi snovmi
(težke kovine, pesticidi, fenoli), pa tudi za kisle vode iz rudnikov premoga ali kovinskih rud
(Babič, 2002). Uporabljamo jih lahko za vode, ki so obarvane (Bulc et al., 1998) ter jih celo
vključimo v postopke stabilizacije in izsuševanja aktivnega blata iz »klasičnih« ČN (Kadlec et
al., 2001). Kombinacije s slednjimi so vedno pogostejše, saj se RČN zelo dobro obnesejo tudi za
terciarno čiščenje (Babič, 2002).
Tabela 2: Učinkovitost čiščenja RČN za različne vrste odpadnih voda
Parametri
KPK
BPK5
Ntotal
Ptotal

Učinkovitost čiščenja v %
Izcedna voda
60-80
70-85
70-90
90-95

Vir: Bulc, Vrhovšek, 2002b

Komunalna voda
80-95
85-95
80-95
80-95

Industrijska odpadna voda
80-90
80-90
80-95
80-95
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Slika 2: Rastlinske čistilne naprave so naravni sistemi za čiščenja odpadnih vod. Pogled na
rastlinsko čistilno napravo pri Domu na Menini planini. (foto: Erhartič, 2003)

Slika 3: Rastlinska čistilna naprava (v ospredju na levi) za 350 PE (600 m2) v Ponikvi
(foto: Erhartič, 2004)
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3.6. IZGRADNJA RČN
Pri izgradnji RČN so pomembni parametri: velikost bazenov, globina, nagib, substrat ter
rastlinstvo (Lapuh, 1994).
Površina čistilnih gred se izračuna po Kickuthovi formuli (Lapuh, 1994):
Ah = 5,2 Qd (ln Co – ln Ct)
Ah – potrebna površina bazena (m2);
Qd – povprečni dnevni pretok (m3/dan);
Co – povprečna BPK5 odpadne vode (mg/l);
Ct – zahtevana BPK5 iztoka (mg/l);
5,2 – konstanta za komunalne odplake.
Za potrebe diplomske naloge bom uporabil kar preprosto predpostavko, da pri sistemih s tokom
vode pod površino potrebujemo za učinkovito čiščenje 2 do 2,5 m2/PE, nekaj več za močno
obremenjene ali težko razgradljive vode (Vrhovšek, Zupančič, 1999 v Babič, 2002), za terciarno
čiščenje pa le okoli 0,7 m2/PE. Za zadovoljivo čiščenje je zelo pomembna primerna hidravlična
obremenitev (Kadlec et al., 2001).
Za večje sisteme večinoma uporabljamo več manjših gred ali lagun, kar omogoča boljšo
prilagodljivost terenu in izboljša prehajanje vode skozi sistem. Nepropustna podlaga (zbita glina,
plastična folija ali sintetična guma, beton ali asfalt) mora biti močna, odporna na poškodbe in
kemične snovi v vodi. Njena naloga je preprečevanje pronicanja čiščene vode v podtalnico
(Babič, 2002).
Sistem mora biti oblikovan tako, da zadrži vodo tudi ob maksimalnih obremenitvah (PE) in
večjih količinah padavin.
RČN ima navadno obliko kvadrata, pravokotnika ali dolgega jarka in spominja na nekoliko
zaraščeno gredo (sliki 2 in 3). Pomembna je seveda velikost, katero se določi zlasti na podlagi
hidravlične obremenitve (PE). Dno in stene sistema morajo biti neprepustni. To dosežemo z
oblogo iz steptane gline, s polaganjem PVC folije ali s postavitvijo betonskega korita.
Iz zadrževalnikov se voda steka v RČN, ki predstavlja sistem vodotesnih gred, v katerih se voda
pretaka v horizontalni ali vertikalni smeri pod površino substrata, s katerim so grede napolnjene.
V substratu se ustvarja zaradi koreninskega in rizomskega sistema močvirskih rastlin ter
mikroorganizmov določena struktura rizosfere, ki je pri čiščenju zelo učinkovita. Napravo je zato
enostavno postaviti, prav tako pa je enostavno obratovanje in vzdrževanje, ki tako kot postavitev
naprave same ne predstavlja večjih stroškov. Voda se skozi sistem pretaka gravitacijsko in zato
za delovanje ne potrebujemo dodatnega energetskega vira ali strojne opreme. Od sestave
substrata je odvisna tudi hidravlična prevodnost, saj mora greda zagotavljati dovolj dolg
zadrževalni čas: onesnažena voda se mora dovolj časa pretakati skozi sistem, da se onesnažíla, ki
so v glavnem organske snovi, čim bolj razgradijo. Napravo običajno sestavlja več podenot z
različnimi funkcijami (filtracija, aerobno, anaerobno čiščenje, poliranje), zato jih lahko
oblikujemo razgibano, da se lepo vključijo v pokrajino (Bulc et al., 1998).
Projektiranje RČN mora biti takšno, da omogoča (Bulc et al., 1998):
• učinkovito fizikalno filtracijo, adsorbcijo in sedimentacijo,
• učinkovite biokemične procese razgradnje odpadne vode,
• akumulacijo snovi v rastlinsko tkivo.
Za doseganje visoke učinkovitosti čiščenja v samih gredah RČN je najpomembnejša pravilna
oblikovanost sistema oziroma načrtovanje površine oz. volumna v odvisnosti od hidravlične in
masne obremenitve (Bulc et al., 1998).
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Grede imajo 1 – 4° naklona, da lahko voda počasi pronica proti iztoku. Površina sistema mora
biti ravna, ker je le tako mogoče zagotoviti homogen pretok in minimalno površinsko erozijo, ki
jo povzroča voda ob večjih nalivih (Urbanc-Berčič, 1991).

3.7. PREDNOSTI in SLABOSTI RČN
Ob pravilnem vzdrževanju in upravljanju je RČN učinkovita, zanesljiva in poceni tehnologija.
Uporabiti jih je mogoče v širokem razponu geografskih širin (območij), vključno s tropskimi,
sušnimi in alpskimi regijami, čistijo pa lahko tudi s hranilnimi snovmi bogate odpadne vode v
ekstemnih vremenskih razmerah, npr. v času zmrzali. Dimenzije RČN se široko prilagajajo
velikosti, obliki in lokaciji. Glavna omejitev pa je razpoložljiva velikost potrebnega zemljišča (2
– 2,5 m2/PE). Tuje izkušnje govorijo v prid učinkovitemu delovanju RČN tudi v visokogorskih
predelih. Celo pozimi, ko so te »naprave« prekrite s snegom, dosegajo zaradi ohranjene talne
mikrobne aktivnosti visoko učinkovitost čiščenja.
Velika prednost pred drugimi napravami za čiščenje odpadnih voda je enostavno vzdrževanje,
saj za delovanje ne potrebuje stalno zaposlene delovne sile in v večini primerov deluje brez
električne energije. Potrebna sta občasen pregled dotokov in iztokov na RČN in enkrat letno
košnja rastlin. Učinkovitost čiščenja se spremlja z mesečnimi analizami vode pred čiščenjem in
po njem (Vrhovšek, 1998).
Poleg naštetih so prednosti RČN še (Vrhovšek, 1998, str. 43):
• postavitev je enostavna in ne zahteva velikih posegov v prostor;
• izredno velika učinkovitost čiščenja, 80 – 95 %;
• za delovanje običajno nista potrebni energija in strojna oprema;
• 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 pri
drugih čistilnih napravah brez dodanih kemikalij za obarjanje odtečejo v okolje;
• energija, ki se je vgradila v rastlinsko biomaso, se lahko ponovno uporabi (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 in
onesnažuje okolje, do česar pri RČN ne prihaja;
• v primerjavi z drugimi sistemi čiščenja je izgradnja veliko cenejša;
• vzdrževanje je enostavno in poceni;
• sposobnost kompenzacije hidravličnih presežkov;
• lepo se vklaplja v okolje.
Med slabostmi lahko omenimo le, da RČN niso primerne za velika mesta in hude onesnaževalce.
Za čiščenje komunalnih voda večjega mesta bi potrebovali ogromne površine, ki pa so preveč
dragocene. Toda tudi te težave v svetu že rešujejo. Namesto centralne čistilne naprave z dolgimi
kanalizacijskimi sistemi gradijo manjše, za posamezna mestna območja, ki so obenem zeleni del
mesta (Vrhovšek, 1998).
RČN so zaradi omenjenih lastnosti pogosto predmet primerjav z drugimi biološkimi sistemi
čiščenja, predvsem z najbolj razširjenimi čistilnimi napravami s pritrjeno mikrobno biomaso
(glej tudi poglavji 5.5.4. in 5.5.5.). Učinkovitost je pri vseh visoka, vendar imajo RČN nekatere
prednosti. Pomembno je, da se v RČN veliko hranilnih snovi (dušik, fosfor) in mnoge strupene
snovi (težke kovine, pesticidi) vgradijo v rastlinsko biomaso, pri čistilnih napravah s pritrjeno
biomaso pa, če ne dodamo kemikalij za obarjanje, odtečejo v okolje. Prednost RČN je tudi v
tem, da ne more priti do izpada delovanja med popravilom, kar je pogosto pri strojnih čistilnih
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napravah s pritrjeno biomaso. Pri teh ob obnovi mikrobne populacije, ki traja nekaj dni, odpadna
voda neprečiščena onesnažuje okolje. Tudi za ponovni zagon je potrebno določeno obdobje, da
se razvije učinkovita mikrobna razgradnja. Pri RČN takih problemov ni, ker jih tudi daljše
prekinitve delovanja ne motijo, saj delujejo kot naravna močvirja. Navsezadnje je pomembna
tudi razlika v ceni. V primerjavi s strojnimi čistilnimi napravami so stroški izgradnje in
vzdrževanja polovični, ob sodelovanju uporabnikov z lastnim delom pa se še občutno zmanjšajo.
(Izgradnja RČN Doma na Menini (str. 61) je stala približno 3,5 milijona tolarjev, medtem ko
stane biloška čistilna naprava Sanita (str. 44) za podobno število enot okoli 6,6 milijona SIT.) S
svojim rastlinjem se RČN popolnoma vklopijo v okolje in s tem popestrijo videz pokrajine.
Pogoj za ureditev RČN je razpoložljiva površina, in sicer 2-3 m2/PE, medtem ko za čistilno
napravo s pritrjeno biomaso potrebujemo 1,6 m2/PE (Vrhovšek, 1998).

3.8. RČN V SLOVENIJI
Ideja o možnosti čiščenja odpadnih voda v lagunah s plavajočimi rastlinami in kasneje v umetnih
močvirjih je k nam prodrla v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Prva pilotska laguna v Sloveniji (CČN Škofja Loka) je bila postavljena leta 1986. Sistem je
poskusno deloval dve leti in uspešno dodatno čistil vodo iz sekundarnega usedalnika (terciarno
čiščenje). Koncentracija organskih snovi, dušika in fosforja se je pri prehodu skozi laguno
zmanjšala v zadovoljivem obsegu, povečana koncentracija Pb, Zn, Cu in Cr, ki je bila
ugotovljena v listih poskusnih rastlin, pa je potrdila sposobnost vodne hijacinte, da iz okolja
odstrani težke kovine. Ugotovljeno je bilo, da bi lahko tak sistem v naših klimatskih razmerah
deloval pet mesecev in bi brez dodatne zaščite pred mrazom (sistem tople grede) lahko pomenil
le dopolnilno čiščenje efluenta pred izpustom v vodotok. Ne glede na navedeno pomanjkljivost
bi lahko v poletnem času v turističnih naseljih, kjer se v 2-3 mesecih močno poveča število
prebivalcev, tak sistem v kombinaciji s septično jamo pomenil preprost, cenen in učinkovit način
čiščenja odpadne vode (Urbanc-Berčič, 1991, str. 37).
V devetdesetih letih 20. stoletja so slovenski strokovnjaki oblikovali in razvili novo tehnologijo
RČN, ki ponuja sodoben način reševanja okoljskih problemov in ki upošteva specifične
geografske, prostorske, demografske, hidrološke in vodnogospodarske značilnosti Slovenije.
Sprva so namreč v Sloveniji iskali predvsem rešitve za čiščenje odpadnih vod velikih
industrijskih onesnaževalcev in večjih mest. Izkazalo pa se je, da onesnaževanje s podeželja
prispeva kar dve tretjini k celotnemu onesnaževanju voda. Glede na podatke, da okoli 60 %
prebivalstva živi v naseljih, manjših od 5000 oseb, največ celo v naseljih z 200 do 500
prebivalci, kjer je običajno edini način čiščenja greznica, postaja reševanje tega problema vse
bolj pereče. O pomanjkljivi komunalni ureditvi v Sloveniji govori tudi podatek, da je le okoli 20
% prebivalstva priključenih na čistilne naprave ter da se samo 50 % te odpadne vode čisti v
kombiniranem mehansko biološkem postopku (Urbanc-Berčič, et al., 1998; Bulc, Vrhovšek,
2002a).
Velik problem predstavljajo izcedne vode iz komunalnih odlagališč, saj nobena od 53 legalnih
deponij odpadkov ni urejena po sodobnih tehničnih načelih, ter nenadzorovano izcejanje
izcednih voda iz 60.000 divjih odlagališč. Vodne vire ogrožajo tudi turistični centri in posamezni
turistični objekti z veliko količino odpadne vode v sezoni (zlasti poleti). Poleg tega so posegi, kot
so izsuševanje mokrišč in regulacija strug v kanale, prispevali k degradaciji podobe pokrajin, še
bolj pa življenja v njih. Pravo vrednost močvirskih ekosistemov, ki se je udejanila v obliki
sonaravnih umetnih močvirij ali RČN, smo spoznali šele v zadnjih letih (Bulc et al., 1998).
Uvajanje RČN kot alternativna pot ravnanja z odpadno vodo v Sloveniji sprva ni bilo
sistematično, saj vlada oziroma pristojni organi tehnologije niso priznali kot sprejemljive. Večina
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sistemov, katerih namen je bil predvsem znanstvenoraziskovalno delo, je bila pilotskih. Glavno
vlogo je odigrala zasebna iniciativa in skupnosti (tovarne, naselja,…), ki so sprejele 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.
Karta 1: Geografska razširjenost RČN v Sloveniji do leta 2002*

Vir: Bulc, Vrhovšek, 2002a
* za legendo glej Tabelo 3 (spodaj)

Tabela 3: Rastlinske čistilne naprave v Sloveniji
RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE V SLOVENIJI
Za čiščenje:
Komunalne odpadne vode Izcedne vode iz odlagališč odpadkov
1 Ajdovščina I
15 Dragonja
2 Ajdovščina II
16 Ormož
3 Planina
17 Barje I
4 Planinca
18 Barje II
5 Studenec Sevnica
19 Ljutomer
6 Krasinec Metlika
20 Gornji Grad
7 Ponikva
21 Lubevč Idrija
8 Sveti Tomaž
9 Velika Nedelja
10 Kortina
11 Korte
12 Katarina
13 Šempas
14 Vrhnika
Vir: Bulc, Vrhovšek, 2002a

Industrijske odpadne vode
22 Kanal
23 Renče
24 Gradišče pri Kozini
25 Slivje
26 Črnomelj
27 Središče ob Dravi I
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Podjetje Limnos je med leti 1989 in 2002 načrtovalo ali zgradilo preko 80 RČN v Sloveniji, na
Hrvaškem in v Italiji. V Sloveniji je zgrajenih 28 RČN (Bulc, Vrhovšek, 2002b). Sistemi so
narejeni na osnovi hidravlične in polucijske obremenitve in slovenske zakonodaje s področja
izpusta odpadnih voda.
Največ RČN je namenjenih čiščenju komunalnih odplak, odplak iz prehrambeno-predelovalne
industrije ter čiščenju izcednih vod iz komunalnih deponij (Urbanc-Berčič et al., 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 in horizontalnega podpovršinskega toka. Kot mehansko predčiščenje je običajno
služila kar greznica ali pa sedimentacijski bazen. Število gred je različno (med 1 in 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 in 0,9 m, naklon pa 0 do 3,5 %. RČN zasedajo površino med 20 in 1000 m2. Grede so
bile v začetku večinoma zasajene s 3-4 skupki močvirskega trsta na kvadratni meter. Rastline so
bile posajene spomladi in poleti, ko so pogoji za rast in razvoj najugodnejši (Urbanc-Berčič et
al., 1998; Bulc, Vrhovšek, 2002a).
RČN za komunalne odplake čistijo odpadne vode, katerih pretoki znašajo med 0,6 in 72 m3/dan.
Za 1 PE se smatra površina okoli 2 m2. Analize odpadnih voda na dotoku v RČN so pokazale
zvišane koncentracije dušikovega nitrata, KPK in BPK5. RČN za čiščenje izcednih voda z
deponij so bile postavljene za deponije s površino med 0,5 in 2 ha, katerih dnevni pretok izcedne
vode znaša 10 – 15 m3/dan. Pri slednjih je potrebno upoštevati tudi viške zaradi padavin. Analize
vod z deponij kažejo povečanje KPK (povp. 1000 mg/l), BPK5 (100 mg/l), dušikovega nitrata
(400 mg/l) ter velike koncentracije suspendiranih delcev, anorganskih soli, strupenih kovin,
železa, cianidnih ionov, koliformnih bakterij in fekalnih streptokokov. Odpadne vode iz
prehrambeno-predelovalne industrije kažejo povečanje KPK, BPK5 in dušikovega nitrata (Bulc,
Vrhovšek, 2002a).
Učinkovitost čiščenja je bila pri vseh treh vrstah visoka, še posebno pri čiščenju komunalnih
odplak (Bulc, Vrhovšek, 2002a).
Tabela 4: povprečna učinkovitost čiščenja po parametrih za 12 izbranih RČN v Sloveniji
učinkovitost čiščenja (%)
komunalna voda
izcedna voda
industrijske odplake

KPK
86
73
78

BPK5
89
68
81

NH3-N
85
75
76

P
87
73
83

Vir: Bulc, Vrhovšek, 2002a, str. 76

Nekoliko podrobneje si poglejmo sisteme za čiščenje komunalnih odplak, saj so slednje zelo
podobne tistim iz planinskih koč. Navajam primer RČN Ponikva (za obdobje 1993 – 2001), ki
deluje od 1992 in čisti kumunalne odpadne vode za 350 PE (slika 3, str. 18). Sistem je bil
zasnovan na osnovi hidravlične in polucijske obremenitve ter slovenske zakonodaje, ki
predpisuje dovoljene meje izpusta določenih snovi. Hidravlična obremenitev znaša 2,7 cm/dan.
Deluje na principu horizontalnega podpovršinskega toka. RČN s skupno površino 600 m2 (torej
približno 1,7 m2/PE) sestavljajo tri med seboj povezane grede, napolnjene s substratom ter
zasajene z ostrim šašem (Carex gracilis) in navadnim trstom (Phragmites australis). Prva greda
je 5 m dolga, 20 m široka in 0,4 m globoka. Druga in tretja greda sta enaki, 25 m dolgi, 10 m
široki in 0,6 m globoki, z naklonom 1 %. Substrat je mešanica prsti (10 %), finega (drobnega)
peska (40 %) in peska (50 %). Dno gred je bilo utrjeno in zatesnjeno s plastjo gline. Odpadna
voda priteče iz greznice po zbirnem kanalu ter se nato po manjših kanalih razporedi po gredah.
Očiščena voda se zbira v zbirnem bazenu/močvirju, od tod pa teče k naravnim prejemnikom.
Grede so bile zasajene s 3-5 šopi navadnega trsta in 3-4 šopi ostrega šaša na kvadratni meter.
Rastline so bile prinesene z bližnjega močvirja (Bulc, Vrhovšek, 2001).
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Dotok koncentracij KPK je bil povprečno 237 mg/l, iztok pa 44 mg/l. Povprečna učinkovitost je
bila 82 %. Dosežena je bila visoka učinkovitost čiščenja, saj so komunalne odplake lahko
razgradljive. Vnos koncentracij BPK5 je bil med 50 in 250 mg/l in iznos med 2 in 35 mg/l.
Učinkovitost je bila 92 %. Iztok iz RČN je tako ustrezal zakonsko določenim normativom.
Povprečen vnos fosforja (ortofosfata) je bil 6 mg/l, iztok pa pod zaznavo; učinkovitost: 84 %.
Vnos nitratov: povprečno 60 mg/l, iztok 17 mg/l. Povprečna učinkovitost čiščenja: 76 %.
Občasne analize mikrobioloških parametrov so pokazale, da se je število koliformnih bakterij
zmanjšalo za 99 %, število fekalnih streptokokov pa za 98 % (Bulc, Vrhovšek, 2001; Bulc,
Vrhovšek, 2002a).
Zanimivo je, da noben izmed merjenih parametrov ni kazal odvisnosti od temperature – letnih
časov. Torej le-ti ne vplivajo na uspešnost odstranjevanja nutrientov, čeprav bi pozimi lahko
pričakovali počasnejše razgrajevanje odpadnih snovi. Strokovnjaki sklepajo, da temperatura ne
vpliva na odstranjevanje snovi za prikazane parametre predvsem zaradi dinamičnega ravnotežja
med kemičnimi in biološkimi procesi, ki potekajo v različnih delih RČN ter fizikalnimi procesi,
ki se ne odzivajo na temperaturo. Zato se tudi v hladnejšem podnebju – na primer v gorah – ne
pričakuje zmanjšana učinkovitost delovanja – odstranjevanja nutrientov (Bulc, Vrhovšek, 2001).
Rezultati nazorno kažejo, da so RČN zelo primerne za čiščenje komunalne vode manjših naselij
(do 1000 PE), posameznih kmetij ali drugih objektov, med katerimi so tudi planinske postojanke.

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

.

25

4. TRIGLAVSKI NARODNI PARK
4.1. LEGA in POLOŽAJ
Triglavski narodni park obsega skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Leži na skrajnem
severozahodnem delu Slovenije, blizu tromeje z Avstrijo in Italijo, upravno pa na območju
sedmih občin: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Bovec, Kobarid in Tolmin. V njem je 25
naselij, v katerih živi okoli 2200 prebivalcev (Albinini, Šolar, 2004).
Zunanja meja TNP je v poenostavljenem opisu začrtana takole: njen severni rob se začne blizu
soteske Vintgar (le-ta sodi v park); vije se mimo Blejske Dobrave ter po grebenu Mežakle. Obide
Mojstrano, nad naseljem pa zavije do Save Dolinke – reka predstavlja mejo parka do Gozd
Martuljka. Nato se mejna črta povzpne na Kurji vrh, se potem spet spusti do Pišnice (pri Jasni),
jo prečka in zavije na greben Vitranca. Spusti se v Planico, kjer gre tik za skakalnicami (le-te so
zunaj parka) na Kucerje, kjer doseže italijansko-slovensko mejo. Meja parka nato vseskozi
sovpada z državno (greben Ponc, Vevnica, Mangart, Predel, Jerebica, Črnelska špica) – do Lope
(nasproti Prestreljenika). Nad dolino Krnice (med Kaninskimi in Rombonskimi podi) zavije na
južne obronke Čuklje in Rombona, nad Bovcem vse do trdnjave Kluže. Nizvodno pod trdnjavo
prečka Koritnico, zavije pod Svinjakom in čez Sočo ter se vzpne proti izrazitemu
severozahodnemu krnskemu grebenu; meja se nato začne spuščati in poteka po zahodnem in
južnem pobočju Krna ter zajame vse krnske planine. Spusti se do Zatolmina, preskoči Tolminko,
nato pa se vije po južnih obronkih pod glavnim grebenom tolminskih gora do pašnikov pod Črno
Prstjo. Obide Črno Prst (slednja je vključena v TNP) ter se spusti v Bohinj – pri Laškem Rovtu
preskoči Savo Bohinjko ter gre čez greben Rudnice do vasi Studor. Nad Srednjo vasjo (le-ta ni v
parku) se mejna črta dviga po južnih in vzhodnih robovih Pokljuke, potem pa se mimo Zatrnika
spusti do reke Radovne in teče ob njej do Vintgarja (Triglavski narodni park, 1985).
Karta 2: Lega Triglavskega narodnega parka

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

.

26

4.2. ZGODOVINA in VARSTVENI REŽIM
Triglavski narodni park spada med najstarejše parke v Alpah in obsega skoraj celotne Julijske
Alpe v Sloveniji.
Prvi predlog za zavarovanje sega v leto 1908, uresničen pa je bil leta 1924. Takrat je bilo na
pobudo Muzejskega društva za Slovenijo (oz. njenega odseka za varstvo prirode) in Slovenskega
planinskega društva za dvajset let zakupljeno ozemlje Doline Triglavskih jezer s površino 1600
ha kot »Alpski varstveni park«. Razmere v tistem času niso omogočale trajnega zavarovanja.
Zakupna pogodba se je iztekla sredi vojne leta 1944 in ni bila podaljšana, tako je varstvo
ugasnilo. Po dolgoletnih prizadevanjih je bilo leta 1961 zavarovanje obnovljeno, tokrat trajno in
na nekoliko povečani površini 2000 ha. Zavarovano ozemlje je dobilo uradno ime Triglavski
narodni park (TNP). S tem dejanjem pa niso bili uresničeni vsi cilji pravega narodnega parka,
zato sta naslednji dve desetletji porajali nove predloge za razširitev in preureditev zavarovanja.
To se je končno zgodilo leta 1981, ko je park dobil novo vsebino in današnji obseg 84.805 ha
(Triglavski narodni park, 1985).
Park predstavlja najbolj karakteristične pokrajinske elemente, značilne za Slovenijo: od divjega
visokogorskega sveta do vseh posebnosti kulturne pokrajine, ki jo je oblikoval naš človek in ji
vtisnil pečat svoje tisočletne navzočnosti (Triglavski narodni park, 1985, str. 9).
Cilji in nameni, ki so botrovali ustanovitvi TNP, so zapisani v 1. členu zakona: »Z namenom, da
se ohranijo izjemne naravne in kulturne vrednote, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in
naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, zagotovita z naravnimi danostmi usklajen
nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kulturna krajina ter zagotovijo razvoj
in materialni ter drugi pogoji za življenje in delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih Alp,
omogočita delovnim ljudem in občanom ter drugim obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih
vrednot ter rekreacija v naravi v tem prostoru in dopolni dosedanje varovanje, se s tem zakonom
določi osrednji del Julijskih Alp za naravni park pod imenom Triglavski narodni park.«
(Triglavski…, 1985, str. 5)
Na območju parka se že od nekdaj prepleta vrsta gospodarskih dejavnost, značilnih za naš alpski
prostor (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem,…), zato bi bilo nemogoče vpeljati in uresničevati
enotno zaščito. Posledično je bil park razdeljen na dve območji:
Robno (30.585 ha) zajema nižje (spodnje) dele dolin, naselja, zimsko-športna središča,
gozdnate planote. To je območje kulturne pokrajine, koder že stoletja gospodari človek, zato
sta kmetijstvo in gozdarstvo (ob turizmu) še naprej glavni gospodarski panogi. Varstveni
ukrepi v robnem območju so prilagojeni gospodarstvu in razvoju domačinov, zato je tu manj
omejitev – vpeljan je varstveni režim, ki velja za krajinske parke (Triglavski…, 1985). V
robnem območju TNP se nahajajo samo 4 izmed obravnavanih planinskih koč.
Osrednje (54.220 ha) območje zajema glavne gorske grebene, nekatere doline oz. njihove
zgornje dele ter vsa ostala območja ob gozdni meji in nad njo (visokogorje). V tem delu
prevladujejo naravovarstveni interesi, vse drugo jim mora biti podrejeno; zato je
uzakonjeno strogo varstvo in več prepovedi (Triglavski…, 1985). V osrednjem območju se
nahaja velika večina, kar 32 planinskih koč.
Poleg varstvenih režimov za osrednje in robno območje je v veljavi še tretja in hkrati najstrožja
oblika varstva, zajema pa posamezne naravne rezervate ter naravne in kulturne spomenike na
celotnem območju TNP (Martuljek, Pišnica, Mlinarica,…). Ti spomeniki so izločeni kot
območja s posebnim namenom (Triglavski…, 1985).

4.3. GEOLOŠKE in GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
V geološkem pogledu pripada ozemlje Južnim Alpam z značilno narivno zgradbo. Triglavsko
pogorje je iz dveh narivnih enot: Krnskega pokrova, imenovanega tudi nariv Julijskih Alp, in
Slatenskega nariva (Osnovna geološka karta. Tolmač listov Beljak in Ponteba, 1987). Krnski
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pokrov predstavlja večji del obravnavanega terena. Sestavljajo ga karbonatne kamnine triasne
starosti, med katerimi prevladuje zgornjetriasni dachsteinski apnenec. V Dolini Triglavskih jezer
je dachsteinski apnenec pokrit s kamninami jurske starosti: apnencem ter rdečim in zelenkastim
laporovcem. Slatenski nariv pokriva sklade Krnskega pokrova v ozkem pasu od Rjavine do vrha
Triglava in proti Kanjavcu ter se nato vzhodno od Doline Triglavskih jezer razširja proti jugu.
Litološko je enolično zgrajen iz ene same kamnine, masivnega in skladnatega apnenca, ki je po
starosti uvrščen v karnijsko stopnjo zgornjega triasa. Za prelomno tektoniko so značilni
pliocenski in še danes aktivni subvertikalni prelomi od jugozahoda proti severovzhodu, ki so
razkosali Julijske Alpe v manjše bloke ali grude. Ob teh prelomih je dachsteinski apnenec močno
pretrt, kar vpliva na usmerjanje podzemne vode (Janež, 1997; Osnovna geološka…, 1987).
»Slatenski nariv leži med Rjavino, vrhom Triglava in Šmarjetno glavo prav na skladnatem
dachsteinskem apnencu, južneje, v Dolini Triglavskih jezer je vmes nekaj slabo prepustnih
jurskih laporjev in plastnatih apnencev. Narivna ploskev med Slatenskim in Krnskim pokrovom
je tako vsaj delno vododržna in podzemne vode zahodnega dela Slatenskega pokrova napajajo
Sedmera jezera.« (Janež, 1997, str. 51)
Za Triglavski narodni park je značilna velika reliefna razgibanost, ki jo stopnjujejo višinske
razlike, saj sega od dna kotline (Bohinj) na nadmorski višini 493 m do najvišjega vrha Triglava
(2864 m). Večji del površja je sestavljen iz karbonatnih kamnin, med katerimi prevladuje
apnenec. Tektonski premiki, ledeniško preoblikovanje in močno zakrasevanje so bili pomembni
geomorfološki procesi na tem območju (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
Površje Julijskih Alp je razmeroma mlado, kar dokazujejo globoko vrezane doline, ki so pogosto
tektonsko zasnovane. Nad njimi se dviga splet grebenov in slemen s priostrenimi vrhovi. A tudi
obsežne visokogorske kraške planote niso redkost, zlasti v Triglavskem pogorju. Današnji relief
je predvsem posledica medsebojnega vplivanja kamninske in tektonske zgradbe ter zunanjih
preoblikovalnih sil in procesov.
Najpomembnejši geomorfološki procesi v TNP so bili tektonski premiki, ledeniško
preoblikovanje in močno zakrasevanje. V visokogorju Julijskih Alp so površinski vodni tokovi
razmeroma redki, ker se ti pojavijo le na območjih manjših vložkov neprepustnih kamnin. Če bi
imele ledeniško-kraške kotanje nepropustno podlago, bi bilo na tem območju še več
visokogorskih jezer. Takšno podlago dajejo le jurski ali kredni laporji in peščenjaki v Dolini
Triglavskih jezer in na območju Krna ter zbito morensko gradivo na Kriških podih in na planini
Jezero (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).
Več o reliefu in matični podlagi navajam pri vsaki planinski postojanki posebej, ko opisujem
naravnogeografske značilnosti območja, v katerem se planinska koča nahaja.

4.3.1. VISOKOGORSKI KRAS
Značilnost Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka je visokogorski kras, ki je na področju
ravnanja s pitno vodo in z odpadnimi vodami povezan z zelo specifičnimi problemi. Kraške
podzemne vode imajo zelo omejeno samočistilno sposobnost!
Značilnosti visokogorskega krasa v TNP so (Janež, 1993a):
• visoko povprečje padavin (nad 2500 mm na leto),
• snežna retinenca pozimi,
• taljenje snega pozno spomladi,
• malo prsti in vegetacije na površju,
• odlična prepustnost zakraselih apnencev,
• ni površinskih vodotokov,
• malo virov pitne vode,
• prevladuje vertikalno odtekanje (pronicanje) padavinske vode,
• malo tipičnih ponikalnic,
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velika globina do stalno zalite cone,
velika koncentracija podzemne vode v redkih, a velikih kraških izvirih,
nizka trdota in temperatura vode.

4.4. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Glede na klimatsko členitev Slovenije imajo Julijske Alpe (tako kot Karavanke, KamniškoSavinjske Alpe in najvišji deli Pohorja, Trnovskega gozda in Snežnika) gorsko podnebje. Razen
gorskih območij nad 1500 m imajo ta tip podnebja tudi alpske doline in nekatere predalpske
kotline in doline, ki jim dajejo gorski značaj predvsem zimske temperature. Na podnebne
razmere najbolj vpliva velika reliefna razčlenjenost površja z velikimi relativnimi višinskimi
razlikami in lega na zahodu Slovenije, v območju alpsko-dinarske pregrade. Zaradi različne
geografske lege in geomorfološke strukture obstajajo pomembne klimatske razlike med
zahodnimi in vzhodnimi predeli gorskega sveta. Zahodni so zaradi prevladujoče zahodne in
jugozahodne zračne cirkulacije bolj namočeni in imajo zaradi večje masivnosti ter višin
izrazitejšo vertikalno klimatsko pasovitost (Ogrin, Brancelj, 2002).
V gorskem svetu je temperatura zraka odvisna predvsem od nadmorske višine. Pomembno vlogo
ima mikroreliefni položaj, zlasti depresijske reliefne oblike (v njih leži tudi precej planinskih
postojank), v katerih se ob radiacijskem tipu vremena razvije temperaturna inverzija. V dolinah
Julijskih Alp je povprečna letna temperatura v savskem delu med 5 in 8°C, v – zaradi morja
toplejšem soškem delu pa do 9,5°C. Povprečna januarska temperatura je tudi v dolinah povsod
pod ničlo, povprečna julijska pa se giblje med 16 in 19°C.
Po podatkih meteorološke postaje Dom na Komni je povprečna letna temperatura v Julijskih
Alpah na 1500 m n.v. okoli 3,7°C (januarska –4°C, julijska 12,4°C), na tisoč metrov višje ležeči
Kredarici pa –1,6°C (januarska –8,2°C, julijska 5,8°C). Temperaturni gradient, izračunan s
pomočjo postaj na različnih nadmorskih višinah, kaže, da se povprečna letna temperatura znižuje
s stopnjo –0,49°C/100 m (januarska s stopnjo –0,29°C/100 m, julijska –0,59°C/100 m) (Ogrin,
Brancelj, 2002).
Julijske Alpe, še posebej njihov zahodni in južni del, spadajo med najbolj namočena območja v
Sloveniji. V zahodnem in južnem delu gorovja pade zaradi prisilnega dvigovanja zraka ob
gorskih pregradah več kot 3000 mm padavin letno, v vzhodnem in severnem delu, ki leži v blagi
padavinski senci pa od 1800 do 2500 mm. Maksimum namočenosti je med Krnom in Komno.
Razporeditev padavin preko leta je relativno enakomerna, z manjšima viškoma jeseni
(novembra) in na prehodu pomladi v poletje (maj, junij). Najmanj padavin pade pozimi
(februarja) ter poleti (julija in avgusta).

4.5. HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Dachsteinski apnenec Krnskega pokrova je globoko zakrasel. Z območja Triglava in Kredarice
odtekajo vode na sever proti izviru Bistrice, kar je dokazalo barvanje v Triglavskem breznu
(Gams, 1966).
Na območju bohinjskih planin je bil v letu 1996 izveden sledilni poskus, katerega namen je bila
podrobnejša določitev razvodnic v kraškem svetu. Sledilo, injecirano v ponore na Planini pri
Jezeru, se je pojavilo v Savici ter izviru Govic nad Bohinjskim jezerom. Iz Planine v Lazu je bila
dokazana povezava s potokom Suha, barvilo pa se je pojavilo tudi v izviru Savice (Urbanc,
Brancelj, 2002, str. 77).
Naslednji sledilni poskus je bil izveden v Dolini Triglavskih jezer leta 1999, z namenom
ugotoviti vodne povezave med posameznimi jezeri in izvirom Savica. Prvo sledilo je bilo
vneseno v Jezero v Ledvicah. Najizraziteje se je pojavilo v izviru Močivec nad Kočo pri
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Triglavskih jezerih. Planinska postojanka se oskrbuje s pitno vodo ravno iz tega (zajezenega)
izvira. Zanimivo je, da se je sledilo pojavilo v Dvojnem jezeru, ki je od Močivca oddaljeno le
okoli 150 metrov šele tri dni kasneje in v mnogo manjših koncentracijah. Iz tega se da sklepati,
da hidravlična povezava med Jezerom v Ledvicah in Dvojnim jezerom ni tako neposredna, kot je
povezava med Jezerom v Ledvicah in Močivcem. Sledilo se v Črnem jezeru ni pojavilo, kar
pomeni, da slednje očitno leži povsem izven glavnega toka podzemne vode, ki doteka iz
osrednjega ter zgornjega dela Doline Triglavskih jezer. Črno jezero torej ni povezano z Jezerom
v Ledvicah, Močivcem in Dvojnim jezerom, ampak ima povsem ločeno padavinsko zaledje.
Rahel pojav sledila je bil opazen tudi v slapu Savica – s tem je bila dokazana povezava med
Jezerom v Ledvicah ter izvirom Savica (Urbanc, Brancelj, 2002, str. 82-84).
Z drugim sledilnim poskusom (leta 2000) je bilo dokazano, da sta tudi Močivec in Dvojno jezero
med seboj hidravlično povezana, čeprav ne tako izrazito kot bi glede na njuno medsebojno
razdaljo (150 m) lahko pričakovali. Na dokaj slabe povezave med obema vodnima telesoma kaže
tudi raznolikost živalstva v obeh jezerih, ki bi jo težko pripisali le različnim življenjskim
razmeram v obeh jezerih (Urbanc, Brancelj, 2002, str. 84-86).
Janež (1997) je s hidrogeološkimi raziskavami v letih 1993 in 1995 ugotovil, da so bili vsi
raziskani kraški izviri takrat še čisti, voda bakteriološko in kemično kakovostna. Raziskava pa je
pokazala tudi, da so močno ogrožena nekatera visokogorska jezera, zlasti Dvojno, Dupeljsko in
Jezero na planini pri Jezeru.
Planinske postojanke v TNP so potencialni onesnaževalec Krnskih jezer, Spodnjega in Srednjega
kriškega jezera, Sedmerih jezer, jezera na Planini pri jezeru, Bohinjskega jezera ter Soče, Save
Dolinke, Bohinjke in Radovne s pritoki.
Voda, ki je prav gotovo eno največjih bogastev Slovenskega alpskega sveta, torej tudi
triglavskega narodnega parka, ima vsaj tri jasno izražene pomene (Janež, 1997):
• vir pitne vode,
• energetski potencial,
• bogastvo naravne dediščine.
Ker je površinske vode v Triglavskem narodnem parku tako malo, je toliko pomembneje, da jo
ohranimo čisto naslednjim generacijam. V nadaljevanju predstavljam visokogorska jezera in
kraške izvire kot dele celovite vodnoekološke problematike TNP.

4.5.1. VISOKOGORSKA JEZERA
Zaradi lege na apnenčasti podlagi imajo jezera v TNP nekaj značilnosti, ki jih ločijo od drugih
jezer v Alpah. Najbolj izraziti sta visoka koncentracija kalcija v vodi in posledično visoke
vrednosti pH. Oboje zmanjšuje problem zakisovanja jezer, kar je sicer velik problem drugod po
Evropi. Po drugi strani pa je največji problem jezer v TNP evtrofikacija, bodisi naravna ali tista,
ki jo povzroča človek (Muri, Brancelj, 2002).
Poleg Bohinjskega je v TNP še 14 visokogorskih jezer (ter nekaj manjših »mlak« oz. »vodnih
očes«). Rezultati raziskovanj v zadnjem desetletju so pokazali, da so nekatera od njih podvržena
evtrofikaciji. Analize sedimentov so opozorile na to, da je pomemben preoblikovalec tega
območja tudi človek, saj vedno bolj vpliva na kakovost vode visokogorskih jezer (Rejec
Brancelj, Smrekar, 2000).
Vplivi so lahko posredni in neposredni, razvrstimo jih v tri skupine (Brancelj, 1999):
• vnašanje škodljivih in strupenih snovi (npr. pri vzdrževanju in obnavljanju planinskih
postojank),
• vnašanje hranilnih snovi (iz turističnih objektov – planinskih koč in zaradi planinskega
pašništva),
• poseganje v vrstno sestavo jezerskih združb (vnašanje rib).
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Na podlagi kemijskih in fizikalnih lastnosti vode lahko jezera razdelimo v tri skupine (Muri,
Brancelj, 2002):
• Oligotrofna – v vodnem stolpcu je dovolj kisika, kar omogoča normalne življenjske
procese. Človekov vpliv je minimalen. Primer: Jezero v Ledvicah, Zgornje Kriško jezero,
Jezero v Lužnici.
• Mezotrofna – so še razmeroma neonesnažena, vendar pa so vrednosti posameznih
parametrov vsaj občasno višje oziroma nižje kot normalno. Pokazatelj neugodnega stanja
je predvsem znižana koncentracija kisika v spodnjih plasteh, ki lahko traja dlje časa.
Zaradi obiskovalcev in nepremišljenih dejanj (npr. naseljevanje rib) se stanje v teh jezerih
hitro slabša. Vpliv človeka je že opazen, saj ležijo jezera v bližini pomembnih gorskih
poti oz. planinskih koč. Med temi so: Dvojno jezero, Črno jezero, Dupeljsko jezero,
Spodnje in Srednje Kriško jezero.
• Evtrofna – vrednosti nekaterih parametrov močno odstopajo od povprečja. Slabo stanje
jezer se kaže v povečani količini hranil v vodnem stolpcu, ki omogoča bujno rast alg, s
čimer pa se zmanjša prosojnost vode. Po drugi strani pa je v globljih delih jezera
pomanjkanje kisika. Takšna jezera so že dolgo časa pod močnim vplivom človeka. V to
skupino spadata Krnsko jezero (na meji med mezo- in evtrofnim) in Jezero na Planini pri
Jezeru (slednje že hiperevtrofno).
Naša visokogorska jezera so poseben hidrogeološki in hidrološki pojav ter prvovrstna krajinska
znamenitost. Glede na njihovo lego jih lahko razdelimo v tri skupine: Triglavska (poleg
»Sedmerih« jezer ter nekaj manjših mlak v dolini Triglavskih jezer prištevamo k tej skupini še
Jezero na Planini pri Jezeru), Kriška in Krnska jezera (Dobravec, Šiško, 2002).
Triglavska jezera
»Med Triglavska jezera v najširšem smislu prištevamo vse stoječe vode Zgornje Komne,
Lopučniške doline in Fužinarskih planin.« (Dobravec, Šiško, 2002, str. 50)
Geološko podlago Doline Triglavskih jezer tvori pretežno triasni apnenec. Jurske sklade
najdemo v večjem obsegu na vzhodnem robu. Glavne značilnosti območja so močna zakraselost
in visokogorski kraški pojavi. Na prelomih med skladi različnih obdobij se pojavljajo za kraško
visokogorje precej močni studenci. Od Močivca proti jugu voda tudi prodre na površje, severno
pa se verjetno zgubi pod melišči in lašti na dnu doline (Dobravec, Šiško, 2002).
Sedmera jezera ležijo vzdolž narivnega stika med Slatensko ploščo in narivom Julijskih Alp.
Višinski položaj jezer – najvišje ležeče je Rjavo jezero, potrjuje domnevo, da iz Jezera pod
Vršacem odtekajo vode proti Zadnjici, preostala pa bi že lahko pripadala povodju Save Bohinjke
(Janež, 1997).
Sledilni poskusi v Dolini Triglavskih jezer so pokazali, da so povezave med jezeri in nižje
ležečimi izviri precej počasne in šibke. Iz jezer prevladujejo odtoki v podzemne rove, ki ležijo
pod jezeri in šele, ko se ob deževju ti kanali povsem zapolnijo, se začne del vode intenzivneje
izlivati v bližnja nizvodna jezera (sistem Jezero v Ledvicah-Močilec-Dvojno jezero). Sicer pa ob
normalnih razmerah večji del vode podzemno odteka proti Savici. Črno jezero pa je izvzeto iz
vodnih povezav z ostalimi jezeri v Dolini sedmerih jezer (Brancelj, 2002).
Krnska jezera
Jezera v okolici Krna na primorski (Soški) strani Julijcev so si bolj vsaksebi kot ostali dve
skupini. Doline, kjer ležijo jezera, so ledeniškega izvora. Geološka podlaga je pretežno triasna,
ob prelomih pa se v večji meri kažejo jurske in tudi kredne kamnine. Z izjemo Dupeljskega
jezera, ki ga delno že obdaja gozd, je vegetacija visokogorska – sklenjeni ali nesklenjeni rušnati
travniki ter rušje (Dobravec, Šiško, 2002).
Krnsko jezero je največje slovensko visokogorsko jezero. Napajajo ga vode severnega pobočja
Krna – doline Zelenic in sosednjih hribov Lemeža in Šmohorja, med katerima leži. Na južni
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strani ga dokaj intenzivno zasipavata hudourniški prod neposredno izpod Krna in melišča izpod
bližnjih vrhov. Okolico gradijo večinoma triasni apnenci. Značilni rdečkasti jurski skladi, ki
zagotavljajo tudi nepropustnost jezerskega dna, so zlasti opazni na hrbtu pred severnim bregom
(Dobravec, Šiško, 2002). Tem se ob jezeru pridružijo apnenci z neprepustnimi lapornatimi
vložki.
»Krnsko in Dupeljsko jezero ležita na razvodju med dolino Lepene in Tolminko.« (Janež, 1997,
str. 51)
Krnsko jezero leži na nadmorski višini 1391 m (karta TNP), torej nekaj metrov višje kot Koča
pri Krnskih jezerih (1385 m), tako da ga odpadne vode s slednje ne dosežejo.
Kriška jezera
Na Kriških podih, vegastem kraškem svetu, nastalem na triasnih apnencih, obdanih z visokimi
vrhovi, so v obsežnih visokogorskih kotanjah nastala tri jezera. Ležijo na nadmorskih višinah
med 1900 in 2150 m. Zgornje kriško jezero je najvišje ležeča stoječa voda (jezero) v Sloveniji.
Poleg teh se v sosednjih kotanjah (vrtačah) pojavljajo občasna snežna jezerca. Od vegetacije se
na podih pojavljajo le redki grmiči rušja ter revne alpske trate (Dobravec, Šiško, 2002).

Osnovni problem jezer predstavlja evtrofikacija, ki jo pospešuje človek z intenzivnimi posegi v
okolje. Vnos onesnaževalcev je lahko neposreden ali pa gre za spremembe in onesnaženje večjih
razsežnosti v povodju ter onesnaženje preko zraka. Zaradi povečanega vnosa hranil v jezero se
poruši naravno ravnotežje, posledica pa je povečanje primarne produkcije in pospešitev procesa
evtrofikacije.
Človekov vpliv se je začel z izsekavanjem gozda v neposredni okolici jezer pred nekaj stoletji,
zaradi česar se je povečala erozija. S sečnjo, požigalništvom in pašništvom je prišlo v jezera
vedno več hranilnih snovi. Omenjeni procesi so najbolj zaznamovali Krnsko jezero in jezero na
Planini pri Jezeru, ki sta izrazito postarani (evtrofni). V zadnjih desetletjih se je stanje še
poslabšalo z vnosom rib in s turizmom, ki je sedaj glavna grožnja jezerom. Zlasti tista jezera, ki
ležijo v neposredni bližini planinskih koč ali močno obljudenih planinskih poti, so na dobri poti
k evtrofikaciji. Velja znova poudariti, da traja sezona obiskov v gorah le tri do štiri mesece.
Človekovi vplivi so tako skoncentrirani na razmeroma kratko poletno obdobje (junij-september).
Po drugi strani pa jezera zaradi neugodnih temperaturnih razmer (ledeni pokrov upočasni
mineralizacijo organskih snovi na dnu jezer, poleg tega je zaradi ledu oskrba globljih plasti jezer
s kisikom onemogočena) nimajo na razpolago dovolj časa, da bi nevtralizirala vsaj del
negativnih posledic človekove dejavnosti, ki so ali še vedno potekajo v njihovi neposredni bližini
(odplake, umivanje in pranje, celo kopanje).
Jezero na Planini pri Jezeru (le nekaj deset metrov stran od vodnega telesa stoji tudi planinska
koča) spada med jezera, kjer je bil vpliv človeka v preteklosti (in je tudi v sedanjosti) največji,
medtem ko je bil tovrstni vpliv na Jezero v Ledvicah (Ledvica) najmanjši. Jezero na Planini pri
Jezeru je danes še vedno med najbolj obremenjenimi jezeri v Sloveniji, medtem ko je Ledvica
eno redkih oligotrofnih jezer, kjer je vpliv človeka (še vedno) zanemarljiv (Brancelj, 2002).
Koncentracije nitratov v visokogorskih jezerih v obdobju 1994 – 1999 so se spreminjale in so
bile v močni odvisnosti od padavin (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
Vodni makrofiti (višje vodne rastline) se pojavljajo v 6 od 14 visokogorskih jezer Triglavskega
narodnega parka. V oligotrofnih jezerih makrofitov ni, saj se zanje še niso ustvarili ustrezni
pogoji. Razvoj makrofitov je viden v Dvojnem, Črnem, Zgornjem in Srednjem Kriškem jezeru.
V Dupeljskem, Zelenem in Spodnjem Kriškem jezeru so že stalno prisotne zakoreninjene
podvodne vrste, katerih gostota pa se v zadnjih letih bistveno ne spreminja. Največ makrofitov
imata Krnsko jezero in Jezero na Planini pri jezeru. Razvoj makrofitov v zadnjih letih v teh dveh
jezerih kaže na pospešeno dinamiko procesov v pojezerju kot tudi v jezerih (Urbanc-Berčič,
Gaberščik, 2002).
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»Trenutno je šest jezer naseljenih z ribami: Krnsko jezero, Dupeljsko jezero, Jezero na Planini
pri jezeru, Črno jezero ter obe jezeri v Dvojnem jezeru.« (Brancelj, 2002, str. 152) V
Dupeljskem jezeru so bile ribe prvič opažene leta 1992, tja pa so jih najbrž prinesli turisti. Jezero
je bilo v tistem času vir pitne vode za Kočo pri Krnskih jezerih. Kvaliteta vode se je začela sredi
devetdesetih naglo slabšati (Brancelj, 2002), zato se je tudi planinska postojanka preusmerila z
oskrbo vode na več kilometrov oddaljeni izvir na Planini na polju. Iz tega lahko vidimo, kako
krhko je visokogorje. Zlasti so občutljiva majhna jezera – že majhen poseg v vodni ekosistem v
celoti poruši naravno ravnovesje in v končni fazi privede do njegovega propada. Planinski dom
pri Krnskih jezerih pa ni edini onesnaževalec Dupeljskega jezera; za izobilje hranil v jezerski
vodi poskrbi tudi živina, ki se pase na pobočjih nad jezerom.
Nič bolje se ne godi Dvojnemu jezeru, kamor so ribe naselili leta 1991. V zadnjih desetih letih se
je namreč spremenilo iz oligotrofnega v evtrofno kot posledica naselitve rib (Brancelj, 2002).
Dodaten vzrok za spremembo stanja je nedvomno razširitev in posodobitev Koče pri
Triglavskih jezerih, ki je sledila ekonomskim in ne ekološkim načelom (glej str. 68-71).

4.5.2. KRAŠKI IZVIRI
Bistrica v Vratih se prvič pojavi na površju v izviru na višini 1150 do 1200 m, dobra dva
kilometra od Aljaževega doma. Voda izvira iz morenskega gradiva, ki pokriva osrednji del
dolinskega zatrepa in pri spomeniku žrtvam gora vanjo spet ponika, drugič pa privre na dan v
močnejšem izviru pri Aljaževem domu. Ima temperaturo med 2,9 in 3,6°C. Kemično in
bakteriološko je zelo čista (Janež, 1997). Izvir ima dokazano zvezo s Triglavskim breznom
(Gams, 1966), po geološki sestavi ozemlja sodeč pa bi ga lahko dosegli tudi vplivi Staničevega
doma in Planike (Janež, 1997).
Radovna izvira v Zgornji Radovni pod stičiščem dveh ledeniških dolin, Kota in Krme, na
nadmorski višini 715 metrov. Kot in Krma sta bolj ali manj suhi dolini z nekaj manjšimi studenci
oz. izviri, ki hitro poniknejo v porozne morene. Obe dolini skoraj zanesljivo pripadata
vodozbirnemu zaledju Radovne, za omejitev celotnega zaledja pa bodo potrebne še dodatne
raziskave. Izvir ogrožajo v prvi vrsti dejavnosti v Zgornji Radovni in Kurji vasi, medtem ko so
planinske postojanke okoli Triglava najverjetneje preveč oddaljene, da bi imele nanj kakršenkoli
vpliv (Janež, 1997). Žal pa tega ne moremo trditi za Kovinarsko kočo v Krmi, ki se nahaja blizu
izvira Radovne in je zato potencialni onesnaževalec tega vodotoka.
Krajcarica v dolini Zadnjice v Trenti je eden najizdatnejših pritokov Soče in eden največjih
izvirov v Julijskih Alpah. K zaledju Zadnjice vsekakor spada povodje Belega potoka, prav tako
potok, ki priteče po Koritih na koncu Zadnjice, potok v zajedi Komar in Zadnjiški dol z izvirom
ob planinski poti na Prehodavce. Za omejitev širšega kraškega zaledja, ki se razteza proti
Triglavu, Doliču in verjetno Prehodavcem, bo potrebno še nekaj raziskav. Če že katera, potem je
Tržaška koča na Doliču najverjetneje znotraj vodozbirnega območja Krajcarice. Dosedanje
analize izkazujejo bakteriološko in kemično neoporečnost izvira. V Zadnjici je ena domačija in
nekaj vikendov. Vsekakor bi razvoj vikendaštva bolj neugodno vplival na kakovost niže ležečega
izvira kot denimo koča na Doliču. Vplivov iz koč na Prehodavcih in na Doliču, s Planike ali
Kredarice za zdaj ni (Janež, 1997).
Savica izvira v dveh izvirih pod Komarčo. Večji in bolj znan je izvir slapa Savice, ki je zelo
obiskana turistična točka. Nadmorska višina izvira je 836 metrov. Njegovo vodno zaledje je
najverjetneje Dolina Triglavskih jezer. Mala Savica izvira 690 metrov visoko v strugi nad
kioskom ob poti proti slapu Savice. Položaj obeh izvirov, geološka zgradba terena in nekoliko
večja trdota vode Male Savice nakazujejo, da je zaledje Male Savice na območju Doma na
Komni. Bakteriološki in kemični vzorci obeh izvirov, odvzeti jeseni leta 1995, so ustrezali
normativom za pitno vodo (Janež, 1997).
Tolminka izvira v ledeniški zatrepni dolini nad Pologom. Pri lovski koči pod Osojnico so samo
najvišji med kraškimi izviri Tolminke. Glavne vodne količine pa pridejo na dan iz čelne morene
v težko prehodni strugi med vrhom Železje in Planino na Prodih. K zaledju izvira pripada
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območje med Krnom in planino Lašča, verjetno tudi vode z območja Mahavščka. Pri Krnskih
jezerih razvodje z Lepeno še ni bilo raziskovano. Izviri Tolminke so, podobno kot drugi kraški
izviri v Julijcih, (za zdaj) še čisti, le po deževju se najvišji precej kalijo in voda v tolmunih
navzdol po strugi odlaga bel apnenčast mulj (Janež, 1997).
Lepena pride na dan v težko dostopnem kraškem izviru nad Domom dr. Klementa Juga. Pod
izvirom je lep slap. Ko priteče v dolino, voda običajno ponikne v porozno morensko gradivo.
Ponovni izvir je niže v dolini nad koriti Lepenice (Janež, 1997). »Bakteriološki izvidi Tolminke
in Lepene kažejo, da sta vodi še čisti. Seveda pa ena analiza kaže le trenutno stanje, kvaliteto
vode skozi celo sezono pa je potrebno spremljati s pogostejšimi vzorčenji.« (Janež, 1993a, str. 9)

4.6. ZGODOVINA PLANINSTVA V TNP
Pregleda planinskih postojank in opredelitve vodnoekološke problematike ne moremo narediti
brez vsaj bežnega skoka v preteklost.
Alpska pokrajina TNP zaradi svoje raznolikosti, visoke reliefne energije, z nadmorsko višino
spreminjajoče se flore in favne ter družbenih posebnosti že vsaj dve stoletji privablja
obiskovalce. Prvi so bili gorniki, ki so zahajali v ta svet iz narodno buditeljskih, kasneje
kulturnih in naravovarstvenih razlogov, danes pa skoraj izključno iz turističnih in rekreativnih.
Prve planinske poti so naredili v drugi polovici 19. stoletja, ko so začeli graditi preproste koče,
katerih namen je bil takratnim gornikom ponuditi skromno okrepčilo in streho nad glavo. V
obdobju 1871 – 1900 so jih zgradili kar šest, od katerih je bila le ena izven območja dostopov na
najvišji vrh Triglav. Do druge svetovne vojne so odprli še deset novih koč, ki pa so vse – razen
Gomiščkovega zavetišča na Krnu – pod 2000 m, nekatere med njimi se pojavljajo celo na koncu
dolin, tik pod vznožjem hribov. To dokazuje, da je hoja v gore postajala vse bolj namenjena
širšim množicam, katerih cilj ni bil več samo osvajanje težko dostopnih vrhov na večdnevnih
turah, ampak prevsem nezahtevni enodnevni družinski izleti v sredogorje. Največji razmah
označevanja poti in gradnje planinskih koč je bil med letoma 1948 in 1955, ko so odprli kar 12
novih postojank na območju današnjega TNP, od dolin do visokogorja in takrat je pljusknil prvi
množični val obiskovalcev (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
»Konec sedemdesetih in začetek osemdesetih let je bilo obdobje gradbene zanesenosti. Gradnja
novih planinskih postojank in širitev obstoječih je bilo merilo uspešnosti in sposobnosti
planinskih društev. Razmišljanje o omejevanju evforičnosti zaradi morebitnih negativnih
posledic na okolje ni bilo priljubljeno. V zanosnih povojnih letih, ko je bilo vodilo množičnost,
ni nihče slutil, da bodo po tridesetih letih v naših gorah vidne tudi neugodne posledice
zapovedane množičnosti.« (Bizjak, 1997, str. 7)
V zadnjih letih ni bilo v TNP zgrajene nobene nove koče, vendar pa so stare zlasti do začetka
devetdesetih let večali in bogateje opremljali, tako da so se iz zatočišč spreminjala v restavracije
s pestro ponudbo in dobro opremljenimi prenočišči, a brez skrbi za okolje. V tem času so začeli
predvsem prebivalci iz urbaniziranih območij iskati možnosti za rekreacijo tudi v bolj oddaljenih
predelih, ne le v neposredni okolici mest, kar je bila posledica višjega osebnega standarda, več
prostega časa in boljših, zlasti cestnih povezav (motorizacija!). V visokogorju se je na številnih
množičnih prireditvah, ki so bile med planinci zelo priljubljene, zbiralo tudi po več sto ljudi
hkrati. Množičnost je bila in je pravzaprav še vedno merilo uspešnega dela v planinskih društvih
in nasploh v planinstvu (Sto žensk na Triglav,…) (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).

4.7. OBISK in OBREMENJEVANJE OKOLJA V TNP
»Vse večji obisk gora in koč na eni strani ter še vedno v glavnem amatersko, prostovoljno delo
pri upravljanju koč na drugi strani, sta povzročila konflikt, pri katerem trpi tretji – to je narava,
okolje.« (Šolar, 1997c, str. 29)
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Izvajanje različnih aktivnosti (izletništvo, gorništvo, alpinizem, turno smučanje,…), ki so
večinoma zasnovane na tržnem (ekonomskem, dobičkonosnem) principu, katerega glavno vodilo
je množičnost, je precej odvisno od dostopnosti – vstopi v Triglavski narodni park pa so številni
in lahki (enostavni). Dobra cestna dostopnost do izhodišč planinskih poti in celo v visokogorje,
gosta mreža označenih in vzdrževanih poti ter veliko število prebogato opremljenih koč in
počitniških hiš je vodilo na nekaterih najbolj obleganih območjih v preveliko obremenjevanje
občutljivega gorskega sveta (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
Planinarjenje je načeloma mehka oblika rekreacije v odprtem prostoru, kljub vsemu pa prihaja
do prekomernega obremenjevanja okolja zaradi množičnosti pojava. Tako na primer vsak korak
pomeni določen pritisk na podlago, 600 korakov na isto travno rušo v enem letu pa povzroči njen
propad. Posledica uničenja rastlin je večji odtok vode, kar vodi v pospešeno erozijo (Rejec
Brancelj, Smrekar, 2000).
Bolj kot samo gibanje planincev pa je problematično zadrževanje v kočah in zlasti posledice, ki
jih prinaša tovrstni množični obisk. Največji problemi so v oskrbi postojank, energetski oskrbi
ter v ravnanju z odpadnimi vodami (Rejec Brancelj, Smrekar, 2000).
»Število obiskovalcev Julijskih Alp, lahko pa rečemo kar TNP, je bilo pred leti ocenjeno na dva
milijona. Od osamosvojitve Slovenije je pritisk množic na Julijce vse večji, zato ocenjujemo, da
številka dva milijona raste.« (Šolar, 1997a, str. 15) Višek sezone je avgusta (ter druga polovica
julija in prvi teden v septembru), v tem obdobju in izven njega pa je obisk številčnejši v drugi
polovici tedna z vrhuncem v petek, soboto in nedeljo.
Do največje koncentracije aktivnosti (tu ne mislimo samo na planinstvo, pač pa tudi na
kolesarjenje, smučanje, vodne športe, gobarjenje,…) v TNP prihaja na najlažje dostopnih
območjih – tam, kjer so zgrajene in za promet odprte ceste različnih kategorij. Tako je zelo
obremenjeno širše območje Pokljuke s cestami in planinskimi potmi ter tekaškimi stezami. Še
večje obremenitve so na širšem območju Bohinja, kjer prihaja zlasti do vplivov pašništva,
planinstva in smučanja. Poleg ceste na Pokljuko in ob Bohinjskem jezeru, je zelo obremenjena
tudi cesta čez Vršič z ostalo infrastrukturo (planinske poti, postojanke) (Rejec Brancelj, Smrekar,
2000).

5. VODNOEKOLOŠKA PROBLEMATIKA PP V TNP
5.1. ZAČETKI EKOLOŠKE SANACIJE PP
Planinska zveza in planinska društva se ukvarjajo z ekološko sanacijo planinskih koč od leta
1991. Takrat je bil organiziran prvi posvet gospodarjev PD v zvezi s to problematiko. V
naslednjih letih je bil dosežen viden napredek, zlasti na tistih področjih, ki niso zahtevala veliko
sredstev. Namen programa ekološke sanacije planinskih postojank je zagotoviti primerno oskrbo
z vodo, urediti ustrezno obdelavo odpadnih vod, ter zagotoviti čim več potrebne energije iz
naravnih (obnovljivih) virov (Železnik, 2000).
Sanacija gorskega sveta je bila usmerjena predvsem na planinske postojanke in se je nanašala na:
• prehod na čiste vire energije (fotovoltaika – sončni generatorji, izraba vetra);
• varčevanje z vodnimi viri in čiščenje odpadnih voda;
• odstranjevanje odpadkov.
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V zadnjih dvanajstih, trinajstih letih, torej od začetka sanacije, je bilo v gorah marsikaj
narejenega. Pohvalno je zlasti nadomeščanje dizelskih agregatov s fotovoltaičnimi sistemi. Tako
danes praktično ni več koče v TNP, ki ne bi imela nameščenih sončnih celic za pridobivanje
električne energije (razen seveda tistih, ki so priključene na javno omrežje).
Tudi akcija »Odnesimo smeti v dolino« je bila uspešna, tako da se je problem odstranjevanja
odpadkov v planinskih kočah močno zmanjšal.
Najmanj je bilo do sedaj narejenega na področju varčevanja z vodo (zmanjševanje porabe) in
praktično nič na področju čiščenja odpadnih voda planinskih postojank. Največji problem se
kaže ravno pri čiščenju odpadnih voda, saj je to v visokogorskem kraškem svetu še posebej
pomembno.
V skladu s sanacijskim programom Bohinjskega jezera je vodnogospodarska inšpekcija v letih
1993 in 1994 opravila inšpekcijske preglede dvanajstih planinskih koč v Triglavskem narodnem
parku. Namen inšpekcijskih pregledov je bil ugotoviti stanje varstva voda, in sicer: preskrbo z
vodo, izvor in dispozicijo odpadnih voda ter energetsko oskrbo oz. skladiščenje naftnih
derivatov.
Ugotovitve, ki so bile skupne za vse koče, so naslednje (Urankar, 1997):
• planinska sezona traja pri večini PP od sredine oktobra do konca septembra;
• oskrba s pitno vodo je iz lastnih zajetij oziroma deževnica iz zbiralnikov;
• vprašljiva je velikost, izvedba in tesnost greznic;
• večina greznic ima iztok iz zadnjega prekata, odlaganje blata je neurejeno;
• problematične so odpadne vode iz kuhinj (ni lovilcev maščob);
• negospodarno ravnanje z vodo in preveliko onesnaževanje, kjer je je dovolj;
• uporaba pralnih strojev;
• uporaba lastne posteljnine oz. posteljnine za enkratno uporabo je bolj izjema kot pravilo;
• neprimerno urejeno skladiščenje naftnih derivatov in vprašljiv transport le-teh;
• prevelik hrup agregatov;
• ravnanje z odpadki – sežiganje in transport v dolino.
Glede na ugotovljene nepravilnosti so bile posameznim planinskim kočam oz. planinskim
društvom izdane ureditvene odločbe in izrečeni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti, ki so bili
delno izpolnjeni.
Rešitve so bile prepuščene posameznikom, pristopili pa so različno, v okviru možnosti in
strokovnosti. Zaradi podobne problematike (nepravilnosti oz. pomanjkljivosti so si več ali manj
podobne) se je inšpekcija odločila za sodelovanje s TNP in PZS, da bi bil pristop enotnejši in
strokovnejši (Urankar, 1997).
Takšen primer sodelovanja naj bi bila ureditev čiščenja odpadnih vod v Koči pri Triglavskih
jezerih. Odrejeno je bilo, da Planinska zveza s strokovnimi službami TNP pripravi program
čiščenja in odvajanja odpadnih voda iz objektov v TNP. Osnova programu naj bi bila strokovna
izhodišča, ki bi upoštevala celoten spekter ekološke problematike. Program naj bi vseboval tudi
prednostni seznam izvajanja sprejetih ukrepov in planinskih postojank. Inšpekcija je predlagala,
da se najprej rešuje Kočo pri Triglavskih jezerih. Program je bil izdelan, a do realizacije ni prišlo
(Urankar, 1997).
Sanacija planinskih postojank poteka prepočasi, glavna ovira za to pa je pomanjkanje denarja.
Ker je obiskovanje gora splošno koristna dejavnost, Planinska zveza in planinska društva
upravičeno pričakujejo podporo države pri sanaciji sedanjih razmer. Sredstev, ki jih v ta namen
dobi PZS iz državnega proračuna skupaj s sredstvi posameznih PD, je daleč premalo, da bi lahko
hitro in strokovno izvedli potrebne sanacijske ukrepe (Duhovnik, Sbrizaj, 1997).
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja se je v sklopu prilagajanj evropskemu pravnemu redu in
standardom za EU pojavilo več razpisov za projekte, financirane s strani Evropske unije
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(INTERREG, PHARE), na katere se je prijavil tudi Triglavski narodni park. Na PZS in v TNP so
se dogovorili, da večino pridobljenih sredstev namenijo za reševanje problema odplak oz.
čiščenja odpadnih vod v Koči pri Triglavskih jezerih. Na razpisu izbrani izvajalec,
Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane, je izdelal študijo. Ta naj bi služila kot osnova za
pripravo razpisa za samo izvedbo programa – izgradnjo primerne čistilne naprave in posrednih
ukrepov za ekološko sanacijo koče. V študiji so prikazane rešitve in usmeritve za čiščenje
odpadnih vod pri objektih v visokogorju, ki so skladne z rešitvami v vsem alpskem prostoru in
sprejemljive za TNP. Študija je bila v javnosti pozitivno sprejeta, Ministrstvo za okolje in prostor
pa je zahtevalo njeno recenzijo in presojo vplivov na okolje. Da ne bi izgubili možnosti
pridobitve sredstev Phare, so se v TNP na predlog MOP na hitro (en teden časa) in zato brez
ustreznih strokovnih podlag odločili za pripravo razpisa za nakup in instalacijo opreme za
pridobivanje električne energije s pomočjo sončnih celic. Razpis so pripravili v TNP s
sodelovanjem planinskih društev in na njem tudi uspeli (Šolar, 1998, 2000). Projekt čiščenja
odpadnih vod pri objektih v visokogorju je takrat zastal, zato ta problematika še nikjer v TNP ni
rešena.
Problem je tudi v tem, da so planinska društva, ki upravljajo s postojankami, le amaterske
organizacije, ki so ob koncu uspešne hribovske sezone ekonomsko sicer dokaj močne, a vseeno
strokovno šibke. Tukaj bi se morala aktivneje vključiti v problematiko Planinska zveza in pa
država s pristojnimi ministrstvi. Na drugi strani je veliko odgovornosti tudi na planinskih
društvih, ki bi morala pomoč v stroki, organizaciji in denarju (le-tega naj bi prispevala država ali
mednarodne ustanove) sprejeti z obvezno usmeritvijo v zmanjšanje ponudbe v gorah, manjšo
porabo vode ter ustrezno čiščenje odplak.
Vloga gradbene podkomisije pri Gospodarski komisiji PZS je predvsem pomoč pri reševanju
tehničnih problemov pri obnovi in sanaciji planinskih koč. Podkomisija naj bi pomagala in
svetovala planinskim društvom pri pripravi in izvedbi investicij. V zadnjih letih se osredotočajo
na zmanjševanje obremenjevanja okolja zaradi odpadnih vod PP in racionalni rabi energije.
Tu pa se pojavijo dvomi, koliko je ta pomoč res strokovna ali gre tudi za osebne koristi. Navajam
primer, ki se tiče ravno čiščenja odpadnih voda.
Na PZS (GK) za postavitev rastlinskih čistilnih naprav niso »navdušeni«, čeprav ni bilo
narejenih strokovnih analiz oz. študij, ki bi govorile v prid ali proti temu načinu čiščenja. V
zadnjih letih pa so podprli in propagirali montažo bioloških čistilnih naprav tipa Sanita (glej
poglavje 5.5.3.), ki imajo pred RČN sicer nekaj prednosti, a še več slabosti (dražji nakup in
vzdrževanje, potrebujejo strojno opremo in električno energijo,…). Sanito namreč izdeluje
podjetje Hidroinženiring iz Ljubljane, eden izmed vodilnih mož tega podjetja pa je tudi član
gospodarske komisije na PZS. Zato ni presenetljivo, da propagira planinskim društvom svoj
proizvod in se ne zavzema za najustreznejšo rešitev.
Čeprav se naš edini narodni park nahaja v Julijskih Alpah, so v preostalih slovenskih Alpah
naredili korak več k varstvu gorskega sveta.
Avstrija je leta 1997 s Slovenijo podpisala dogovor o subvenciji, v okviru katere naj bi se
pristopilo k sanaciji ekoloških razmer v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah.
Dogovorjeno je bilo, da avstrijska stran sofinancira ekološko sanacijo 31 planinskih postojank na
tem območju. Z avstrijske strani je bila kot izvajalec sanacije preko natečaja izbrana firma
Planungsgemeinschaft Schutzhuetten Steinbacher. Za vse koče so bili opravljeni osnovni
pregledi ter narejen seznam ukrepov za sanacijo (Kodre, 2000). Na osnovi tega projekta je bila
izdelana prva prioriteta koč, med katerimi je tudi Dom na Menini planini, edina planinska
postojanka v Sloveniji, ki ima rastlinsko čistilno napravo (glej poglavje 6.5., str. 61-64).
Sanacija naj bi se izvedla leta 1998, a je bila dokončno realizirana šele leta 2002. Za Dom na
Menini je bila predvidena rastlinska čistilna naprava in namestitev fotovoltaičnih celic za
pridobivanje električne energije.
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V Julijskih Alpah (TNP) še nobena postojanka nima svoje čistilne naprave, vendar so bile v
Sloveniji v zadnjem desetletju – poleg rastlinske čistilne naprave na Menini – zgrajene štiri male
biološke čistilne naprave na PP, tako da lahko pričakujemo, da se bo ta trend razširil tudi v TNP
(Dom na Komni ter Aljažev in Šlajmerjev dom v Vratih jih dobijo letos). V nekaj kočah so bila
od leta 1991 zgrajena sodobna ekološka suha stranišča, ki sicer bistveno zmanjšajo količino
odplak, povečajo pa porabo električne energije za sušenje blata.

5. 2. ODPADNE VODE PP
Večinoma so odpadne vode planinskih postojank onesnažene od fekalij, kuhinjskih odtokov in
pralnih strojev planinskih koč. Velik problem predstavljajo tudi dizelski agregati – izliv
kurilnega olja. V TNP so onesnaževalci seveda še naselja, počitniške hiše in domovi (vikendi),
živinoreja (pašništvo), kemično gnojenje travnikov,… a so vsi ti onesnaževalci omejeni
predvsem na doline, kotline, delno tudi na planote in planine. V večjem delu TNP so največja
grožnja pitni vodi še vedno planinske postojanke, saj je planinstvo najbolj množična dejavnost v
parku, v visokogorju celo edina! Količina odpadnih voda je odvisna predvsem od udobja, ki si ga
v koči privoščimo (WC, tuš, pranje posteljnine, pomivanje posode).
Problemi odvajanja in čiščenja odplak so pri počitniških hišah (vikendih) še večji kot v
planinskih kočah, saj stanja nihče ne nadzira in tudi ne sankcionira. Do sedaj še ni bilo narejene
nobene raziskave med lastniki sekundarnih bivališč. Med avtohtonimi gospodinjstvi (domačini)
je bila v prvi polovici devetdesetih let opravljena anketa, katere rezultati kažejo, da ima 80 %
gospodinjstev urejeno kanalizacijo, pri čemer se kot urejeno pojmuje že enoprekatna greznica s
prelivom. Po rezultatih iste ankete je precej bolj zaskrbljujoče stanje pri urejenosti odtoka iz
hlevov, saj ga nima speljanega v gnojnično jamo niti polovica kmetij. Samo 50 % stalno
naseljenih hiš ima urejen odvoz odpadkov, pri počitniških hišah pa je ta delež še manjši (Rejec
Brancelj, Smrekar, 2000).

5.2.1. VIRI ODPADNIH VOD
Viri odpadnih vod v planinskih postojankah so trije: pralnice, sanitarije in kuhinje.
Pralnice
»Pranje posteljnine s pralnimi stroji ne sodi v visokogorske planinske koče. Takšna trditev je še
pred petnajstimi leti zvenela zastarelo in nasprotujoče napredku, danes pa se zdi samoumevna,
ponekod že tudi udejanjena.« (Duhovnik, 2000, str. 8)
Vihranje belih rjuh, ki se sušijo pred PP, je dokaz ekološke neozaveščenosti. Pralni stroji so
veliki porabniki čiste (pitne!) vode, ki jo je treba črpati iz bližnjih studencev ali po kapljicah
zbirati s streh. Sestavni del pranja je uporaba detergentov. Odpadne vode, nasičene s kemičnimi
snovmi, odtekajo v dolino, v nižje ležeče vodne izvire. Poleg tega so pralni stroji veliki porabniki
električne energije, kar dodatno bremeni okolje (Bizjak, 1997).
Zadnjih nekaj let v Sloveniji po zgledu alpskih sosedov (Avstrije, Švice, Italije) rešujejo ta
problem na dva možna načina. Prva je prevažanje umazane posteljnine v dolino in vračunavanje
teh stroškov v ceno prenočišča oziroma zaračunavanje t.i. ekološkega dodatka. Vse bolj postaja
razširjena druga možnost, to je uporaba posebnih lahkih rjuh, ki jih imajo obiskovalci gora med
osebno opremo ali jih kupijo v postojanki (Duhovnik, 2000). Na začetku te akcije se je pokazalo
nekaj uspeha, kasneje pa so ljudje to opustili, predvsem zato, ker v marsikateri koči lastne
posteljnine sploh ne upoštevajo in imajo enotno ceno ne glede na to, ali ima planinec rjuho s
seboj ali ne.
Načelo o prevozu umazane posteljnine na pranje v dolino ter upoštevanje teh stroškov pri ceni
prenočišča oz. pri pobiranju okoljskega prispevka (ekološke takse) je povezano s spremembo
miselnosti. Danes takšno usmeritev javno vsi podpirajo, vendar le načelno. Dejansko so – kljub
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dogovoru o prenehanju pranja posteljnine – pralnice v marsikateri postojanki ostale, pa čeprav
trdijo na planinskih društvih drugače.
Sanitarije
Stranišča na vodno splakovanje v planinskih postojankah, ki nimajo urejene kanalizacije in
ustreznega sistema čiščenja oziroma odvoza fekalij v dolino, so stalna in naraščajoča nevarnost
onesnaževanja vodnih virov v dolini.
V planinske koče je možno namestiti tri vrste stranišč.
Suha stranišča so leseni objekti, postavljeni v postojanki ali izven nje, opremljeni s pokrovi, da
zadržijo smrad. Nimajo splakovalnika, pomembna je ventilacija prostora. Glede varčevanja z
vodo so najbolj sprejemljiva. Zanje so uporabni vsi postopki čiščenja z zbiranjem (jama oz.
izkop, ki se nato zasuje ali neprodušna jama, ki se prazni v čistilno napravo), mehanično in
biološko čiščenje (Duhovnik, 2000).
V zadnjih letih se je v tujini (Avstrija, Nova Zelandija, Tasmanija) na težko dostopnih krajih
uveljavilo odvažanje blata (polnjeno v vreče) iz suhih stranišč s helikopterjem.
Kemična stranišča potrebujejo vodne rezervoarje, ki vsebujejo kemični dodatek za preprečevanje
razvijanja bakterij in smradu. Voda se lahko uporabi največ desetkrat, nato jo je treba zamenjati.
Dobra plat je možnost namestitve znotraj zgradb, negativna pa poraba vode, ki je pri suhih
straniščih ni. Za odpadno vodo se uporabi priključitev ali odvoz na centralno čistilno napravo ali
sistem mehaničnega čiščenja (Duhovnik, 2000).
Ta vrsta stranišč se v planinskih postojankah v TNP ne uporablja zaradi nesorazmerno velikih
stroškov vzdrževanja (odvoz na centralno čistilno napravo) (Brezigar, 1997).
Stranišča na vodno splakovanje zahtevajo predvsem dovolj razpoložljive (običajno pitne)
vode, ker je treba zagotoviti minimalni volumen vode za enkratno splakovanje. Odpadno vodo se
čisti na enak način kot vodo iz kemičnih stranišč, le da je pri tovrstnih sanitarijah odpadne vode
precej več (Duhovnik, 2000). Z vidika varstva okolja so stranišča na vodno splakovanje v
gorskem svetu neustrezen način ravnanja z vodnimi viri.
Kuhinje
Planinske koče so postale prave restavracije (Triglavski dom na Kredarici pogosto imenujemo
»visokogorski hotel«) s široko ponudbo hrane, ki zahteva več raznovrstnih zalog, ki jih je treba
na nek način pripeljati iz doline, in več umazane posode, za katero se porabi prekomerne količine
pitne vode in detergentov.
Rešitev so ponekod že našli v zožitvi ponudbe jedi. Ponujajo le eno ali dve hišni specialiteti (npr.
joto) in čaj. Pri pomivanju posode se priporoča zgolj uporaba vroče vode in pri postrežbi hrane
uporaba kartonastih krožnikov, ki jih ni treba pomivati, ampak se enostavno sežgejo in s tem
služijo še kot dodaten vir energije (Duhovnik, 2000).

5.3. PREVENTIVA
V planinskih in drugih organizacijah se počasi uveljavlja spoznanje, da bo v planinskih
postojankah potrebno zavestno odpovedovanje že doseženemu udobju. Problemi povezani z
oskrbo postojank, s smetmi ter odpadnimi vodami, ki se pojavljajo v kočah, so namreč posledica
prinašanja dolinskih navad in razvad v gorski svet.
Morali se bomo začeti obnašati odgovorno ter spremeniti navade; drugačno obnašanje pa je
pogojeno z zavestnim samoomejevanjem in samoodpovedovanjem. Vendar to ni korak nazaj,
kakor mnogi očitajo, pač pa iskanje izvirnih vrednot gorništva (Bizjak, 1991).
Tako kot v sosednjih alpskih deželah tudi pri nas v zadnjih letih iščemo tiste oblike gorništva, ki
ne bodo obremenjevale ali uničevale okolja v gorah in ki bodo naravi prijazne. Danes je
gorništvo postalo tako množično, da v gore vedno bolj hodijo tudi tisti (izletniki, turisti), ki jim
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le-te nič ne pomenijo. Ustrežljivost do teh »neplaninskih« obiskovalcev postojank, ki zahtevajo
vedno več potrošniškega udobja, je pripeljala do tega, da so postojanke vedno manj »domovi« za
planince, ki naj bi jim služili kot izhodišča za gorske ture, in vedno bolj gostilne in restavracije
za obiskovalce, ki jim postojanke pomenijo končni cilj. »Ustrežljivost« tem gostom je seveda
ekonomskega značaja, saj je delovanje postojank (predvsem prodaja hrane in pijač, manj
prenočevanje) glavni vir dohodkov planinskih društev.
Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) je sprejela najpomembnejša stališča, koncepte
in usmeritve za gorski svet (Bizjak, 1991, str. 148):
• v gorah ima ekologija prednost pred ekonomijo; posegi v naravo in okolje morajo biti
ovrednoteni, ekologija ima svojo ceno, ki jo mora upoštevati ekonomija;
• nobene nove postojanke in nobenega povečevanja zmogljivosti obstoječih;
• zmanjševanje standarda postojank v preprosto ponudbo in osnovne potrebe (manj
ponudbe, manj udobja in manj porabe);
• zmanjševanje energetske porabe; varčevanje z energijo in porabo vode;
• odvoz smeti dosledno v dolino;
• zmanjševanje količine odpadnih voda in sanacija sistemov za čiščenje odpadnih voda;
• nobenih novih poti, ampak obnavljanje in boljše varnostno opremljanje obstoječih;
• obstoječe ceste do postojank so samo za oskrbo postojank in za odvoz smeti, vsak drug
promet je izključen;
• postojanke morajo dobiti prvotno funkcijo – dom in zavetišče za planince;
subvencionirane so le tiste, ki takšno funkcijo ohranjajo in obratujejo v smislu
okoljevarstvenega koncepta; gostilne je treba črtati s seznama planinskih postojank;
• zamenjava dizelskih agregatov z drugimi viri (sonce, veter, plin).
Problematika čiščenja odpadnih voda kot eden izmed segmentov sanacije gorskega sveta je zelo
kompleksna in zahteva širok program (Šolar, 1997, str. 35):
• prehod k suhim sanitarijam (odprava stranišč na vodno splakovanje),
• zmanjšana poraba vode (varčne pipe, koncesije za zajem, vgradnja števcev za vodo),
• zmanjšanje ponudbe hrane in pijače (priprava le enostavnih jedi),
• prepoved pranja perila (v večini PP je že odpravljeno),
• namestitev in redno vzdrževanje lovilcev maščob in čistilnih naprav.
Projekt je torej zastavljen na dveh nivojih: najprej bo potrebno zmanjšati porabo vode pri vseh
treh virih (pralnice, stranišča, kuhinje) ter legalizirati uporabo vodnih virov (podeljevanje
koncesij oz. dovoljenj za zajem); drugi korak predvideva izgradnjo čistilnih sistemov za čiščenje
odpadnih vod ter njihovo vzdrževanje.
V prvi vrsti je torej poudarek na preventivi, saj gradnja čistilnih naprav ni optimalna
rešitev, pač pa je potrebno predvsem zmanjšati količino odpadne vode. Kjer tega s
preventivnimi ukrepi ni mogoče doseči, je predvidena izgradnja čistilnih naprav.

5.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Planinske koče bi lahko v tem kontekstu primerjali s samotnimi kmetijami oz. majhnimi naselji,
saj se zaradi redke poseljenosti spopadajo s podobnimi problemi v zvezi z odvajanjem odpadne
vode in izvedbami čistilnih sistemov. Težave v glavnem nastopijo zaradi (Premzl, 2003):
• nezmožnosti izpolnjevanja predpisov v zvezi z odvodom odpadnih voda;
• pomanjkljive in nedorečene (slovenske in evropske) zakonodaje na področju čiščenja
odpadnih vod v krajih, manjših od 2000 PE;
• potrebnih visokih investicijskih sredstev na prebivalca v izgradnjo čistilnih sistemov;
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visokih obratovalnih stroškov na prebivalca;
omejenega proračuna za obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav;
potrebe po strokovno usposobljeni ekipi za obratovanje in vzdrževanje;
problematične in drage gradnje čistilnih sistemov v nekaterih težko dostopnih območjih
ter dispozicije odvečnega blata.

Zanimivo je dejstvo, da se lahko marsikateri zgoraj navedeni problem odpravi z izgradnjo
rastlinskih čistilnih naprav (glej poglavje Rastlinske čistilne naprave).
Zaradi goratosti, odmaknjenosti, redke in razpršene poselitve so mnoga naselja v Triglavskem
narodnem parku brez urejenega kanalizacijskega sistema, priključenega na čistilno napravo. Tu
so še številne planinske koče, gorska zavetišča in kampi, ki ob turističnih sezonah z odpadnimi
vodami ogrožajo kakovost jezer, izvirov, vodotokov in podtalnice. Potreba po čiščenju odpadnih
voda in zaščiti vodnih virov je tudi zaradi razmaha turizma iz leta v leto večja.
Pri ugotavljanju najugodnejših procesov čiščenja odpadnih voda iz bolj oddaljenih objektov,
med katere prištevamo tudi planinske postojanke, moramo upoštevati posamezne kriterije,
katerih pomembnost se razlikuje od tistih, ki veljajo za čiščenje večjih količin mestnih odplak
(Brezigar, 1997):
• učinkovit in zanesljiv način čiščenja (do normativov) skozi vse leto, zlasti pa v sezoni,
• varčevanje z energijo (čim manjša poraba energije),
• čim manj vzdrževanja in še to naj bo izvedeno z nekvalificiranim kadrom,
• čim manjša produkcija blata in čim redkejše odstranjevanje le-tega,
• čem večja skladnost z okoljem (hrup, smrad, vizualno onesnaževanje),
• sposobnost kompenziranja različnih dotokov ter pogoj, da obdobje brez dotoka ne vpliva
kvarno na sam proces tretiranja odplak,
• sposobnost doseganja polnih zmogljivosti čiščenja brez dolgih prehodnih obdobij in brez
donosa blata od drugod.
Odpadno vodo predstavljajo onesnažene vode iz kuhinje, stranišč, umivalnic in tušev ter
ponekod še vedno iz pralnic (pranje posteljnine). Padavinske vode ne tretiramo, ampak jo po
najbližji poti odvedemo v površinske jarke ali ponikalnice (Brezigar, 1997).
Tukaj velja ponovno omeniti kvalitetno študijo Vodnogospodarskega inštituta Čiščenje odpadnih
vod Koče pri Triglavskih jezerih (Brezigar, 1997). V obravnavanem primeru so v analizi
primerjav različnih vrst čiščenja upoštevali možnost izvedbe in uporabe sledečih naprav za
čiščenje odpadne vode: nepretočne greznice, pretočne greznice s filtrskimi jarki, kompaktne
mehansko-biološke čistilne naprave, potopnike, precejalnike, rastlinske čistilne naprave, suha
stranišča s počasnim kompostiranjem, suha stranišča s sušenjem blata in kemična stranišča.
V analizo niso zajeli nekaterih sistemov zaradi velikega posega v prostor (različne vrste lagun),
zaradi pomanjkanja razpoložljivega prostora (nekateri usedalniki), zaradi velike porabe
električne energije in zahtevnega vzdrževanja (kompaktne mehansko-biološke ČN, anaerobniaerobni filtrski sistemi z uravnavanjem in vračanjem odplak), zaradi velikih stroškov
vzdrževanja (kemična stranišča) ter zaradi nezanesljivosti pri manj konstantnih obremenitvah
(naprave z aerobno stabilizacijo blata).
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Mehansko čiščenje pomeni zadrževanje odpadnih voda, ki se dajo segregirati. Pri tem se
lebdeče sestavine ne zadržijo, ampak se odvedejo v izlivnik. Izkoristek mehanskega čiščenja je
25-40 % (Duhovnik, 2000). Običajno predstavlja le uvodno fazo za biološko in kemično
čiščenje.
Mehansko očistijo vodo pretočne greznice, večprekatne greznice in filtrirne vreče – ti sistemi ne
potrebujejo električne energije.
Biološko čiščenje je postopek odstranjevanja nečistoč, koloidov, raztopin, lebdečih delcev,
mikroorganizmov, patogenih klic, ki se jih pri mehanskem čiščenju še nismo znebili. V tej fazi
se lahko doseže 80-90% čistost, kar pomeni, da je voda že primerna za izliv po zakonskih
normativih.
Naprave za tovrstno čiščenje odpadne vode so ponikovalni vodi, filtrski jarki, peščeni ali
absorbcijski filtri (še slabo dodelani) in ponikovalnice (nobeden ne potrebuje električne
energije), naprave z aktivnim blatom, bakterijska posteljica (zelo občutljiva glede ustrezne
temperature, porabi pa malo energije; deluje s pomočjo anaerobnih bakterij), precejalniki in
potopniki oziroma biodiski (potrebujejo električno energijo). K temu načinu čiščenja sodijo tudi
rastlinske čistilne naprave, ki prav tako ne potrebujejo električne energije (Duhovnik, 2000;
Baraga, 2002).
Uporabni postopki kemičnega čiščenja za planinske postojanke so flokulacija, flotacija in
oksidacija, ki zahtevajo uporabo dodatkov in električne energije. Glavna prednost je v
takojšnjem in velikem učinku, sicer pa so polucijska obremenitev blata in stroški obratovanja
previsoki. Kemično čiščenje je primerno za nižje ležeče koče, ki so priključene na javno
električno omrežje in so enostavno dostopne (Duhovnik, 2000). Kemično čiščenje se vrši tudi v
RČN, kar jim daje tem sistemom veliko prednost pred drugimi čistilnimi napravami.
Za čiščenje odpadnih vod iz planinskih postojank zadostujeta prvi dve stopnji čiščenja, saj je
terciarno (kemično) čiščenje potrebno pri večjih industrijskih in kmetijskih obratih in je tudi
precej dražje od prvih dveh stopenj.
Pri vseh postopkih za čiščenje odpadne vode (tudi z rastlinskimi čistilnimi napravami) ostaja
blato, ki ga je potrebno dodatno obdelati (mineralizacija, gnilišča, termična obdelava) in fizično
odstraniti iz čistilne naprave (Plut, 1998, str. 172).
Odstranjevanje blata je zaradi temperaturnih pogojev, dostopa in transporta velik problem
čistilnih naprav v gorah, vendar pa na srečo ne vsebuje težkih kovin. Z blatom ravnajo na
naslednje načine (Duhovnik, 2000):
• odtekanje v tekoči obliki v čistilno postajo;
• transport v dolino s helikopterjem v posebnih vrečah;
• razprostiranje na travnate površine;
• dehidracija v sušilnih koritih;
• dehidracija s pomočjo filtrirnih vreč.
Pri izpustu očiščenih vod v okolje je potrebno upoštevati naslednje okoliščine (Duhovnik, 2000):
• ugodne hidrogeološke pogoje: ni tveganja onesnaženja nižje ležečih izvirov in zajemov
pitne vode,
• ustrezno prepustnost tal,
• infiltracija mora biti pod mejo zmrzali,
• razpoložljivost potrebne površine za pronicanje.
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5.5. ČISTILNE NAPRAVE V PP
V nadaljevanju predstavljam čistilne sisteme, ki jih planinske postojanke bodisi že uporabljajo
(greznice, ponikovalnice) bodisi so primerni za čiščenje odpadnih vod v »ekstremnih« pogojih.
Ti sistemi morajo zadostiti naslednjim pogojem:
• minimalen poseg v prostor,
• kvalitetno čiščenje na majhnem prostoru,
• minimalna poraba električne energije ali delovanje brez nje,
• nezahtevno in poceni vzdrževanje,
• zanesljivo delovanje pri različnih obremenitvah.
Prvi dve poglavji (Greznice in Ponikovalnice) v celoti povzemam po diplomskem delu B. Premzl
(2003), Poglavje o Saniti po Cerarju (2000, str. 35-37), preostala poglavja (5.5.4 – 5.5.6) po
Brezigarju (1997) in Dretniku (2003), zato omenjenih virov v nadaljevanju ne navajam.
Rastlinskih čistilnih naprav v tem pregledu ne navajam, saj so že bile podrobno predstavljene.

5.5.1. GREZNICE
Poleg ponikovalnic so greznice praktično edini sistemi, ki jih planinske postojanke večinoma
uporabljajo.
Greznica je običajno eno-, dvo- ali večprekatni, pretočni ali nepretočni bazen za zbiranje
komunalnih odpadnih vod iz objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Služi za
zadrževanje trdnih delcev iz odpadne vode in za anaerobno čiščenje.
Usedalniki, kot so greznice, lahko obstajajo kot samostojna naprava za mehansko in delno
biološko čiščenje ali pa so nameščeni pred biološko čistilno napravo in vršijo predčiščenje.
Znotraj so lahko opremljene s pregradami, ki razdelijo celotni volumen na več ločenih prostorov
– govorimo o večprekatnih greznicah. Glede obsega čiščenja ločimo:
• greznice, ki služijo predvsem usedanju, t.j. mehanskemu čiščenju in
• greznice, kjer se odpadne vode poleg mehanske obdelave očistijo še v anaerobnem
postopku.
Prve so običajno konstruirane kot eno- in dvoprekatne, druge kot tri- ali večprekatne.
Greznice, ki omogočajo predvsem mehansko čiščenje, so primerne le kot začasna rešitev in bi se
morale uporabljati le v izjemnih primerih ali kot prehodna rešitev, če je na primer v kraju
načrtovana kanalizacijska mreža s komunalno čistilno napravo. Veljala pa bi tudi v primeru
planinskih postojank, ki bi jih nato priključili na rastlinsko ali kakšno drugo (biološko) čistilno
napravo.
Pri urejanju greznic je treba upoštevati, da sme vanje dotekati le hišna odpadna voda, ne pa tudi
meteorna, in da odtokov iz greznic ni dovoljeno odvajati v površinske vode.
Vzdrževanje greznic je zelo enostavno in to je njihova največja prednost pred drugimi čistilnimi
sistemi. Greznice morajo biti vodotesne, da odpadna voda ne pronica v tla, po drugi strani pa
zatesnjene tudi pred zunanjimi vplivi, saj bi prodiranje podzemnih ali površinskih voda oviralo
čistilne procese v greznici.
Da bi se usedanje in biokemijski procesi čim bolje odvijali, mora biti pretok vode v greznici
dovolj upočasnjen. V prvem prekatu se nakopiči največ usedlega blata, v vsakem naslednjem je
teh snovi manj in pri večprekatnih greznicah je zadnja komora praviloma brez plavajoče skorje
in usedlin (sedimenta oziroma blata).
Ker dolgotrajno nalaganje pene in blata zmanjšuje efektivno volumsko kapaciteto greznice, je
potrebno vsebino periodično prazniti. Dvoprekatne greznice za mehansko čiščenje je potrebno
prazniti vsaj enkrat letno, pri večprekatnih greznicah za anaerobno obdelavo pa je praznjenje
potrebno izvajati približno v časovnem obdobju dveh let. Pomembno vlogo pa seveda igra
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obremenitev greznice glede na njeno kapaciteto, število »uporabnikov« in časovno uporabo.
Izčrpano blato se v nobenem primeru ne sme uporabljati za površinsko gnojenje, saj lahko
vsebuje preveč patogenih klic in morebiti tudi črevesnih parazitov.
Ponoči dotok v greznico načeloma pojenja in v zbrani odpadni vodi se pričnejo anaerobni
samočistilni procesi. Anaerobna biološka razgradnja je še posebej značilna za tri- in večprekatne
greznice. Organska snov, ki ostane na dnu greznice po mehanskem čiščenju, je podvržena
anaerobnemu razkroju ter se zato spremeni v stabilnejše komponente in pline, kot so ogljikov
dioksid (CO2), metan (CH4) in vodikov sulfid (H2S). Istočasno se volumen blata pod vplivom
anaerobne presnove zmanjšuje. Vendar pa tudi pri tem načinu čiščenja ni dosežena popolna
anaerobna stabilizacija usedenega blata. Procesi, ki se odvijajo v greznici po usedanju, sicer
spadajo med biološke, a nedokončane. Sveža odpadna voda, ki v različnih intervalih doteka v
greznico, se meša z že nagnito vodo in posledica tega je, da je iztok iz greznice vedno nagnit in
smrdi.
Odpadna voda iz greznice, ki bi se odvajala neposredno v kakršnokoli prepustno zemljišče, bi ga
kmalu prepojila z maščobo in drugo organsko materijo, ki je v mehanskem postopku ni mogoče
odstraniti, in v veliki meri ali celo popolnoma onemogočila njegovo prepustnost.
Izbira lokacije za gradnjo greznice ob planinskem objektu mora temeljiti na strokovni oceni
lokalnih razmer z upoštevanjem zlasti naslednjih meril:
• topografskih pogojev (naklon in težavnost terena),
• geoloških pogojev (vrsta tal, zemeljska dela),
• klimatskih pogojev (južna stran, izpostavljenost),
• možnosti za dostop, vzdrževanje, praznjenje in nadzor greznice,
• možnost poznejšega povečanja in dopolnitev greznice.
Čeprav so v tej nalogi pod imenom greznice mišljene pretočne greznice, so v Sloveniji uradno
dovoljene kot samostojne naprave za zbiranje hišne (komunalne) vode, kjer ni kanalizacije, le t.i.
nepretočne greznice (16. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja). Nepretočne jih imenujemo zaradi značilne konstrukcije, ki je brez iztoka.
Njihova dobra stran je, da zaradi svoje neprepustne konstrukcije praviloma ne povzročajo škode
v okolju. Ker je izvedba enostavna, tudi ne zahtevajo dragih tehničnih naprav za obratovanje (ki
bi se lahko kvarile ali zahtevale drago vzdrževanje), čistilnih procesov ne ovirajo morebitne
prekinitve dotoka, kontrola kvalitete vode pa zaradi neprepustne izvedbe ni potrebna. Vendar pa
je največja pomanjkljivost nepretočnih greznic pogosto praznjenje in s tem povezani visoki
stroški. Zato predstavljajo nepretočni zbiralniki za odpadne vode v težko dostopnem gorskem
okolju s finančnega vidika najdražjo obliko ravnanja s hišnimi odpadnimi vodami – ne toliko
zaradi stroškov izgradnje, kot zaradi vzdrževanja. Nepretočne greznice naj bi se uporabljale
resnično le v izjemnih primerih, kjer ni mogoča uporaba nobene druge oblike zbiranja in čiščenja
hišnih odpadnih vod.
V pretočnih greznicah se odpadna voda pri pretakanju skozi več prekatov mehansko in delno
biološko očisti, kar prispeva tudi k zmanjšanju volumna blata. Same pretočne greznice ne nudijo
zadostnega čiščenja, da bi smela voda iz njih odtekati v okolje, lahko pa predstavljajo dobro
izhodišče za nadaljnjo obdelavo v kombinaciji z napravami za biološko čiščenje.

5.5.2. PONIKOVALNICE
V primerih, ko je to dopustno (če ni ogrožena podtalnica), lahko gradimo po predčiščenju v
greznicah tudi ponikovalnice – vpojne jame. Pri ponikovalnicah gre za tako imenovano točkovno
ponikanje. Vanjo sme odtekati samo dobro očiščena voda iz dvo- ali bolje iz večprekatne
greznice, sicer se njene pore hitro zamašijo z maščobo in želatinastimi delci. Biološka razgradnja

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

.

44

v ponikovalnicah je skoraj nična, odpadna voda se ne čisti, ampak le odvaja na zasilno higienski
način v tla.
Ponikovalnice se uporabljajo na območjih, kjer obstajajo prepustni sloji prsti v večjih globinah,
vodotoka pa v bližini ni oziroma je slab, in v primerih, ko se odvajanje odpadne vode ne da
urediti na drugačen, primernejši način. Poglavitna pogoja za uporabo ponikovalnice sta obstoj
prepustnih slojev na sprejemljivi globini in zadostno predhodno biološko čiščenje pred
ponikanjem v tla.
Ponikovalnice se gradijo (v krožni obliki z notranjim prerezom ponikovalnega jaška vsaj 1 m) do
prepustnega sloja, zato je od tega odvisna tudi njihova globina. Stene so neprepustne, kar
preprečuje prodiranje površinske vode v jamo, v prepustnem sloju pa imajo stene odprtine, skozi
katere voda pronica v tla. Dno je vedno odprto in prepustno. Spodnja plast ponikovalnice je
napolnjena s finim peskom, nad njo pa je še debela plast peska, ki prekriva polnilni sloj. Peščena
plast je zaščitena z odbojno ploščo pred učinkom dotekajoče vode in za razprševanje vode po
celotni zgornji površini, kar omogoča porazdelitev po celotnem filtru.
Na terenu s slabšo sposobnostjo ponikanja se lahko za povečanje ponikovalne površine zgradijo
tudi večji jaški od običajno potrebnih in zahtevanih. Tako se pridobi dodaten prostor in površina.
Povečan prostor se nato napolni s finim peskom. Takšna rešitev za povečanje ponikovalne
površine je z vidika varstva voda ugodnejša kot poglabljanje jaškov. Vendar pa ponikanje brez
primerne in zadostne filtrirne plasti ali ponikanje v razbrazdano površino – z vidika varstva
podtalnice – ni dopustno. Na kraških tleh uporaba ponikovalnic ni dovoljena.

5.5.3. BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA »SANITA«
Biološka čistilna naprava Sanita je naprava za čiščenje komunalnih odpadnih vod s pomočjo
mikroogranizmov, ki razgradijo organske snovi v odpadni vodi do stopnje, primerne za izpust v
naravo.
Čistilna naprava Sanita je zasnovana v treh delih:
Prvi del predstavlja mehansko stopnjo (zadrževalnik), kjer se usedajo večji odpadni delci. Če ima
koča (že obstoječo) greznico, se lahko njen iztok priključi na čistilno napravo. V tem primeru se
prvi del čistilne naprave (mehansko čiščenje) lahko bistveno zmanjša.
V drugem delu naprave je reakcijski prostor za biološko razgradnjo organskih snovi s pomočjo
mikroorganizmov, ki za svoje delovanje potrebujejo zrak (aerobni pogoji). Tega se dovaja s
pomočjo (brezoljnega) kompresorja in vpihovalnega sistema.
V tretjem delu naprave – naknadnem usedalniku – se useda na biološki stopnji nastali mulj, ki se
vrača nazaj v mehansko stopnjo, kjer se useda. Za to funkcijo se uporablja isti kompresor kot za
vpihavanje zraka. Torej je potreben za celotno delovanje sistema le en kompresor.
Naprava je zgrajena v obliki cisterne s posameznimi vstopnimi jaški za vzdrževanje in nadzor
naprave. Cisterna je zgrajena iz poliestrske mase, ojačane s steklenimi vlakni, kar zagotavlja
dolgo življenjsko dobo in lahko konstrukcijo za prevoz in montažo naprave. Vsi elementi čistilne
naprave se izdelajo in sestavijo v delavnici, tako da se ob montaži le ta samo priključi na
dovodno in odvodno kanalizacijo.
V primeru strožjih zahtev po izpustu vode v okolje se biološki čistilni napravi dogradi peščeni
filter in UV dezinfekcijska naprava. Ta dva elementa omogočata izpust vode v najbolj strogih
pogojih.
Napravo se vkoplje v zemljo. Nad nivojem tal je le del vstopnih odprtin in jašek za kompresor.
Slednji je nameščen poleg čistilne naprave v posebnem jašku ali drugem zaprtem prostoru.
Prednosti biološke čistilne naprave Sanita:
• enostavno vzdrževanje (od strojne opreme potreben samo majhen kompresor; predvidena
življenjska doba naprave je 25 let, razen za kompresor);
• majhna poraba energije; kompresor deluje manj kot polovico dneva, moč le-tega je od
370 W (za 4 in 10 PE) do 2200 W (Sanita 100, torej za 100 PE);
• neobčutljivost (majhna občutljivost) na nizke temperature;

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

•
•
•

.

45

vizualno ne moti okolja, saj je popolnoma zakopana v zemljo (če teren to dopušča);
ne povzroča hrupa;
cenovno relativno ugodna (a še vedno dražja kot RČN);

Čistilne naprave Sanita vgrajujejo ob objektih tam, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijski
sistem in nato čiščenja na centralnih čistilnih napravah. Konec devetdesetih let je bilo v Sloveniji
vgrajenih preko 30 bioloških čistilnih naprav tipa Sanita na različnih objektih (individualnih
stanovanjskih hišah, manjših naseljih, poslovnih objektih, delavnicah, v smučarskem centru in
drugje). V proizvodnem programu so naprave Sanita za 4, 10, 20, 30, 40, 50 in 100 PE.
Mala biološka čistilna naprava Sanita je primerna predvsem za planinske postojanke, ki so
priključene na električno omrežje. Ne zahteva veliko vzdrževanja – le občasen odvoz blata; torej
je problem tudi dostopnost do naprave. Da se čistilni sistem lahko vkoplje v zemljo, je potrebno
dovolj humusa (Baraga, 2002).
Zaradi nihanja obiska bi bilo pri PP, ki so odprte vse leto, smotrno vgraditi dve čistilni napravi –
v poletnem času, ko je obiskovalcev več, bi obratovali obe napravi, v zimskem obdobju oz. na
začetku in koncu sezone pa bi delovala samo ena.
V jeseni 1999 so bile za potrebe objekta gondolske žičnice na Krvavcu in za planinski Dom na
Gospincu vgrajene tri (po nekaterih podatkih 2) biološke čistilne naprave Sanita. Dela so
potekala v okviru sanacije ekoloških razmer v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah. V
zadnjih letih so bile te čistilne naprave vgrajene (ali je gradnja v načrtu) v naslednjih planinskih
postojankah: Koča na Kamniškem sedlu, Koča na Kokrskem sedlu, Frischaufov dom na
Okrešlju, Dom na Gospincu, Koča na Kališču, Koča na Loki pod Raduho, Dom na Peci.

5.5.4. PRECEJALNIKI
So čistilne naprave s pritrjeno biomaso (aerobni način čiščenja).
Precejalniki so najstarejši postopki čiščenja odpadne vode in temeljijo na samočistilnih
sposobnosti naravnih ekosistemov. Proces biološkega samočiščenja v tekočih vodah je najbolj
intenziven na njihovem dnu. Podobna dogajanja se vršijo tudi na precejalnikih. Polnilo iz
različnih materialov predstavlja naselitveno površino za bakterijsko združbo, podobno kot so na
dnu reke prodniki in sediment. To, kar se naseli na površini polnila v čistilni napravi, imenujemo
prerast, pritrjena biomasa ali biofilm. Razlika med pritrjenima biomasama v naravi in na
precejalnikih je v tem, da na čistilni napravi ni primarnih producentov (zelenih rastlin).
Precejalniki so v bistvu izboljšani talni filtri, saj zagotavljajo učinkovitejše in stalno
prezračevanje v celotni globini precejalnika. Oskrba s kisikom se vrši preko naravnega
prezračevanja s površine. Narejeni so v več oblikah. Opisal bom samo en tip takšne čistilne
naprave in sicer precejalnik z dvostopenjskim biološkim čiščenjem.
Mehansko predčiščenje z usedanjem večjih trdnih delcev se vrši v prvi posodi. Druga posoda je
namenjena izravnavanju povečanega dotoka ob koncih tedna in manjšega dotoka sredi tedna.
Biološko čiščenje poteka v dveh zaporednih stopnjah – posodah, ki sta napolnjeni s polnili iz
različnih materialov (plastika, keramika, žlindra, gramoz); ti so nosilci bakterijske združbe. Na
površini polnila nastaja biomasa, odpadna voda se preceja skozi posode. Očiščena voda odteka
na dno. Odpadno blato se delno izpira iz nosilnega materiala in se useda v naknadnem
usedalniku, od koder se črpa nazaj v proces. Filtrirna naprava z vrečami služi za izločanje blata
iz odpadne vode usedalnika na koncu sezone. Blato periodično (na začetku ali koncu sezone)
odstranimo, razgrnemo na suho gredo ali odpeljemo v dolino.
Tovrstne naprave delujejo tiho, porabijo razmeroma malo energije ter ne zahtevajo veliko
vzdrževanja ali kvalificirane delovne sile. Ker je biokemijska razgradnja odvisna od temperature,
je potrebno pozimi poskrbeti za ustrezno toplotno izolacijo precejalnikov. Naprave so površinsko
potratnejše od potopnikov. Včasih povzroča nevšečnosti mrčes.
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5.5.5. POTOPNIKI ali BIODISKI
Medtem ko je pri precejalnikih podlaga za biološko rušo nepomična in jo obliva odpadna voda
ter obdaja zrak, so potopniki izvedeni tako, da je podlaga pomična ter jo izmenoma potapljamo v
vodo in izpostavljamo zraku.
Biodisk ima veliko površino, na kateri se razvije bakterijska združba. Običajno je konstrukcija
kovinska, polnilni material z veliko površino pa plastika. Pri vsakem dvigu iz vode se bakterijska
združba, ki je omočena z odpadno vodo, na zraku obogati s kisikom. Drugi del, ki se med tem
potaplja v tekočino, pa vnaša prav tako veliko zraka iz medprostorov polnila. Aerobni razkroj se
zato vrši na biodisku in v bazenu, v katerem rotira. Čista voda odteka preko prelivov vzdolž
biodiska.
Rotiranje potopniških valjev vpliva na prenos kisika in zagotavlja biomasi aerobne razmere,
potrebne za mineralizacijo organskih snovi pod vplivom mikroorganizmov. Strižne sile, ki se
ustvarjajo med rotacijo, hkrati tudi pripomorejo k odstranjevanju presežka blata, ki se nabira na
diskih, in ga zadržujejo v suspenziji. Slednje tudi sodeluje v biološkem čiščenju, odvečnega pa je
pozneje v suspendirani obliki lažje odstraniti in ločiti od ostale odpadne vode. Odvečno blato se
običajno nabira v sekundarnih usedalnikih ali na dnu, kjer ga občasno ali redno odstranjujejo.
Naprava se lahko zgradi nad površino terena ali pod njo in se zadovoljivo dobro vključuje v
okolje. Nizke zimske temperature lahko negativno vplivajo na čiščenje odplak, še posebej, če
naprava ni vkopana v zemljo. Problem potopnikov je tudi v tem, da je za normalno delovanje
naprave potrebno, da biodiske obrastejo mikroorganizmi, to pa lahko traja tudi do 30 dni. Kadar
pride zaradi daljše prekinitve obratovanja do popolnega odmrtja mikroorganizmov, se pojavlja
neprijeten vonj. Potrebnega je kar precej vzdrževanja, med drugim tri do devetkrat letno črpanje
usedlega blata, ki se deponira tako kot blato iz precejalnikov.
Biodiski so se izkazali za učinkovite in zanesljive zlasti pri bolj ali manj konstantnih
obremenitvah, česar pri planinskih postojankah nimamo.

5.5.6. SUHA STRANIŠČA
Poznamo več vrst suhih stranišč, to je takšnih, ki za svoje delovanje (splakovanje) ne potrebujejo
vode. Izgradnjo priporočajo v kočah, ki imajo omejeno oskrbo z vodo in tam, kjer je odvajanje
odpadne vode problematično. S suhimi stranišči se problem odpadnih vod močno zmanjša, ne pa
odpravi. Vode iz kuhinje je treba čistiti z lovilcem maščob ter jih odvajati v ponikovalnico.
V nadaljevanju navajam dve najprimernejši vrsti suhih stranišč: suha stranišča s kompostiranjem
in suha stranišča s sušenjem fekalij.
Suho stranišče s kompostiranjem
Temelji na počasnem kompostiranju materiala. V nekaj letih se količina blata zmanjša za do
90%, ostanek pa je nesmrdeč in stabiliziran kompost, ki je primeren za gnojilo na kmetijskih
površinah. To suho stranišče je primerno tudi za kompostiranje organskih odpadkov iz kuhinje.
Osnovo predstavlja posoda – kompostni zaboj (po možnosti toplotno izoliran), ki je postavljen v
kleti ali vkopan ob koči. Vanjo je speljana napeljava iz stranišč. Na vrhu je v prezračevalni cevi
nameščen ventilator, ki skrbi za stalen pretok zraka, ki doteka iz stranišča ter po dimniku ven.
Tako je preprečeno zadrževanje smradu v stranišču in zagotovljena zadostna količina kisika za
kompostiranje.
Vzdrževanje je enostavno. V posodo za kompostiranje je potrebno samo redno dodajanje grobih
oblancev, žagovine ali zmletega lubja; ti omogočajo nitrifikacijo in vzdržujejo dovolj grobo
strukturo blata, da lahko skozenj odtekata voda in urin. Tekočina, ki se odvaja iz posode, mora
biti speljana v ponikovalna polja ali v posodo za odvoz.
Kompostiranje je aeroben postopek, pretvorba hitro gnijočih trdnih organskih snovi, ki poteka s
pomočjo mikro- in makroorganizmov. Proces je končan, ko ni več smradu po odpadkih.
Optimalna temperatura za kompostiranje je okrog 20 °C, pri temp. pod 10 stopinj pa se proces
ustavi.
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Suho stranišče s sušenjem blata
Tudi v tem primeru je predvideno stalno zračenje prostora za preprečitev neprijetnih vonjav. V
straniščni jami je potrebno vzdrževati podtlak, saj mora zrak krožiti iz straniščne kabine do
straniščne jame in od tu skozi dimnik na prosto.
Proizvajalci v teh straniščih predlagajo ločevanje trdnih snovi od urina že na samem začetku, saj
tako urin ne vlaži blata; le-to se zato lažje posuši in razvija manj vonja. Ločevanje je
gravitacijsko in ga dosežemo na sledeč način: izločki padejo na tekoči trak, ki je nekoliko
nagnjen, zato urin odteče. Trak se počasi pomika (na nožni pogon), tako da novo blato ne vlaži
starejšega, ki se zato hitreje suši. Na strehi stranišča so nameščene sončne celice, ki skrbijo za
ogrevanje prostora (sušenje blata) ali za energijo, potrebno za prezračevanje. Problema z insekti
(muhami) ni, saj le-ti v posušenem blatu ne odlagajo jajčec.
Strokovnjaki predlagajo namestitev stranišč kot samostojnih objektov stran od planinskih koč ali
kot prizidek. Vzdrževanje je enostavno. Potrebno je nekajkrat letno odstranjevanje delno
posušenega blata, ki ga sežgemo ali prekrijemo s plastjo zemlje in kompostiramo v bližini. Urin
je v tej vrsti stranišč le delno onesnažen s snovmi iz blata. Raziskave so pokazale, da so po
shranjevanju urina do 40 ur uničene klice in je primeren za odvajanje v naravno okolje. Enako
velja za urin iz suhih stranišč s kompostiranjem.
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6. ANALIZA PLANINSKIH POSTOJANK V TNP
V Triglavskem narodnem parku je 36 planinskih postojank. Od tega samo 4 ležijo v robnem,
preostalih 32 pa v osrednjem območju. Največ, osem koč, je v skupini Triglava, večja
zgoščenost je še v okolici Vršiča, Bohinja in skupine Krna.
Vse koče seveda niso primerne za postavitev RČN; glavna omejitvena dejavnika sta zlasti
nadmorska višina (učinkovitost približno do 2000 m n.m.v.) in pomanjkanje prostora (RČN
namreč še vedno potrebujejo relativno veliko prostora, okoli 2 do 2,5 m2/PE).
Zaradi velike nadmorske višine sem v prvem koraku iz analize izključil 5 najvišje ležečih
postojank – štiri v okolici Triglava: Triglavski dom na Kredarici (2515 m), Staničev dom pod
Triglavom (2332 m), Dom Planika pod Triglavom (2401 m) in Tržaško kočo na Doliču (2151 m)
ter Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182 m). To še ne pomeni, da je vodnoekološka
problematika teh postojank ustrezno rešena, pač pa, da so koče za izgradnjo RČN zaradi
prevelike nadmorske višine neprimerne.
V drugem koraku sem predvidel tolerančni razpon (mejo za postavitev RČN) nekako med 1900
in 2100 metri ter sklepal, da na primernost postavitve RČN vpliva zlasti mikrolokacija z
mikroklimo (depresijske oblike, naklon površja, ekspozicija) ter dovolj primernega
(razpoložljivega) prostora. Med 1900 in 2100 m ležijo štiri postojanke, od tega tri nad 2000 m –
Zavetišče pod Špičkom (2064 m), Pogačnikov dom na Kriških podih (2050 m) in Zasavska koča
na Prehodavcih (2071 m), Koča na Mangartskem sedlu pa se nahaja 1906 m nad morjem.
Vse štiri postojanke sem obiskal in ocenil, da so naravni pogoji (med njimi na prvem mestu
primeren prostor) neugodni za čiščenje odpadne vode z RČN, zato sem jih izključil iz analize.
V tretjem koraku sem izločil iz analize postojanke, ki se sicer nahajajo na primerni nadmorski
višini, vendar v neposredni bližini ni na razpolago primernega zemljišča – uravnave ali blagega
pobočja s površino nekaj 100 m2 (odvisno od obremenitev) – za izgradnjo čistilnih gred. V
okolici koče torej mora biti travnik ali drugo »nekoristno« oz. neizkoriščeno zemljišče. Če se
namreč ob postojanki nahaja kakšna površina z visoko estetsko oz. doživljajsko vrednostjo, je ni
smiselno uporabiti za izgradnjo čistilnega sistema. Postavitev RČN ovirajo tudi drugi objekti ter
komunikacije v bližini planinske koče (počitniška bivališča, pastirski stanovi, ceste, kolovozi).
Poleg tega izgradnja rastlinske čistilne naprave ne sme predstavljati prevelikega posega v
prostor.
V tretjem koraku sem zaradi pomanjkanja prostora v okolici postojanke iz analize izločil 7
planinskih koč: Kočo pri izviru Soče, Tičarjev dom na Vršiču, Mihov dom na Vršiču, Dom
Zorka Jelinčiča na Črni prsti, Planinsko kočo Merjasec na Voglu, Kočo pri Savici in Dom na
Komni.
V četrtem koraku sem izločil postojanke, pri katerih v času pisanja diplomskega dela (junij
2004) gradijo čistilne sisteme. To so Aljažev in Šlajmerjev dom v Vratih ter Dom na Komni
(izločen že v prejšnjem koraku).
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v letih 2003 in 2004 namenilo za ekološko sanacijo
planinskih koč skupaj 20 milijonov tolarjev nepovratnih sredstev, ki so jih prejeli (Agencija
Republike Slovenije za okolje, 2003):
• PD Ljubljana-Matica za izgradnjo male čistilne naprave Planinski dom na Komni – 4,4
milijona tolarjev,
• PD Dovje-Mojstrana za izgradnjo male čistilne naprave za potrebe Aljaževega in
Šlajmerjevega doma v dolini Vrat s pripadajočo kanalizacijo – 8 milijonov tolarjev,
• PD Mežica za izgradnjo čistilne naprave na Planinski koči na Grohatu pod Raduho – 4,6
milijona tolarjev.
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Izmed 36 planinskih postojank v TNP sem jih iz analize izločil natančno polovico (18), saj
zaradi slabih naravnih pogojev (nadmorske višine ter mikrolokacije-pomanjkanja primernega
prostora) izgradnja RČN za čiščenje odpadnih vod ni primerna.
Tabela 5: Planinske postojanke v TNP izvzete iz analize:
PLANINSKA POSTOJANKA

n.m.v.

Triglavski dom na Kredarici
Staničev dom pod Triglavom
Dom Planika pod Triglavom
Tržaška koča na Doliču
Gomiščkovo zavetišče na Krnu
Zavetišče pod Špičkom
Pogačnikov dom na Kriških podih
Zasavska koča na Prehodavcih
Koča na Mangartskem sedlu
Koča pri izviru Soče
Tičarjev dom na Vršiču
Mihov dom na Vršiču
Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti
Planinska koča Merjasec na Voglu
Koča pri Savici
Dom na Komni
Aljažev dom v Vratih
Šlajmerjev dom v Vratih

2515 m
2332 m
2401 m
2151 m
2182 m
2064 m
2050 m
2071 m
1906 m
886 m
1618 m
1085 m
1835 m
1535 m
653 m
1520 m
1015 m
1015 m

Planinsko društvo

Korak, v katerem je
bila izločena
Ljubljana-Matica
I
Javornik-Koroška Bela
I
Gorje
I
Gorje
I
Nova Gorica
I
Jesenice
II
Radovljica
II
Radeče
II
Bovec
II
Jesenice
III
Jesenice
III
Kranjska Gora
III
Podbrdo
III
privat
III
Ljubljana-Matica
III
Ljubljana-Matica
III, IV
Dovje-Mojstrana
IV
Dovje-Mojstrana
IV

V analizo je bilo zajetih 18 planinskih postojank, za katere sem ob ogledu terena oz. lokacije
ocenil, da naravne razmere (klima in relief) dopuščajo izgradnjo RČN za čiščenje odpadnih vod.
Tabela 6: Planinske postojanke zajete v analizo:
PLANINSKA POSTOJANKA
Koča na Planini pri Jezeru
Koča pri Triglavskih jezerih
Planinski dom pri Krnskih jezerih
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni
Poštarski dom na Vršiču
Erjavčeva koča na Vršiču
Koča na gozdu
Dom v Tamarju
Koča v Krnici
Kovinarska koča v Krmi
Blejska koča na Lipanci
Planinska koča na Uskovnici
Vodnikov dom na Velem polju
Planinska koča na Vojah
Kosijev dom na Vogarju
Koča pod Bogatinom
Koča na planini Razor
Koča na planini Kuhinja

n.m.v.
1453 m
1685 m
1385 m
700 m
1688 m
1525 m
1226 m
1108 m
1113 m
870 m
1630 m
1154 m
1817 m
690 m
1054 m
1513 m
1315 m
991 m

Planinsko društvo
Integral Ljubljana
Ljubljana-Matica
Nova Gorica
Nova Gorica
Pošte in Telekoma Lj. (PTT)
Jesenice
Kranjska Gora
Medvode
Kranjska Gora
Javornik-Koroška Bela
Bled
Bohinj-Srednja vas
Bohinj-Srednja vas
Bohinj-Srednja vas
Železničar Ljubljana
Bohinj-Srednja vas
Tolmin
Kobarid
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Poleg naravnih danosti (nadmorska višina, mikrolokacija, kamninska sestava pa tudi prst in
rastje) so za presojo uporabnosti RČN pomembne zlasti specifične lastnosti posamezne
postojanke, med njimi čas obratovanja (sezona, vse leto, vikendi), število ležišč, dostop do
postojanke, oskrba z vodo in njena poraba, varčevalni ukrepi (suha stranišča, varčne pipe,…),
ravnanje z odpadno vodo, število nočitev in število obiskovalcev (enodnevnih gostov). Večino
teh podatkov sem dobil s pomočjo vprašalnika, ki sem ga izpolnjeval pri oskrbnikih ali
gospodarjih posameznih planinskih postojank. Podatke sem zbiral avgusta in septembra 2003 ter
od marca do junija 2004.
Iz vprašalnika sem dobil naslednje podatke:
Tabela 7: Vprašanja za oskrbnike PP in pomen vprašanj
Vprašanje
Kazalec za:
Obratovalni čas planinske postojanke - časovno razporeditev obremenjevanja okolja z odpadno
vodo
Število osebja v PP in število ležišč
- izračun količine odpadne vode in ugotavljanje
maksimalne obremenitve s strani nočitev (prenočevalcev)
Dostop (za obiskovalce in oskrbo) do - prevladujočo sestavo obiskovalcev koče (dostop z
PP
avtom – pretežno gostinska ponudba)
- odločanje o primernosti postavitve RČN (prevoz
opreme, vzdrževanje)
Oskrba z energijo in ravnanje z
- odločanje o prioriteti postavitve RČN (večina čistilnih
odpadki
sistemov potrebuje energijo)
- potencialno ogrožanje vodnih virov (izliv goriva pri
agregatih oz. izcedne vode neurejenih deponij ob PP)
Oskrba z vodo
- preskrbljenost PP z vodo (kjer je na razpolago veliko
vode, je tudi njena poraba velika)
Problemi z vodno oskrbo in
- porabo vode (saj slednje nikjer ne merijo); v kolikor je
morebitni ukrepi za zmanjšanje
primanjkuje oz. je oskrba motena, je tudi poraba manjša
porabe
Stranišča v koči (suha ali na vodno
- porabo vode oz. zmanjšanje obremenjevanja okolja z
splakovanje), tuši, pranje posteljnine odpadno vodo iz PP
Ocena porabe pitne vode
- neposredno obremenjevanje okolja z odplakami
(porabe ne merijo, oskrbniki običajno ne znajo niti
oceniti porabe)
Ravnanje z odpadno vodo (tip čistilne - stopnjo obremenjevanja okolja z odpadno vodo oz.
naprave in zmogljivosti le-te)
morebitni načini čiščenja le-te
Ocena količine odpadne vode
- neposredno obremenjevanje okolja z odpadno vodo
(ocena na podlagi št. gostov, nočitev in št. osebja)
Število dnevnih gostov zadnjih nekaj - gibanje števila obiskovalcev (števila so ocene,
let
pridobljene iz vpisnih knjig in množene s tri)
Število dnevnih gostov po mesecih
- razporeditev št. obiskovalcev po mesecih (ocene)
Maksimalno število dnevnih gostov
- prikaz maksimalnega dnevnega obiska oz. obremenitev
Število nočitev zadnjih nekaj let
- gibanje števila nočitev
Število nočitev po mesecih
- razporeditev števila nočitev po mesecih
Maksimalno število nočitev na dan
- prikaz maksimalnega obiska oz. obremenitev
Problem se pojavi, saj se podatki, ki sem jih dobil od oskrbnikov v sami postojanki, velikokrat
razlikujejo od dejanskega stanja. Tako je na primer oskrbnik trdil, da vso posteljnino perejo v
dolini, čeprav so pred kočo sušili rjuhe. Zlasti težavno je bilo pridobivanje podatkov o številu
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nočitev, še bolj o številu dnevnih obiskovalcev (tistih, ki postojanko obiščejo, a v njej ne
prenočijo).
Zaradi zelo raznolikih podatkov, sem se po pomoč obrnil na Planinsko zvezo. Tam sem dobil
tudi nekaj podatkov o dosedanjem načinu čiščenja odpadnih vod, a se ti prav tako pogosto
razlikujejo od podatkov planinskih društev in ocen oskrbnikov. Vodenje statistike na PZS je
pomanjkljivo, saj zveza nima nadzora oz. pooblastil nad planinskim društvi. Slednjim lahko le
svetuje, jim pomaga, ne more pa od njih ničesar zahtevati (npr. da jim pošiljajo podatke). Tako
imajo na PZS večinoma samo podatke tistih društev, ki od Planinske zveze pričakujejo
(finančno) pomoč.
V nadaljevanju analiziram obravnavane parametre za vseh 18 postojank skupaj.

6.1. LEGA PP
Nadmorska višina, reliefne oblike
Osemnajst planinskih postojank, zajetih v analizo, leži na nadmorski višini med 690 m (Koča na
Vojah) in 1817 m (Vodnikov dom). Štiri se nahajajo pod 1000 m višine, šest pa nad 1500 m.
Bolj kot nadmorska višina je pomembna izoblikovanost reliefa (reliefne oblike), torej okolje, v
katerem se nahajajo (glej poglavje Ranljivost okolja…, str. 58-60). Pet planinskih postojank stoji
v »nižinskih« dolinah (v Lepeni, Tamarju, Krnici, Krmi in Vojah); zgrajene so bile tudi v višje
ležečih dolinah (Dolina Triglavskih jezer, dolina Krnskih jezer). Veliko postojank je lociranih ob
dolomitnem prevalu Vršič ter na planinah – alpskih pašnikih (planine Lipanca, Uskovnica,
Vogar, pri Jezeru, na Kraju, Razor, Kuhinja). Kočam, ki ležijo v podobnih okoljih – reliefnih
oblikah (bodisi v ledeniških dolinah, na dolomitnem prevalu ali na alpskih pašnikih), je veliko
skupnega, predvsem pa lahko glede na podobne naravne danosti sklepamo na podobno ranljivost
posameznih delov gorskega sveta (glej poglavje 6.3. Ocena ranljivosti okolja…).

6.2. DELOVANJE PP
Obratovalni čas, število ležišč in osebja
Kazalci so pomembni za časovno razporeditev obremenjevanja okolja z odpadno vodo ter za
računanje količine odpadne vode in ugotavljanje maksimalne obremenitve s strani nočitev.
Večina postojank (14) je odprtih sezonsko (pretežno je to od sredine junija do konca septembra),
nekaj pa tudi vse leto: Erjavčeva koča in Koča na Gozdu ob cesti čez Vršič, Dom v Tamarju ter
Blejska koča na Lipanci. Izmed koč, ki so odprte le v sezoni, je pet takšnih, ki obratujejo tudi
izven sezone, ob sobotah, nedeljah in/ali praznikih.
V vseh postojankah je skupaj 1327 ležišč, torej povprečno 74 na postojanko. Daleč največja sta
Koča pri Triglavskih jezerih (230 ležišč) in Dom pri Krnskih jezerih (170 ležišč); ti dve
postojanki razpolagata s kar 30 % ležišč. Nadpovprečno veliko postelj imata samo še Koča na
planini Razor in Koča na Planini pri Jezeru. Najmanjša planinska postojanka je Koča na planini
Kuhinja (24 ležišč), sledijo ji koče v Krnici (27), v Krmi (30) in na Vojah (40 ležišč), torej same
dolinske oz. nižje ležeče postojanke, ki so lahko dostopne in bolj izletniškega značaja.
Število zaposlenih v postojankah je zelo različno (1-11), niha pa tudi preko leta (največ jih je v
avgustu in ob vikendih). V splošnem velja, da je v večjih in bolj zasedenih kočah oskrbnikov
več, v manjših pa manj.
Dostop in oskrba
Način oskrbe postojanke je z našega vidika pomemben zlasti z možnostmi dostopa do koče (ali
lahko pride komunalno vozilo do postojanke in prazni greznico, kako pripeljati material za
izgradnjo čistilnega sistema,…). Način čiščenja odpadnih vod je torej odvisen od dostopa do
planinske postojanke. Prevoz materiala in opreme do koče je seveda najcenejši in najenostavnejši
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po cesti. Z obstoječo cestno mrežo je tako oskrbovanje sicer sprejemljivo, a ima tudi precej
negativnih posledic (hrup, izpušni plini, možnost razlitja goriva). Problem cestnega prevoza je
tudi v tem, da z njim postojanke izgubljajo svoj osnovni namen.
Kar 14 koč je dostopnih po cesti ali kolovozu z avtomobilom ali traktorjem, od tega je do 9 koč
mogoč promet le za oskrbovanje, za javni promet pa so zaprte; torej se lahko turist pripelje z
avtom samo do 5 koč, do ostalih pa je od nekaj minut do okoli ure in pol peš hoje po cesti ali
kolovozu (ali planinski poti).
Dve postojanki oskrbujejo s tovorno žičnico (Dom pri Krnskih jezerih, Koča pod Bogatinom).
Te veljajo za sorazmerno mehak poseg v prostor, zato je tak transport eden boljših in najmanj
obremenjuje okolje.
Dve postojanki (Kočo pri Triglavskih jezerih, Vodnikov dom na Velem polju) oskrbujejo s
helikopterjem, ki je kot velik vir onesnaževanja manj primeren za oskrbovanje. Ekološko najbolj
sprejemljiva je nošnja s konji, ki bi lahko pomenila domačinom dodaten vir zaslužka. V TNP
nosači sicer še vedno oskrbujejo nekaj planinskih koč, vendar samo v kombinaciji s
helikopterskim prevozom (tudi omenjeni postojanki).
Probleme oskrbovanja je mogoče zmanjšati s skromnejšo ponudbo v postojankah, s tem pa
se zmanjša tudi problem odpadkov in odplak!
Oskrba z energijo, ravnanje z odpadki
Polovica (9) obravnavanih postojank je priključnih na javno električno omrežje. Pričakovati bi
bilo, da bodo priključene na javno omrežje vse nižje ležeče planinske postojanke, vendar so brez
priključka kar tri (v Krnici, Krmi in Vojah) izmed petih nižinskih-dolinskih koč. V naših
postojankah so bili poleg priključka na javno omrežje najpogosteje uporabljen vir energije
motorni agregati, ki so jih večinoma že zamenjali alternativni viri energije (največ fotovoltaični
sistemi – sončne celice). Devet analiziranih postojank se oskrbuje tako s »sončnimi
elektrarnami« kot tudi z motornimi agregati. Danes v TNP praktično ni več planinske koče, kjer
bi še vedno pridobivali električno energijo izključno s pomočjo dizelskih ali bencinskih
agregatov, ki s hrupom, izpuhom in veliko nevarnostjo izlitja goriva predstavljajo točkovne vire
aktualnega in potencialnega onesnaževanja. Glavni vir energije so danes sončne celice, kljub
vsemu pa so agregati v večini postojank ostali (za rezervo). Ker se jim kot kaže tudi v bodoče ne
bomo mogli v celoti odpovedati (ob zdajšnjem udobju), je smotrno, da pri tem uporabljamo
takšne naprave in na takšen način, ki čim manj obremenjuje okolje. Pri tem je zlasti pomembno
zmanjševanje hrupa in smradu, še posebej pa zaščita vodnih virov pred izlitjem goriv.
Bizjak (1991) navaja, da najbrž pri nobeni postojanki ne odvažajo vseh smeti v dolino.
Zakopavanje odpadkov v bližini postojanke je nedopustno in okolju škodljivo predvsem zaradi
kraškega površja oz. kraškega odtoka. Odpadki v planinskih kočah in ob planinskih poteh so
svojevrsten problem, ki se mu – čeprav zadeva tudi vodnoekološko problematiko – v tej
diplomski nalogi v nadaljevanju ne bom posvečal.
Oskrba z vodo in ukrepi za zmanjšano porabo
Oskrba z vodo je v večini postojank zelo dobra. Presenetljivo pa je, da niti v kočah, kjer vode
občasno primanjkuje, nimajo podatkov o dnevni porabi. Za varstvo voda bi bilo boljše, če bi
imele planinske postojanke na voljo manj vode in bi zato z njo bolj varčevali oz. je manj
porabili. Slabša preskrbljenost z vodo je le na Komni (Koča pod Bogatinom, tudi Dom na
Komni, ki ni zajet v analizo) in v Spodnjih bohinjskih gorah (Koča na planini Razor, tudi Dom
Z. Jelinčiča na Črni prsti, ki ni zajet v analizo).
15 (83 %) koč ima lastno zajetje (oz. v kombinaciji s planinami, vikendi ali naselji), samo tri so
odvisne od kapnice (deževnice, ki jo lovijo s streh in/ali posebnih lovilnih površin): Poštarski
dom na Vršiču, saj se nahaja na samem vrhu vzpetine, Koča pod Bogatinom, ki stoji na kraški
planoti Komni in Koča na planini Razor.
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Večina koč z zajetjem pri vodni oskrbi nima težav, pri treh je občasno zmanjkuje (Kovinarska
koča, Blejska koča, Kosijev dom); pri prvih dveh se izvir prestavlja (navzgor oz. navzdol po
strugi), na Vogarju pa primanjkuje vode zaradi naraščajočih potreb vse številnejših vikendov.
Samo v nekaj postojankah so znali oceniti porabo vode, vendar so jo povsod močno podcenili.
Šolar (1997, str. 33) navaja za nekaj PP v TNP iz leta 1991 povprečno dnevno porabo 2,5
m3/dan, kar je celo nekaj več, kot znaša moj izračun (2,1 m3/dan). Dodati pa je potrebno, da sem
to vrednost dobil tako, da sem izračunal aritmetično sredino povprečne dnevne porabe vseh koč
(le-te pa so različno dolgo odprte, nekatere celo leto, druge le nekaj mesecev,…) – tako sem sicer
dobil povprečno dnevno porabo, vendar se ta ponekod nanaša samo na sezono, ponekod pa na
vse leto.
Voda, ki jo v kočah uporabljajo – zlasti deževnica – pogosto ne ustreza merilom za pitno vodo in
bi jo bilo treba prekuhavati. Problem je tudi v tem, da bi morale pitno vodo redno pregledovati za
to pooblaščene ustanove, a tega skoraj ne opravljajo.
Ena izmed možnosti ravnanja z vodo je obsevanje z ultravijoličnimi žarki (UV dezinfekcija), ki
jih oddajajo posebne električne žarnice (Duhovnik, 2000, str. 7). Pri planinskih kočah se je na
splošno dezinfekcija UV pokazala za zelo uporabno (Steinbacher, 2000).
V zadnjih nekaj letih se je močno razširila uporaba ustekleničene vode v plastenkah, kar je sicer
praktično, a zelo neekološko. Razen tega se močno povečajo težave z oskrbo oz. s prevozom do
postojanke. Posledica uporabe plastenk je velika količina odpadkov.
Na podlagi starega zakona o varstvu okolja so bili sprejeti nekateri podzakonski predpisi
predvsem glede emisij snovi v zrak in varstva pred hrupom v naravnem bivalnem okolju. Zakon
o varstvu okolja je opredelil, da so naravni viri kot voda, mineralne surovine, prosto živeče
divje živali, ribe,… prešli v državno last. Posledica je, da je za njihovo rabo potrebna koncesija,
ki v koncesijskem aktu opredeljuje med drugim tudi okoljevarstvene zahteve, zahteve
varstvenega režima ter načina rabe in izkoriščanja naravnega vira (npr. vode). Kadar izkoriščanje
ni glavna dejavnost oz. prevladujoča sestavina za dejavnost, je za uporabo in izkoriščanje
naravnega vira potrebno dovoljenje pristojnega ministrstva. Koncesija oz. dovoljenje nista
potrebna samo pri izkoriščanju vode za pitje, kopanje, pranje,… in druge osebne potrebe
(dejavnosti PP pa niso več osebne potrebe). Dovoljenje prav tako ni potrebno za zajemanje
atmosferskih voda (deževnice) na zemljišču uporabnika (Urankar, 1997).
V upravi TNP poudarjajo, da bo morala skrb za varstvo voda prevzeti država. Za odvzem vode
za planinske koče bo podeljevala dovoljenja, v katerih bodo predpisani tudi načini čiščenja
odpadnih voda (Šolar, 1997b). Za preverjanje porabe vode bo potrebna instalacija vodnih ur, ki
bo končno omogočala nadzor nad izkoriščanjem vodnih virov. Šele ko bodo planinske
postojanke na podlagi porabe vode plačevale njeno izkoriščanje, se bo povečal interes planinskih
društev za zmanjšanje porabe vode.
Trenutno so opozorila naravovarstvenikov manj uspešna, saj še vedno prevladuje ekonomski
interes. »Dejavnost planinskih postojank je danes glavni vir dohodkov planinskih društev.«
(Šolar, 1997, str. 29)
Pozivi upravljavcem za čim manjšo porabo vode so delno uspešni le tam, kjer vode tudi sicer
primanjkuje. Ugotovljeno je bilo, da so postojanke s slabimi vodnimi viri (npr. samo kapnico) do
sedaj storile več za zmanjševanje problema odvajanja in čiščenja odpadnih vod kot tiste, ki imajo
vode na pretek (Šolar, 2002). Tej trditvi v prid govori tudi analiza 18 planinskih postojank, saj
imajo suha stranišča samo v Koči pod Bogatinom in v Krmi. V prvi postojanki imajo le kapnico,
Kovinarska koča pa se prav tako občasno sooča s pomanjkanjem vode, saj izvir včasih presahne.
Obe postojanki sta obdržali sanitarije na vodno splakovanje.
Uporaba varčnih pip (armatur, ki varčujejo z vodo) in drugih ukrepov za zmanjšanje porabe vode
je prej izjema kot pravilo.
Akcija o prenehanju pranja posteljnine v postojankah je bila večinoma uspešna, saj so v vseh
kočah zatrdili, da so pranje opustili. Danes takšno usmeritev javno vsi podpirajo. Vendar le
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navidezno – kljub dogovoru so v marsikateri koči pralnice še vedno aktivne. To potrjujejo lastna
opažanja pri nekaterih (celo dolinskih) postojankah (v Krnici, Lepeni).
Dispozicija odpadnih voda
Vode, ki izvirajo v Triglavskem narodnem parku, predstavljajo petino vodnega potenciala
Slovenije in jih upravičeno imenujemo »kapital tretjega tisočletja«. Zato mora biti skrb za
njihovo čistost v gorah in pod njimi nujna in stalna. V večjem delu parka so planinske koče –
poleg čezmejnih emisij – praktično edini onesnaževalec vodnih virov (Šolar, 1997c).
Po dobljenih podatkih ima vseh 18 postojank odpadne vode speljane v greznico, praviloma v
triprekatno, tri koče verjetno v dvoprekatno, dve pa v greznico brez prekatov. Greznice so
pretočne, iztok je običajno speljan v ponikovalnico, ali kar »v naravo«. »Na kraških tleh uporaba
ponikovalnic ni dovoljena.« (Premzl, 2003; glej tudi poglavje Ponikovalnice, str. 43-44)
Potrebno je opozoriti, da so podatki o greznicah zelo grobi, saj pogosto niti oskrbniki ne poznajo
tipa in dimenzij svoje greznice. Nekatere postojanke imajo tudi po dve greznici hkrati (npr. Koča
pri Triglavskih jezerih, po nekaterih podatkih tudi Dom v Tamarju). Tukaj za primer navajam
ravno Dom v Tamarju. Po besedah oskrbnice se odpadne vode zbirajo v dveh greznicah,
Baragova (2002, str. 40) navaja le eno greznico, po podatkih PZS pa se odpadne vode vodijo
samo v ponikovalnico.
Na številne pomanjkljivosti so opozorili tudi (sicer zelo redki) inšpekcijski pregledi, saj npr.
Urankarjeva (1997, str. 57) navaja: »Vprašljiva je velikost, izvedba in tesnost greznic; večina
greznic ima iztok iz zadnjega prekata, odlaganje blata je neurejeno; problematične so
odpadne vode iz kuhinj (ni lovilcev maščob).«
Koliko postojank ima lovilce maščob, mi ni uspelo izvedeti; ocenjujem, da največ polovica.
Število nočitev in dnevnih obiskovalcev
Število nočitev sem dobil iz knjig nočitev, število dnevnih gostov pa iz vpisnih knjig na kočah.
Pri tem sem se držal kriterija, ki ga za oceno števila obiskovalcev uporablja tudi Planinska zveza:
število obiskovalcev je ocenjeno na število vpisanih v vpisno knjigo in množeno s tri. Pri tem
zagotovo pride do napak, vendar boljših ocen nimamo. Opozoriti je treba, da se v pravih
(visokogorskih) postojankah, ki jih obiščejo le gorniki (planinci), skoraj vsak obiskovalec vpiše
v vpisno knjigo (torej bo ocena precenjena), medtem ko se v izletniških kočah, dostopnih z
avtom ali s krajšim sprehodom, najverjetneje vpiše le vsak peti, ponekod morda celo samo vsak
deseti gost (ocena bo podcenjena). Zato sem dobljene vrednosti na podlagi poznavanja pojava
zaokrožal bodisi navzgor bodisi navzdol.
Pomembno je tudi razmerje med številom nočitev in številom dnevnih gostov, saj nakazuje
»usmerjenost« planinske postojanke – prava planinska koča ali izletniško naravnana. Pri
postojankah, ki so težje dostopne (nekaj ur hoje), je razmerje običajno med 1:5 in 1:10, med
kočami, dostopnimi z avtom (ali nekaj 10 minut hoje) pa vedno nad 1:10 (v redkih primerih celo
nad 1:40 ali 1:50).
Poleg celoletnega oz. sezonskega obiska sem ugotavljal tudi mesečni obisk (če je bilo na
razpolago dovolj podatkov). Za dimenzioniranje čistilnih naprav je najpomembnejši
maksimalni (dnevni) obisk, ki ga beležimo v vikendih v sredini ali v drugi polovici avgusta.
Daleč največ nočitev je v zadnjih letih beležila Koča pri Triglavskih jezerih (4200-8200
nočitev/leto oz. sezono), pred Domom pri Krnskih jezerih (2100-3800), Vodnikovim domom in
Erjavčevo kočo (oba 1800-2600), Kočo pod Bogatinom (1900-2500) in Kočo na Planini pri
Jezeru (1500-2500 nočitev/leto). Najmanj nočitev imajo Kovinarska koča v Krmi (80-180
nočitev/leto), Dom na Vojah (150-400), Kosijev dom (250-500), Koča na planini Kuhinja (450),
Koča v Krnici (300-600),…
Po številu dnevnih gostov sta na prvem mestu Planinski dom pri Krnskih jezerih (12000-50000
dnevnih gostov/leto), in Koča pri Triglavskih jezerih (20000-38000), pred Vodnikovim domom
(18000-28000), Erjavčevo kočo (15000-25000), Blejsko kočo (10000-30000) in Kočo na Planini
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pri Jezeru (11000-20000). Najmanj obiskovalcev na leto imajo v Koči na planini Kuhinja (2500
dnevnih gostov/leto), v Kovinarski koči (5800-8600), Koča na Vojah (6300-9000),…
Največji dnevni obisk enodnevnih obiskovalcev ima Dom pri Krnskih jezerih (okoli 600 dnevnih
obiskovalcev/dan), sledijo Vodnikov dom, Koča pri Triglavskih jezerih, Blejska koča na Lipanci,
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni in Dom v Tamarju (vsi med 400 in 500 gostov/dan). Katera
postojanka ima najmanjši maksimalen dnevni obisk, je težko oceniti, saj je veliko koč, katerih
maksimalen dnevni obisk sem ocenil na okoli 150-200. Pretežno gre za manj znane izletniške
cilje (planini Kuhinja in Vogar, dolini Krnica in Krma ter Koča na Gozdu ob cesti čez Vršič).
S pomočjo teh podatkov sem lahko izračunal maksimalno porabo vode, maksimalne obremenitve
in maksimalno onesnaževanje okolja (zlasti vode) z odpadno vodo. Maksimum je določen s
tremi komponentami: največjim številom osebja, največjim številom nočitev (to je ponekod
večje kot je število ležišč) in največjim številom dnevnih gostov.
Poraba vode in količina odpadnih vod
Ker porabe vode nikjer ne merijo, sem jo izračunal na podlagi obrazca, ki ga navajata Baragova
(2002, str. 32) in Brezigar (1997, str. 3) – Normativi za ureditev koč (Kriterien und Richtlinien
zur Sanierung der Alpinen Shutzhutten in Sudtirol). Ti se sicer nanašajo na količino odpadnih
vod, ki pa je zelo podobna porabi vode, zato sem v nadaljnji analizi postojank količino odpadnih
voda enačil s porabo vode. Kriteriji predvidevajo kategorijo »ležišče«, ki sem jo zamenjal s
številom nočitev, saj so vsa ležišča v posamezni planinski postojanki redko zasedena, zato je
boljši kazalec število nočitev (na dan/mesec/sezono oz. leto).
Tabela 8: Poraba vode oz. količina odpadne vode po kategorijah
kategorija
osebje
nočitev
dnevni obiskovalec

Poraba vode oz. količina odpadne vode (l/dan)
50-100
25-60
5-15

Vir: (Baraga, 2002, str. 32; Brezigar, 1997, str. 3)

Podobne vrednosti navaja Dretnik (2003, str. 15) v priročniku Napotila za čiščenje odpadnih vod
planinskih koč. Okvirni podatki o iztoku odpadne vode so (odvisno od velikosti in udobja): za
stalne prebivalce (osebje) 25-120 l/dan, za prenočitvene goste 20-60 l/dan (tukaj loči kategorijo
24-urni gost, ki porabi 25-75 l/dan), za dnevne goste (daljši, krajši obisk) 5-15 l/dan.
Porabo oz. količino odpadne vode iz objekta ocenimo na osnovi oskrbe z vodo, standarda
postojanke ter strukture obiskovalcev. Za planinske postojanke, ki nimajo problemov z vodno
oskrbo in zato ne sprejemajo varčevalnih ukrepov za njeno porabo, kar je značilnost večine
obravnavanih planinskih postojank, sem upošteval najvišje vrednosti porabe vode oz. količine
odpadne vode na osebo na dan. Za tiste postojanke, ki nimajo lastnih zajetij ali so le-ta
premajhna in morajo paziti na porabo vode – torej z njo varčujejo, sem upošteval nižje vrednosti
porabe vode (količine odpadne vode) na osebo na dan (glej tabelo 8).
Pri računanju je potrebna previdnosti, saj se števila podvajajo. Ljudje, ki prespijo v koči, se
namreč običajno tudi vpišejo v vpisno knjigo, zato jih »statistika« dvakrat zazna (šteje) in jih je
treba delno izločiti (šteti samo enkrat). Vpliv »dvakratnega štetja« je pri celoletnem nizu manj
pomemben (običajno so razlike okoli 10 %), razen tega celoletno število obiskovalcev in nočitev
v tej raziskavi ni bistveno. Za dimenzioniranje čistilnih naprav so ključnega pomena maksimalne
obremenitve, torej maksimalno število dnevnih gostov in nočitev v enem dnevu. Zato v analizi
popravljam samo podatke o maksimalnem obisku. Primer: po podatkih je bilo v postojanki
zabeleženih v enem dnevu maksimalno 80 nočitev in 250 dnevnih obiskovalcev. Tudi mnogi
»prenočevalci« so se vpisali v vpisno knjigo, zato jih odštejemo od dnevnih obiskovalcev. Teh je
bilo tako 170 in ne 250. Omenjeni problem (dvakratno štetje »prenočevalcev« – kot
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prenočitvenih gostov in kot enodnevnih obiskovalcev) tudi na Planinski zvezi in v planinskih
društvih ni nikjer ustrezno rešen.
Največjo porabo vode oz. količino odpadne vode imata seveda največji in najbolj zasedeni
planinski postojanki: Planinski dom pri Krnskih jezerih (885 m3/leto oz. sezono) in Koča pri
Triglavskih jezerih (825 m3/leto). Sledijo Koča na Planini pri Jezeru, Erjavčeva in Blejska koča
(zadnji dve odprti vse leto, zato je poraba toliko večja). Najmanjša poraba vode (okoli 100
m3/leto oz. sezono) je v najmanjših in najmanj zasedenih kočah: v Kovinarski koči v Krmi in
Koči na planini Kuhinja. Manjšo porabo (pod 200 m3) imajo še: Koča pod Bogatinom, Koča na
Vojah in Kosijev dom na Vogarju.
Maksimalna enodnevna poraba vode je povsod velika; daleč največja je v Domu pri Krnskih
jezerih (19,9 m3/dan) in Koči pri Triglavskih jezerih (17,6 m3), najmanjša pa v Koči pod
Bogatinom, v Kovinarski koči v Krmi ter v Koči na planini Kuhinja (povsod pod 4 m3).
Onesnaževanje vode (PE)
Za vse planinske postojanke sem izračunal tudi največji populacijski ekvivalent (PE), ki je
pomemben kazalec stopnje onesnaževanja vode. Populacijska enota oz. populacijski ekvivalent
je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaženju, katerega povzroči en prebivalec na
dan. Ker v planinskih kočah razen oskrbnika in pomočnikov ni stalnih prebivalcev, sem za
izračun PE v planinskih postojankah prav tako uporabil Normative za ureditev koč (Kriterien
und Richtlinien zur Sanierung der Alpinen Shutzhutten in Sudtirol) (Baraga, 2002, str. 33;
Brezigar, 1997, str. 2). Ti predpostavljajo, da vsaka postelja predstavlja 1 PE. Tudi tukaj sem
kategorijo »ležišče« iz podobnih razlogov zamenjal z »nočitvijo«, ter jo zmanjšal za polovico (1
nočitev = 0,5 PE), saj sem mnenja, da en »prenočevalec« povzroča precej (za polovico) manjše
onesnaževanje kot »stalni prebivalec« – oskrbnik. Temu v prid govori tudi poraba vode oz.
količina odplak, ki je za nočitve približno pol manjša (25-60 l/dan) kot za osebje (50-100 l/dan).
Tabela 9: Onesnaževanje vode (PE) po kategorijah
kategorije
1 član osebja
1 nočitev
1 dnevni gost

PE
1
0,5
0,25

Vir: (Baraga, 2002, str. 33; Brezigar, 1997, str. 2)

Podobne obremenitve navaja tudi Janež (1993b, str. 17), le da pri njem na dnevnega gosta
odpade le desetina PE (1 dnevni gost = 0,1 PE). V nekaterih pogledih so vrednosti Janeževih
kategorij morda celo bolj realne (npr. pri postojankah z majhno porabo vode na osebo), vendar se
bom vseeno držal vrednosti, navedenih v zgornji tabeli, saj so te že tako ali tako nižje (pri
nočitvah) od tistih v izvirniku.
PE je pomemben predvsem pri določanju velikosti čistilne naprave (pri RČN je 1 PE = 2,5 m2).
Razlike med največjim PE, ki je povsod julija in avgusta, in najnižjim (izven sezone – večinoma
je celo nič oz. ga sploh ni) so v vseh postojankah zelo velike. Vendar pa mora biti vsaka čistilna
naprava prilagojena prav največjim obremenitvam (Baraga, 2002).
V nadaljevanju bo obravnavan predvsem maksimalni PE, saj je ta odločilnega pomena za
izgradnjo čistilnega sistema.
Daleč največje onesnaževanje povzročata v Triglavskem narodnem parku planinski postojanki
Dom pri Krnskih jezerih (242 PE) in Koča pri Triglavskih jezerih (236 PE), sledijo Vodnikov
dom na Velem polju (159 PE), Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (145 PE), Dom v Tamarju (140
PE), Koča na Planini pri Jezeru (123 PE) in Erjavčeva koča na Vršiču (117 PE). Najmanj
onesnažujejo okolje Koča na planini Kuhinja (50 PE), Kovinarska koča v Krmi (52 PE), Koča v
Krnici (55 PE) in Koča pod Bogatinom (56 PE).
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6.3. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA ZA ODPADNE VODE IZ PP
Za vse obravnavane planinske postojanke sem ocenil stopnjo ranljivosti okolja za odpadne vode
ter na podlagi tega določil prioritetno lestvico planinskih koč za reševanje problema čiščenja
odpadnih vod.
Ranljivost okolja sem določil na podlagi ocene občutljivosti okolja za odpadne vode in ocene
obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami iz planinskih postojank. Oceno ranljivosti podajam
opisno (majhna, srednja, velika), za vsako postojanko posebej. Kazalce pretežno povzemam po I.
Baraga (2002).
Občutljivost okolja
Glavna kazalca občutljivosti okolja za odpadne vode s planinskih postojank sta geološka podlaga
ter rastlinska odeja z debelino prsti. Kazalca sta pomembna zlasti z vidika nevtralizacijskih
sposobnosti narave. Večje kot so, manjša je občutljivost okolja. Geološko podlago, vegetacijo in
prst sem določil s pomočjo kartografskega gradiva in terenskega dela. Pomemben kazalec
občutljivosti okolja je tudi potencialno ogrožanje vodnih virov (izvirov, vodotokov, podtalnice,
zajetij) zaradi odpadnih voda planinskih postojank. Druge fizičnogeografske sestavine okolja
(relief, podnebje) so s tega vidika manj pomembne.
»Z vidika nevtralizacijskih sposobnosti okolja za odpadne vode so najboljša geološka podlaga
fluvioglacialni nanosi, kjer se voda od vira onesnaževanja do izvira ali podtalnice najbolje
prefiltrira; sledijo nekarbonatne kamnine in dolomit, kjer voda površinsko odteče oziroma počasi
ponika v podtalje in se tako bolje prečisti kot na apnencu, kjer voda takoj ponikne in se najmanj
prečisti na poti do izvira ali podtalnice.« (Baraga, 2002, str. 99)
Glede rastlinske odeje in debeline prsti, ki sta na obravnavanem območju zastopani, ima
najboljše nevtralizacijske sposobnosti bukov gozd s trilistno vetrnico na plitvi do srednje globoki
rendzini, saj je tu humusna plast najdebelejša in se tako odpadna voda najbolj prečisti (filtrira). Z
redčenjem rastja in tanjšanjem debeline prsti se odpadna voda na svoji poti v podtalje manj
prečisti, zato je takšno okolje bolj občutljivo (Baraga, 2002).
Neposrednih podatkov o onesnaževanju nižje ležečih vodnih virov zaradi odpadnih voda iz
planinskih postojank (za zdaj) še ni. Ker je neposredno ogrožanje vodnih virov empirično še
nedokazano, govorimo o potencialnem ogrožanju, ki je le najbolj verjetna ocena dejanskega.
Najmanj občutljivi so vodni viri, kjer je med virom onesnaževanja (planinsko kočo) in vodnim
telesom fluvioglacialno gradivo, saj se v tem materialu odpadna voda najbolje prečisti. Glede
občutljivosti sledijo površinski vodotoki, kjer se odpadna voda na svoji poti manj in slabše očisti.
Najbolj so ogroženi kraški izviri, saj se onesnažene vode v alpskem krasu med podzemnim
pretakanjem »skoraj nič ne prečistijo, prihaja samo do njihovega razredčenja,« (Janež, 1993, str.
6) in vodna zajetja, na katera odpadne vode nikakor ne smejo vplivati.
Tabela 10: Kazalci občutljivosti okolja
Občutljivost

Geološka podlaga

Majhna

Fluvioglacialni
nanosi
Nekarbonatne
kamnine, dolomit
Apnenec

Zmerna
Velika

Rastlinska odeja, debelina prsti

Potencialno ogrožanje
vodnih virov
Bukov gozd s trilistno vetrnico na Izvir, vmes
plitvi do srednje globoki rendzini. fluvioglacialno gradivo.
Alpski bukov gozd z macesnom ali Površinski vodotok.
smreko na plitvi rendzini, ruševje.
Združba slečnika in ruševja na
Kraški izvir, vodno
plitvi rendzini, prst nesklenjena.
zajetje.
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Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami
Glavna kazalca obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami s planinskih postojank sta število
nočitev in dnevnih gostov ter količina odpadne vode. Ti kazalci so neposredni in kažejo aktualno
obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. So kvantitativno ovrednoteni, čeprav so števila le
grobe ocene dejanskega stanja. Velja preprosta predpostavka, da nižje kot je število nočitev in
dnevnih gostov, manjša je količina odpadne vode, manj planinska postojanka obremenjuje
okolje. Omenjena predpostavka pa ne drži v celoti, saj je poraba vode različna. Dejansko je nihče
ne meri, tako da točnih podatkov ni na voljo. Zato sem kot dodatni kazalec upošteval morebitne
ukrepe za zmanjševanje porabe vode (suha stranišča, varčne pipe), podatke o tem, ali vode na
koči kdaj primanjkuje (zmanjka) in kakšen je dosedanji način čiščenja odpadne vode (greznica
brez prekatov, večprekatna greznica, ponikovalnica, čistilna naprava). Tudi ti dodatni kazalci
niso ravno zanesljivi, ampak so podani le opisno (kvalitativno), na podlagi lastnih opažanj in
pogovorov s pristojnimi.
Tabela 11: Kazalci obremenjevanja okolja
Obremenjevanje
Majhno
Zmerno
Veliko

Št. nočitev
pod 1000
1001 – 2000
nad 2000

Št. gostov
pod 8000
8001 – 12000
nad 12000

Kol. odpadne vode (v litrih)
pod 200000
200000 - 400000
nad 400000

Že v uvodu je bilo omenjeno, da ima vsaka planinska postojanka in njena okolica specifične
lastnosti oz. značilnosti, zato je potrebno analizirati in iskati rešitve za vsako posebej.
Kljub temu pa se veliko koč nahaja v podobnem okolju (npr. v ledeniških dolinah, ob prevalu
Vršič), ki vpliva tako na občutljivost, kot tudi na njegovo obremenjevanje. Zato za glavne
reliefne oblike (ledeniške doline) oz. tipe okolij (alpski pašniki), v katerih se nahajajo planinske
postojanke, navajam nekaj skupnih značilnosti.
Planinske postojanke v ledeniških dolinah
V ledeniških dolinah je postavljenih pet planinskih postojank, na nadmorski višini med 700 in
1000 metri.
Ležijo v najmanj občutljivem naravnem okolju, saj so dna dolin zapolnjena s fluvioglacialnimi
nanosi, ki so dober naravni filter onesnaženih voda.
Vse postojanke se nahajajo na nadmorskih višinah, kjer uspeva bukov gozd s trilistno vetrnico na
plitvi do srednje globoki rendzini. Imajo lastno vodno zajetje (ali si ga še s kom delijo) in ne
poznajo problemov z vodno oskrbo.
Glede obremenjevanja okolja so med kočami precejšnje razlike, vse pa so pretežno izletniško
usmerjene, kar pomeni več udobja, široko gostinsko ponudbo, malo nočitev,…
Planinske postojanke ob cesti čez Vršič
Kar pet (tri zajete v analizo) planinskih postojank leži na območju prevala Vršič, zato bom
naravnogeografske značilnosti opisal za vse skupaj, pri analizi posamezne koče pa navajam
morebitne posebnosti oz. odstopanja.
Vršič je najglobja zajeda v osrednji verigi Julijskih Alp, od Pokljuke do prelaza Predel. Je skoraj
150 m nižje od Luknje nad dolino Vrat. K preobrazbi pokrajine je veliko prispeval človek, saj je
s svojimi posegi v prostor pospešil specifične geomorfološke procese. Začetek povečane erozije
povezujejo s pašništvom in sekanjem gozdov za potrebe fužinarstva v Trenti in Dolini.
»Največje spremembe v pokrajinski podobi in naravnih razmerah pa je prineslo obdobje med 1.
in 2. svetovno vojno z gradnjo vojaške ceste ter z nastankom takratne meje med Jugoslavijo in
Italijo.« (Baraga, 2002, str. 49)
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Pritisk na okolje se je s planinstvom in turizmom povečal po drugi svetovni vojni, zlasti v
zadnjih desetletjih, saj je Vršič večino leta dostopen širokim množicam ljudi. »Vršič lahko na
osnovi spoznanja o pospešenih denudacijsko-erozijskih pojavih, kar je posledica pretiranih
posegov v občutljivo visokogorsko okolje, proglasimo za eno od ekološko ogroženih pokrajin v
Julijskih Alpah.« (Kunaver, 1991, str.)
Preval Vršič je v geološkem in geomorfološkem pogledu specifično območje Julijskih Alp, saj je
v vrhnjem delu v glavnem zgrajen iz srednjetriasnega dolomita. Vso veliko dolinsko vrzel, ki je
prekinila enoten greben Julijskih Alp, ko se je zajedla med Prisojnik in Mojstrovko s soške in
savske (pišniške) strani, je mogoče pripisati selektivni eroziji zaradi neodpornosti teh plasti
(dolomita). Dolomitni pas se nadaljuje še v dolinah Velike in Male Pišnice. Mogoče je
predpostaviti, da je nekoč tudi prek Vršiča segal apnenčast pokrov, ki pa je bil visoko dvignjen
in močno razpokan. Zato sta pospešena erozija in denudacija lahko razkrili manj odporno
dolomitno podlago in v enotnem gorskem grebenu je kmalu zazevala škrbina (Kunaver, 1991).
Geološka podlaga anizijskega dolomita se na Vršiču prične z najstarejšimi spodnjetriasnimi
plastmi, sivimi apnenci, sljudnimi peščenjaki, konglomerati in rjavkastimi peščenimi laporji.
Pojavljajo se tudi vododržni werfenski skrilavci, ki se vlečejo iz doline Velike Pišnice čez Vršič
proti jugozahodu. Zaradi omenjenih skrilavcev vode v potoku Pišnica nikoli ne zmanjka. V
okolici Erjavčeve koče se pričnejo pojavljati velike količine morenskega gradiva – sama
postojanka je verjetno postavljena na ostanek čelnega nasipa (Kunaver, 1991).
Vse postojanke razen Tičarjevega doma, ki ni zajet v analizo, se nahajajo v povirju Velike
Pišnice, ki se izliva v Savo Dolinko.
Na severni strani Vršiča prevladuje med 1200 in 1700 m – to je do gozdne meje, združba
bukovja, ki je pomešano z macesnom (Lariceto-Fagetum). Na Vršiču se pojavlja macesen tudi
samostojno, v skupinah ali posamič, z rušjem in slečem v podrastju (Geografski atlas Slovenije,
str. 118).
Vse postojanke razen doma PTT imajo lastno zajetje; vode nikoli ne zmanjka. V Poštarskem
domu uporabljajo kapnico, v primeru pomanjkanja vode pa jo pripeljejo s cisterno od Erjavčeve
koče. Vršiške koče so elektrificirane (priključene na javno omrežje).
Planinske postojanke na planinah – alpskih pašnikih
Na planinah leži kar 7 planinskih postojank, če ne štejemo Vodnikovega doma, ki se nahaja več
kot sto metrov nad Velim poljem. Planine se nahajajo na nadmorski višini med 1000 in 1600
metri. Njihov nastanek je bil v prvi vrsti odvisen od obsežnejših ravnih ploskev, ki so nudile
ustrezno pašo, bodisi na vododržni ali vodoprepustni osnovi. Zaželena je bila še bližina vodnega
vira, ki pa ni bila pogoj, saj so tod izviri redki in neenakomerno razporejeni. Pastirji so si
pomagali s snežišči v osojah in breznih, za živino pa so si uredili tudi mlake (kale), v katerih so
zbirali deževnico. Ob suši so gonili živino tudi k bolj oddaljenim izvirom (npr. s planine
Ovčarija v dve uri hoda oddaljeno Dolino Triglavskih jezer) (Brancelj, Smrekar, 2000, str. 50).
Postojanke ležijo pogosto v zelo občutljivem naravnem okolju, na visokogorskem krasu.
Prevladuje apnenec, prsti so plitve in ponekod zaradi prekomerne paše v preteklosti erodirane,
zato so nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja majhne. Površinskih vodotokov ni,
na stiku z neprepustnimi plastmi prihajajo na dan številni izviri. Vodna oskrba je praviloma
dobra, razen na planinah Razor in Na Kraju. Edino večje vodno telo je Jezero na Planini pri
Jezeru.
Postojanke na planinah so večinoma lahko dostopne in zato tudi precej obiskane (Planina pri
Jezeru, planina Lipanca, Uskovnica,…).
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6.4. PREDLOG REŠEVANJA PROBLEMA Z RČN
Vsaki planinski postojanki je na koncu analize dodana ocena primernosti za izgradnjo
rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod ter predlog reševanja problema z RČN.
Kategorije so prikazane v tabeli 12.
Tabela 12: Ocena primernosti planinskih postojank za izgradnjo RČN
PRIMERNOST PP ZA RČN
1
neprimerno
2
manj primerno
3
primerno
4
bolj primerno
5
zelo primerno
Poleg ocene primernosti je predlagan način reševanja problema, predvsem pa lokacija, kjer bi
lahko bile postavljene čistilne grede. Zavedati se je treba, da je izgradnja rastlinske čistilne
naprave sestavljena iz več delov oz. faz, med katerimi je ureditev sedimentacijskega bazena
(usedalnika, greznice), namestitev lovilca maščob za kuhinjske odpadne vode, po potrebi tudi
izgradnja izravnalnega bazena ter seveda ureditev ustreznega iztoka iz čistilnih gred. Tudi pri
iztoku so navedeni predlogi ureditve: v kal, ponikovalnico ali izpust v površinski vodotok oz.
stoječe vode.
Diplomsko delo je presoja uporabnosti RČN za čiščenje odpadnih vod planinskih postojank v
TNP. Pristojnim (planinskim društvom, Planinski zvezi, državi oz. ministrstvom) naj služi
raziskava kot vodilo oz. kot nov pogled k pristopu čiščenja odpadne vode iz planinskih
postojank. Za izvedbo projekta (izgradnjo RČN pri posamezni PP) pa bodo potrebne nadaljnje
analize ter izdelava podrobne študije in projektne dokumentacije.
Zaradi večje nadmorske višine pri čiščenju odpadne vode odpade uporaba najpogosteje
uporabljenega makrofita (makrofiti so višje vodne rastline), močvirskega trsta, ki sicer raste tudi
v TNP (Bohinjska kotlina, dolina Radovne), do nadmorske višine okoli 800 m.
V Triglavski narodni park je prepovedan vnos tujerodnih vrst, zato bo treba uporabiti avtohtone
vrste – tiste, ki v parku že uspevajo. Med njimi so mnoge vrste trav, šašev, ločja, muncev,
vrbovcev, pa kislica in kopriva ter mnoge druge, ki so s svojo učinkovitostjo čiščenja povsem
zadovoljive (Bulc, Maher, Vrhovšek, 1997, str. 71). Zato v nadaljevanju analize navajam tudi,
kateri makrofiti (višje vodne rastline) se nahajajo v bližini katere postojanke. V predlogih
reševanja problema ne pišem, koliko čistilnih gred potrebujemo za učinkovito čiščenje, saj je to
stvar projektne dokumentacije za izgradnjo sistema in ne presoje uporabnosti RČN pri
posamezni planinski postojanki glede na naravne danosti in obremenitve. V grobem navajam
dimenzije čistilnih naprav, a se lahko le-te široko prilagajajo terenu (velikosti, obliki, lokaciji).

6.5. DOM NA MENINI PLANINI (1453 m)
Kot je bilo že omenjeno, se Dom na Menini planini ne nahaja v Triglavskem narodnem parku,
ampak služi na začetku analize za primerjavo, saj je omenjena koča edina planinska
postojanka v Sloveniji, kjer se odpadne vode čistijo z rastlinsko čistilno napravo.
Večino podatkov o vodnoekološki problematiki Doma na Menini planini sem dobil v sami koči
pri oskrbniku g. Grudniku in pri predsedniku PD Gornji Grad, ki upravlja postojanko, g. Purnatu.
Obema se zahvaljujem za pomoč. G. Purnat mi je dal tudi projektno dokumentacijo Ekološka
sanacija gorske postojanke Dom na Menini planini – poenostavljena tehnična dokumentacija. S
pomočjo tega gradiva sem dobil precej koristnih informacij za analizo postojank v TNP, po drugi
strani pa je dokumentacija odprla ravno toliko vprašanj kot je dala odgovorov, saj je zelo
poenostavljena in mestoma nejasna.

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

.

62

Slika 4: Edina rastlinska čistilna naprava v Sloveniji (v ospredju) za čiščenje odpadnih vod
planinske postojanke Dom na Menini planini, 1453 m (v ozadju) (foto: Erhartič, 2003)

Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Dom stoji na travnati planoti Smrekovec v bližini Vivodnika, najvišjega vrha Menine. Prva koča
je bila zgrajena že konec 19. stoletja, a je pogorela. Enako se je zgodilo naslednji koči med
obema svetovnima vojnama. Nov, sedanji dom je bil zgrajen in odprt leta 1959 ter večkrat
obnovljen (Dobnik, 1998).
Geografskih značilnosti Menine tukaj ne navajam, saj so predmet proučevanja v pričujoči
diplomski nalogi planinske postojanke v Triglavskem narodnem parku. V grobem pa lahko
rečemo, da so na Menini planini podobne razmere kot na številnih planinah (na podobni
nadmorski višini) v Julijskih Alpah, kjer prav tako najdemo planinske postojanke (Planina pri
Jezeru, planina Razor, planina Lipanca,…). Ker na Menini rastlinska čistilna naprava že stoji,
tudi ne bom ocenjeval ranljivosti okolja z vidika odpadnih vod.
Delovanje planinske postojanke
Postojanka je odprta približno pol leta, od maja do oktobra in ima 58 ležišč. Oskrbujejo jo po
cesti, ki je odprta tudi za obiskovalce. Julija in avgusta so v postojanki zaposlene 4 osebe,
drugače pa dve. Energijo dobiva s pomočjo dizelskega agregata in sončnih celic.
Izvir, ki ga uporablja koča, je po vsej verjetnosti površinski izvir, ki zbira vodo s površja in
zgornjih plasti – deloma tudi z območja, kjer je urejeno otroško igrišče. Tudi odvod odpadnih
vod iz dvoprekatne greznice je ležal na vodozbirnem območju izvira. Preskrbo z vodo imajo
urejeno z dvema 5 m3 velikima rezervoarjema pod zemljo in z velikim tankom (47 m3) pod
zajetim izvirom. Poleg tega uporablja dom ločeno tudi padavinsko vodo (kapnico), ki jo zbira v
cisterni (8 m3). Vode je v koči dovolj, zato ne izvajajo ukrepov za zmanjšanje porabe. Stranišča
so na vodno splakovanje, možno je tudi tuširanje s toplo vodo. Posteljnino perejo v dolini.
Porabe vode ne merijo, oskrbnik jo je ocenil na okoli 16 m3 na mesec.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS.
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Tabela 13: Število dnevnih gostov v Domu na Menini med leti 1998 in 2001
Leto
Št. gostov

1998
5400

1999
5300

2000
4500

2001
4750

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1998 do 2001« pri PZS

Tabela 14: Število nočitev v Domu na Menini med leti 1998 in 2001
Leto
Št. nočitev

1998
590

1999
570

2000
350

2001
362

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1998 do 2001« pri PZS

Podatkov o številu obiskovalcev in nočitev po mesecih nisem dobil. Zanimivo je, da teh
podatkov ni niti v projektni dokumentaciji Ekološka sanacija gorske postojanke Dom na Menini
planini (1998). Omenjeni vir navaja le naslednje podatke:
• maksimalno število obiskovalcev na dan: 200
• maksimalno število nočitev na dan: 58
• obiskovalcev skupno na sezono: 8000
• nočitev na sezono: 900
• površina RČN: 3 m2/PE
Tudi oskrbnik v domu je ocenil maksimalno št. obiskovalcev v enem dnevu na 200; 58 je sicer
število ležišč, a ni postojanka praktično nikoli polna. Po podatkih PZS ima postojanka okoli
5000 obiskovalcev na leto (sezono), kar je po moji oceni prenizka številka. Boljšo oceno navaja
omenjena projektna dokumentacija: 8000. Nočitev je zabeleženih malo, saj je Menina izrazito
izletniška (enodnevna) točka. Na Planinski zvezi govorijo o 350 do 590 nočitvah, pri sanaciji
doma pa so avstrijski projektanti upoštevali vrednost 900.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj PP ne sprejema nobenih ukrepov za
zmanjšanje porabe vode.
Če vzamemo povprečne vrednosti (na leto 600 nočitev, 8000 obiskovalcev, 3 zaposleni, 184
obratovalnih dni ter maksimalne dnevne obremenitve 50 nočitev, 200 obiskovalcev in 4
zaposlene osebe) dobimo letno (sezonsko) porabo vode 211000 litrov oziroma povprečno okoli
1150 l/dan ter maksimalno porabo 6400 l/dan. Če je povprečna dnevna poraba 1,1 m3, je
povprečna mesečna poraba 33 m3, kar je dvakrat več, kot navaja oskrbnik.
Povprečno onesnaževanje vode iz Doma na Menini je 15 PE, maksimalno pa 79 PE. RČN mora
biti – tako kot drugi čistilni sistemi – dimenzionirana na maksimalno količino odpadne vode, v
tem primeru na okoli 80 PE. Potemtakem potrebujemo za učinkovito čiščenje odplak čistilne
grede s skupno površino 180 – 200 m2, kar je dvakrat več, kot je izračunala in izvedla avstrijska
firma Steinbacher.
Reševanje problema z RČN
Čiščenje odpadne vode je sestavljeno iz več delov: lovilca maščob, predčiščenja (primarni
usedalnik – triprekatna greznica), izravnalnega bazena, rastlinske čistilne naprave in kontrolnega
oz. ponikovalnega jaška – ponikovalnice (glej str. 64). Vsi deli naprave so vkopani v zemljo.
Fekalne in pralne vode dotekajo neposredno v prvo komoro triprekatne greznice, ki predstavlja
primarni usedalnik (bazen za predčiščenje). Odpadne vode iz kuhinje pa so speljane v prvo
komoro greznice preko lovilca maščob. Mehansko čiščenje, kot prva stopnja čiščenja, poteka v
triprekatnem usedalniku (kapacitete: 3 m3). Mehansko očiščena voda nato doteka v izravnalni
bazen (prav tako velikosti 3 m3), od tod pa na rastlinsko čistilno napravo, kjer se vrši druga
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stopnja, predvsem biološko čiščenje. Uporabljen je tip RČN z vertikalnim podpovršinskim
tokom. Pri slednjem je potrebno naenkrat preplaviti čistilno gredo, potem pa počakati, da
odpadna voda ponikne ter da se greda osuši in prezrači. V izravnalnem bazenu je zato montirana
črpalka, ki občasno dovaja odpadno vodo, jo enakomerno porazdeli oz. preplavi gredo. Voda se
nato v gredi prečisti in gravitacijsko doteka na spodnji rob rastlinske čistilne naprave. Od tu se
očiščena voda vodi v tla s ponikovalnico. Površina RČN je 96 m2 (8 × 12 m).
Z izgradnjo RČN se je nekoliko povečala poraba energije (za črpalko), kar so rešili z
namestitvijo dodatnih sončnih celic. Vzdrževanje naprave je enostavno – potrebno je le 1-krat
letno praznjenje greznice in odvoz blata na najbližjo komunalno čistilno napravo (Mozirje).
Delovanje RČN sprva ni bilo učinkovito, saj je firma Steinbacher zasadila čistilno gredo z
najpogosteje uporabljenim makrofitom – navadnim trstom (Phragmites australis). Rastlina pa je
učinkovita oz. uspeva le do nadmorske višine okoli 800 m, zato seveda na višini 1450 m ni
preživela. Grede pa je zarasel »plevel« (med njim koprive, kislica in druge odpornejše rastline),
ki sedaj prav tako učinkovito sodeluje pri procesih čiščenja odpadne vode.
Analiza vzorca pri iztoku iz RČN je bila – po besedah predsednika PD Gornji Grad g. Purnata –
opravljena le enkrat, izvedel pa jo je izvajalec del – Steinbacher. Rezultatov analize ni, edina
informacija o učinkovitosti čiščenja je telefonski klic g. Steinbacherja predsedniku PD Gornji
Grad g. Purnatu. Sporočeno je bilo samo, da je čiščenje učinkovito, ne pa tudi kolikšni so
posamezni parametri očiščene vode.

Slika 5: Shema delovanja rastlinske čistilne naprave Dom na Menini planini
(Vir: Ekološka sanacija…, 1998)
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7. PLANINSKE POSTOJANKE V TNP
7.1. KOČA NA PLANINI PRI JEZERU (1453 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Fužinske planine ležijo na gorski planoti, ki jo značilno oblikujejo kraški pojavi. Vrtačast svet je
večinoma poraščen z gorskim iglastim gozdom, ki ga prekinjajo skoraj izključno umetno
izkrčene površine planinskih pašnikov. Le v nekaterih kotanjah, kjer se pojavlja tudi ruševje, so
travišča zaradi temperaturnega obrata naravnega izvora. Na tem območju je najbolj izrazita
stoječa voda na Planini pri Jezeru. Jezero je pravilne elipsaste oblike in razmeroma globoko. Z
južne strani, kjer je tudi planinska koča, se vanj spušča pašnik, severno pobočje pa je deloma
skalnato, čeprav prevladuje gost smrekov gozd. Na vzhodu je manjše obrežno močvirje s togim
šašem (Carex elata All.). Jezero ima šibek površinski pritok, in sicer je to izvir na južni strani, ki
so ga za oskrbo planinske koče zajeli kot vir pitne vode, višek pa odteka v jezero. Voda odteka iz
jezera skozi z gruščem zasut ponor na severni strani, tik pod veliko skalo (Dobravec, Šiško,
2002).
Ker je vodnoekološka problematika na Planini pri jezeru zelo pereča, se bom najprej posvetil
stanju samega jezera in vzrokih, ki so pripeljali do evtrofikacije vodnega vira.
Jezero je posebnež med visokogorskimi jezeri v TNP. Izstopa po obsežnem močvirju, ki nastaja
ob njem. Vzrok temu pojavu je povečan vnos snovi v jezero, ki omogoča povečano produkcijo v
samem jezeru. Ta vodi v staranje jezera (zamočvirjanje) in njegov propad (zasutje). Območje je
zaradi primerne lege že stoletja privlačno za pašništvo in druge dejavnosti ljudi iz Bohinjskega
kota, kar je pospešilo staranje jezera in zasipavanje kotanje. Na ravnici ob jezeru uspevata dve
vrsti šašev: togi Carex elata in črni šaš Carex nigra, najdemo pa še nekatere druge močvirske
vrste (Urbanc-Berčič, Gaberščik, 2002).
Z analizo sedimentov je bilo ugotovljeno, da se je intenzivno planšarstvo v okolici jezera pričelo
po letu 1900. »Za obdobje med začetkom 20. stoletja ter šestdesetimi leti je značilno rahlo
povečanje trofičnega stanja jezera.« (Brancelj, Šiško, 2002, str. 212)
Nagla evtrofikacija v tem jezeru je bila v veliki meri pospešena v zadnjega pol stoletja in je
povezana z vnosom rib leta 1951, planšarsko tradicijo in intenzivnim vnosom hranil med leti
1985 in 1992, ko planinska koča nad jezerom ni imela urejene kanalizacije. Motnja jezerskega
ekosistema se je začela po letu 1981, ko je planinska postojanka pogorela. Obnovitvena dela so
se začela dve leti kasneje. Med samo gradnjo je bilo na pobočju nad jezerom odloženega veliko
gradbenega materiala. To je vključevalo tudi vodo, pomešano z apnom in cementom, ki je
odtekala neposredno v jezero. Temu lahko dodamo še nekatera zemeljska dela na pobočju.
Zaradi aktivnosti v pojezerju je bil jezerski ekosistem močno prizadet. Z ureditvijo kanalizacije
planinske koče in zmanjšanjem izpusta odpadnih vod v jezero so se po letu 1992 razmere
nekoliko izboljšale (Brancelj, Šiško, 2002, str. 212; Lojen et al., 2002, str. 193).
Koča na Planini pri Jezeru stoji na nadmorski višini 1450 m, sredi ovalno razširjene, tektonsko
preddisponirane ledeniške doline oz. kotanje, na vzpetini, dobrih 30 m višinske razlike nad
jezerom, ki leži v severnem, najnižjem delu planine. K nastanku jezera je poleg kotanje
botrovalo morensko gradivo, ki je tako zbito, da skoraj ne prepušča vode.
PD Integral je leta 1975 dobilo od pašne skupnosti iz Stare Fužine v najem staro sirarno in jo
preuredilo v planinsko postojanko, ki pa je poleti 1981 pogorela. Kupili so zemljišče s
pogoriščem in zgradili novo kočo (odprta septembra 1984). V letih 1992 in 1993 so zgradili
hišno kanalizacijo in triprekatno greznico, s katero so zmanjšali onesnaževanje jezerske vode
(Dobnik, 1998).
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Delovanje PP
Koča, v kateri je 86 ležišč, je odprta od sredine junija do konca septembra (torej okoli 110 dni na
leto). Oskrbujejo jo s traktorjem po slabši cesti, ki je za obiskovalce med planino Blato in
planinsko kočo zaprta (okoli ¾ ure peš). Zaradi lahke dostopnosti in atraktivne lege velja
postojanka bolj za izletniško oz. turistično točko. Slednje vzpodbuja tudi PD Integral ki vabi
turiste, da preživijo v koči nekaj dni dopusta.
Koča dobiva električno energijo z agregatom in sončnimi celicami, ogrevajo pa jo s pečjo na
drva. V postojanki je zaposlenih 5 oseb.
Vodo dobivajo iz zajetega izvira tik ob jezeru. Problemov z vodno oskrbo nimajo, zato niso
sprejeli nobenih ukrepov za zmanjšanje porabe. Imajo stranišča na vodno splakovanje ter
umivalnico (v pritličju in v prvem nadstropju). Za sanitarije uporabljajo vodo iz jezera.
Količine porabljene vode ne merijo, glede na velikost in udobje, ki ga nudijo, ter glede na
zasedenost postojanke in zadostnost vodnega vira pa je poraba zagotovo velika. Odpadne vode
se zbirajo v triprekatni greznici severno od koče, torej v smeri proti jezeru.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev so mi posredovali na sedežu PD Integral, starejše
podatke (za leto 1996) pa sem dobil na PZS.
Tabela 15: Število dnevnih gostov v Koči na Planini pri Jezeru med leti 1996 in 2003
Leto
1996
Št. gostov 26000

2001
11170*

2002
10515

2003
11510

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leto 1996« pri PZS ter arhiv PD Integral za leta 2001-2003
* ocena za leto 2001 na PZS je nekoliko višja, 12800.

Tabela 16: Število nočitev v Koči na Planini pri Jezeru med leti 1996 in 2003
Leto
1996
Št. nočitev 1512

1998
2253

1999
1738

2000
2530

2001
2234

2002
2103

2003
2302

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leto 1996« pri PZS ter arhiv PD Integral za leta 1998-2003

Tabela 17: Število nočitev po mesecih v Koči na Planini pri Jezeru
Mesec
Št. nočitev 1998
Št. nočitev 1999
Št. nočitev 2000
Št. nočitev 2001
Št. nočitev 2002
Št. nočitev 2003

jun
739
310
540
601
869
790

jul
417
529
513
456
363
462

avg
845
605
902
1001
636
712

sep
252
294
575
176
235
338

Vir: arhiv PD Integral

Zlasti v zadnjih dveh letih izstopa junij, ki je bil po teh podatkih najbolj obremenjen mesec.
Visoke vrednosti lahko pojasnimo z obiskom skupin (šole, tečaji, srečanja), še bolj pa z
nenavadno vročim in lepim junijem v zadnjih dveh letih. V vseh ostalih letih je najbolj
obremenjen mesec še vedno avgust. Zanimivo je tudi to, da beleži junij (razen leta 1999) večji
obisk – glede na število nočitev – kot mesec julij. Po št. nočitev v juniju sem predvidel, da je bila
koča odprta cel mesec, torej 30 dni; potem je bila sezona dolga 122 dni (do zadnjega septembra).
Podatkov o številu dnevnih gostov po mesecih nimam, a sem jih izračunal s pomočjo celoletnega
števila gostov za leto 2003. Zanimivo, da je število nočitev (2302) tega leta natančno 5-krat
manjše od števila dnevnih gostov (11510) – torej je (naj bi) vsak peti obiskovalec v koči tudi
prenočeval. Ker je postojanka bolj izletniška, sem mnenja, da so ocene števil dnevnih gostov
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prenizke. Dejansko število gostov je verjetno vsaj 20000. Zato je poraba vode izračunana
dvakrat: prvič je za osnovo uporabljeno število dnevnih gostov 11510, drugič pa 20000.
Tako sem dobil po prvem izračunu mesečni obisk v juniju 3950, julija 2310, avgusta 3560 in
septembra 1690, po drugem izračunu pa: junija 6860, julija 4014, avgusta 6186 in septembra
2937 dnevnih obiskovalcev.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj PP ne izvaja nobenih ukrepov za zmanjšanje
porabe vode.
Tabela 18: Poraba vode v Koči na Planini pri Jezeru leta 2003 v litrih
Mesec
Poraba vode I (v l)
Poraba vode II (v l)

jun
121650
165360

jul
77870
103430

avg
111620
151010

sep
60630
79335

leto
371770
499135

Razlike so razumljivo velike (127000 litrov v enem letu), saj so ravno dnevni gosti (zaradi
velikega števila) največji porabniki vode (v prvem primeru odpade na dnevne goste 46 % porabe,
v drugem pa kar 60 %). Letna (sezonska) poraba vode je bila tako med 370 in 500 m3. Največja
poraba je bila junija, povprečno v tem mesecu med 4 in 5,5 m3/dan. Maksimalna poraba vode v
enem dnevu je skoraj 10 m3 (9660 l).
Povprečno onesnaževanje vode je med 38 in 55 PE, največje v letu 2003 junija (51-75 PE).
Podobno je bilo tudi leta 2002, drugače (v ostalih letih) je največji obisk in s tem tudi
onesnaževanje vseeno avgusta, ta višek pa je (po številu PE) podoben višku v juniju 2003.
Maksimalno onesnaževanje (najbolj obremenjen vikend oz. dan) je še mnogo večje (5 osebja, 86
nočitev, 300 dnevnih gostov), okoli 123 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Okolica koče je pokrita z zbitim apnenčastim morenskim drobirjem in je delno prepustna. Kotanj
je na planini več – največjo je zalilo jezero, manjše pa so najbrž prav tako ledeniškega nastanka,
čeprav so danes tudi zakrasele. Prst je na Planini pri Jezeru plitva rendzina. Iglasti gozd
(predvsem smreka in macesen) je bil na planini pretežno izkrčen za potrebe pašništva, s tem pa
se je povečala erozija prsti. Občutljivost okolja je tako srednja do velika.
Postojanka z odpadnimi vodami vpliva v prvi vrsti na Jezero. Ugodno je, da je morensko gradivo
dober filter za podzemne vode. Vplivi na širšo okolico niso znani, pri današnjem obsegu
delovanja planine in postojanke so verjetno sorazmerno majhni (Janež, 1997). S sledenjem je
bila dokazana podzemna povezava med Jezerom in Savico ter izvirom Govic nad Bohinjskim
jezerom, zato je planinska koča potencialni onesnaževalec teh izvirov.
Sedimentna analiza iz jezera na Planini pri Jezeru je pokazala, da je med rekonstrukcijo koče
sredi osemdesetih let prišlo do izpiranja in izlitja vode s cementom v jezero (Rejec Brancelj,
Smrekar, 2000). Torej Koča na Planini pri Jezeru ni samo potencialni, ampak tudi že aktualni
onesnaževalec vodnih virov.
Po številu nočitev in dnevnih obiskovalcev predstavlja Koča na Planini pri Jezeru veliko breme
za okolje, zlasti za le nekaj deset metrov daleč ležeče, zdaj že močno evtrofno jezero. V
postojanki ne upoštevajo nobenih ukrepov za zmanjšanje porabe vode, čiščenje odpadne vode s
triprekatno greznico pa je v tako občutljivem okolju premalo učinkovito. Skupna ocena
ranljivosti okolja je visoka.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: primerno
Ocenjujem, da je Koča na Planini pri Jezeru primerna za izgradnjo RČN, saj je v okolici
dovolj primernega terena. Ustrezne površine najdemo vzhodno, jugovzhodno in južno od
postojanke. V tem delu je več manjših depresij (globine do nekaj metrov). Na njihovih blagih
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pobočjih bi se lahko postavilo čistilne grede; potrebna bo površina okoli 250 do 300 m2. Na
samem dnu depresije bi se uredilo kal za napajanje živine. Obstoječo greznico bi uporabili kot
primarni usedalnik. Ker pa se nahaja greznica na drugi strani koče, bo potrebna črpalka (in
izravnalni bazen), ki bi enakomerno dovajala odpadno vodo na čistilne grede. Druga primerna
lokacija za postavitev RČN je pobočje jugozahodno od postojanke, nekako na sredi med
bližnjimi pastirskimi stanovi. Do sem lahko voda iz obstoječe greznice doteka gravitacijsko, zato
ni potrebna energija in strojna oprema. Iztok se spelje v ponikovalnico, kal ali neposredno proti
jezeru, vendar ne prosto, ampak po cevi ali urejenem kanalu, saj bi bila drugače zaradi podlage
in revne prsti erozija zelo intenzivna. V vsakem primeru pa mora biti sanacija strokovna, saj
obstaja velika nevarnost onesnaženja vodnega izvira tik pod kočo, od katerega je odvisna celotna
planina.

7.2. KOČA PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH (1685 m)
Lega, opis in geografske značilnosti postojanke
Planinska postojanka se nahaja v samem osrčju Triglavskega narodnega parka, v Dolini
Triglavskih jezer.
Geološka podlaga v okolici koče je precej pestra, saj najdemo poleg triasnih apnencev tudi obilo
jurskih peščenjakov in skrilavcev (Dobravec, Šiško, 2002). Vzhodno in južno od Dvojnega
jezera je morenski hrbet (delno ga pokriva melišče), za katerim je nastala jezerska kotanja.
Dno doline Triglavskih jezer in položnejša pobočja pokriva vegetacija. Drevesne vrste so
omejene na smreko, rušje in macesen. Med polgrmičastim in travniškim rastjem najdemo sleč in
slečnik, modriko, šaš in drugo (Dobravec, Šiško, 2002).
Koča pri Triglavskih jezerih je postavljena med Močivcem in Dvojnim jezerom, na vzhodni
strani tik ob strugi, po kateri se (ob visoki vodi) pretakajo vode med obema jezeroma. Koča
onesnažuje površinsko vodo Dvojnega jezera. Vplivi na podzemne vode so sekundarni, vendar
ne zanemarljivi. Vode Dvojnega jezera tečejo proti slapu Savice (glej poglavje 4.5), in sicer v
neposredni podzemni zvezi, za katero je znano, da ne omogoča prečiščevanja voda (Janež,
1997).
Pod izvirom Močivec – kjer je bila nekoč mala hidroelektrarna – je še zmeraj majhno
akumulacijsko jezero za potrebe oskrbe bližnje planinske koče. V preteklosti se je na razdalji
nekaj deset metrov od izvira do ponora tvorila plitva naravna mlaka (Dobravec, Šiško, 2002).
Iz Močivca občasno, ob visoki vodi, odteka voda po strugi tudi površinsko ter se izliva v Dvojno
jezero okoli 150 m južneje.
Prva koča je bila na sedanjem mestu zgrajena že leta 1880; Leta 1955 jo je PD Ljubljana-Matica
precej povečalo, na novo opremilo in pri umetnem jezeru zgradilo malo vodno elektrarno, ki pa
zdaj ne obratuje. Zaradi velikega obiska je postala koča premajhna, zato so v PD LjubljanaMatica sklenili, da jo povečajo in posodobijo. Delati so začeli leta 1986, povečano in
posodobljeno kočo pa so slovesno odprli septembra 1988. Leta 1990 so zraven koče uredili in
toplotno izolirali brunarico, v kateri je zimska soba z 18 ležišči (Dobnik, 1998). Koča je bila
povečana za 75 ležišč, k »posodobitvi« pa prištevajo tudi stranišča na vodno splakovanje in
»triprekatno greznico velikih zmogljivosti.« (Klančnik, 1987, str. 135)
Čeprav je Zavod TNP predlagal »gručasto postavitev manjših prenočitvenih enot oziroma
prestavitev koče na drugo lokacijo, kjer ne bo ekološko obremenjevala Dvojnega jezera,«
(Bizjak, 1987a, str. 3) je bilo storjeno drugače.
G. Klančnik s PD Ljubjana-Matica je ob polemikah o umestnosti posodobitve dveh koč,
Triglavskega doma na Kredarici in Koče pri triglavskih jezerih, konec osemdesetih let prejšnjega
stoletja v Planinskem vestniku zapisal: »Razmišljali smo o izrabi sončne energije in vetra ter o
suhem odstranjevanju fekalij, ostalo pa nam je to, kar imajo drugi: sanitarije na vodno
splakovanje s triprekatno greznico velike zmogljivosti na Kredarici in dodatno za Kočo pri
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Triglavskih jezerih. Obiskovalci so z obema kočama zadovoljni. Do preliva vode iz greznice na
Kredarici še ni prišlo. Čistoča te vode pa je taka, da bi jo lahko ponovno uporabili za sanitarije.
Oskrbovanje visokogorskih postojank traja le tri mesece, tudi voda v ceveh bi bila večji del leta
zamrznjena; zato, zaradi urejenosti in oddaljenosti omenjeni triglavski postojanki nista udeleženi
pri onesnaževanju površinskih in podtalnih voda.« (Klančnik, 1987, str. 135)
Samo zgrozimo se lahko, kakšno je bilo mišljenje konec osemdesetih let, torej pred komaj
dobrimi 15 leti! Žal pa se stvari marsikje vse do danes niso izboljšale. Svoje mnenje o greznici
na Kredarici je korektno zapisal J. Bizjak v Planinskem vestniku v odgovoru G. Klančniku: »Če
se ni greznica v treh letih napolnila vsaj za normalni preliv kljub vsakodnevnemu črpanju vode iz
vseh okoliških izvirov, pomeni, da ima na dnu luknjo ali razpoko, skozi katero se voda sproti
prazni v labirint visokogorskega krasa, namesto da bi se zbirala v prelivnih prekatih. In če bo
greznica kdaj polna, kam jo bodo praznili, če ne nekaj metrov stran v kraški svet!« (Bizjak,
1987b, str. 184)
Delovanje PP
Koča je odprta od konca maja ali prve polovice junija do druge polovice septembra ali sredine
oktobra (torej med 100 in 140 dni na leto), odvisno od vremenskih razmer. Dostopna je samo
peš, oskrbujejo pa jo s pomočjo helikopterja.
V postojanki je kar 230 ležišč (po nekaterih podatkih 200), zaposlenih je 7 oseb, ob konicah
(vikendih) pa 11 oseb. Pri izračunih sem višjo vrednost (11 oseb) pripisal vsem julijskim in
avgustovskim vikendom, teh je skoraj vedno 9, ter sklepal, da se »vikend« za osebje začne že v
petek popoldan in tako traja (tudi obremenitev) 3 dni.
Vodo dobiva iz akumulacije zajetega Močivca nad kočo. Problemov z vodno oskrbo nimajo, a so
vseeno sprejeli enega izmed ukrepov za zmanjšanje porabe vode – varčne pipe. Stranišča na
vodno splakovanje so ostala; tuširanje za obiskovalce ni možno.
Posteljnine v koči ne perejo, visokim stroškom odvoza posteljnine v dolino so se izognili s
prodajo (uporabo) rjuh za enkratno uporabo.
Količine porabljene vode ne merijo, predvidevam pa visoke vrednosti, glede na velikost in
zasedenost postojanke ter zadostnost vodnega vira. V kuhinji nimajo lovilca maščob, odpadne
vode se zbirajo v triprekatni greznici, ki se nahaja tik ob koči (severovzhodno).
Odpadne vode koče so potencialni in aktualni onesnaževalec Dvojnega jezera ter potencialni
onesnaževalec Savice.
Podatke o številu nočitev sem dobil na sedežu PD Ljubljana-Matica. Podatkov o številu dnevnih
obiskovalcev na društvu nimajo, iz vpisne knjige na sami koči sem dobil le delne podatke za
avgust 2003, po katerih je postojanko med 3. in 10. avgustom obiskalo okoli 7200 gostov
(vpisanih 2400 gostov, krat 3). Iz tega sem izračunal približen mesečni avgustovski obisk 12400
obiskovalcev. Če temu odštejemo št. nočitev (3300), dobimo korigiran avgustovski obisk okoli
9100 obiskovalcev (oz. povprečno skoraj 300 na dan). Letno obišče kočo okoli 31000 gostov
(glej naslednji odstavek). Ocena se mi zdi kar realna, glede na edine podatke, ki jih ima PZS – ti
so za leto 1996 in govorijo o okoli 20000 obiskovalcih obravnavane postojanke. Glede na
razmerje št. nočitev in št. dnevnih gostov iz leta 1996 (4293:20000), pa bi lahko sklepali, da je
bilo dnevnih obiskovalcev leta 2003 še več (čez 38000).
Iz delnih podatkov za avgust 2003 sem izračunal število dnevnih gostov za celo leto ter po
posameznih mesecih. Sklepal sem, da se je število dnevnih gostov procentualno spreminjalo tako
kot število nočitev. (Nočitve v avgustu so predstavljale 40 % vseh nočitev v tem letu; sklepal
sem, da je tudi število dnevnih gostov v tem mesecu predstavljalo 40 % vseh dnevnih gostov…)
Tako sem dobil število gostov leta 2003 31000, po mesecih pa: maj-169, junij-3324, julij-9410,
september-5364, oktober-309. Upoštevati je treba, da je bila sezona 2003 dobra in nenavadno
dolga (maj-oktober). V sezoni s slabim vremenom je le-ta bistveno krajša (jul-sep); drugače je
razporeditev števila nočitev in dnevnih gostov podobna, z viškom avgusta (glej tabelo Število
nočitev po mesecih).
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Tabela 19: Število nočitev v Koči pri Triglavskih jezerih med leti 1996 in 2003
Leto
Št. nočitev

1996
4293

1997
4161

2000
4678

2001
4539

2002
7100

2003
8236

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 in 1997« pri PZS ter arhiv PD Ljubljana-Matica za leta 2000-2003

Tabela 20: Število nočitev po mesecih za leta 2000-2003
mesec
Št. nočitev 2003
Št. nočitev 2002
Št. nočitev 2001
Št. nočitev 2000

maj
45
/
/
/

jun
883
587
/
/

jul
2500
2228
1613
1560

avg
3301
2918
2295
2408

sep
1425
1261
631
710

okt
82
107
/
/

Vir: arhiv PD Ljubljana-Matica

Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil višje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-50 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), vendar ne najvišjih, saj PP sprejema nekatere
ukrepe za zmanjšanje porabe vode (varčne pipe). Pred kočo je korito s tekočo vodo, ki ravno
tako zmanjšuje potrošnjo v sami postojanki. Za začetek sezone sem upošteval zadnjih osem dni
maja, za konec pa do konca drugega vikenda v oktobru, torej oktobra 12 dni. Skupaj je sezona
2003 trajala kar 142 dni. Koliko je bilo osebja na začetku in koncu sezone, mi ni znano, sem pa
prepričan, da bi bilo 7 oseb preveč. Zato sem za maj in oktober pri računanju porabe vode
upošteval število osebja 4.
Tabela 21: Poraba vode v Koči pri Triglavskih jezerih leta 2003
mesec
Poraba vode (l)
Povp. poraba (l/dan)

maj
7140
890

jun
98390
3280

jul
245600
7920

avg
316750
10220

sep
145890
4860

okt
11990
1000

Leto
825760
5815

Poraba vode v sezoni 2003 je bila torej 825760 litrov oz. povprečno 5815 l/dan, v najbolj
obremenjenem mesecu (avgustu) pa kar 10200 l/dan. Podatkov o maksimalnem obisku sicer
nimam, lahko pa naredim grobo oceno. V konici so vsa prenočišča zasedena, na voljo so tudi
zasilna ležišča, skupno torej vsaj 250 nočitev. Dnevnih obiskovalcev je na povprečni dan v
avgustu skoraj 300, v konici (če je lepo vreme) najbrž precej več (vsaj 400). Iz tega lahko
izračunamo oceno maksimalne porabe vode 17600 l/dan! Ni nepomembno dejstvo, da
predstavljajo v najbolj obremenjenih mesecih (julija in avgusta) prenočitve gostov več kot
polovico porabljene vode, dnevni obiskovalci slabih 40 %, osebje pa le 10 %.
Povprečno dnevno obremenjevanje vode v sezoni 2003 je bilo 91 PE, povprečno obremenjevanje
v avgustu 135 PE/dan, maksimalno v enem dnevu pa 236 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Koča pri Triglavskih jezerih stoji na triasnem apnencu, v okolici je tudi precej jurskih
neprepustnih skladov. Tik pod postojanko je ob poti proti Črnemu jezeru veliko morenskega
gradiva.
Prst je nesklenjena in plitva. Skale v neposredni bližini koče porašča trava, zahodno od
postojanke so večje sklenjene površine gozda s smreko in macesnom, vzhodno od koče pa
najdemo večje sklenjeno območje ruševja. V strugi občasnega potoka med Močivcem in
Dvojnim jezerom se razrašča vlagoljubna vegetacija.
Zaradi apnenčaste podlage in revne prsti ter rastja je okolje zelo občutljivo. Razen tega odpadne
vode močno ogrožajo nižje ležeče Dvojno jezero, katerega stanje se naglo slabša. Omenjeno pa
je že bilo, da je Dvojno jezero del povezav z nekaterimi drugimi visokogorskimi jezeri in seveda
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z izvirom Savice v Bohinju. Koča pri Triglavskih jezerih je tako aktualni onesnaževalec
Dvojnega jezera ter potencialni onesnaževalec Savice.
Po številu nočitev in dnevnih obiskovalcev predstavlja Koča pri Triglavskih jezerih zelo veliko
breme, zato je skupna ocena ranljivosti okolja visoka.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: neprimerno
Čiščenje odpadne vode s triprekatno greznico je v tako občutljivem okolju nezadostno. Že sredi
devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo ugotovljeno, da bi se odpadne vode Koče pri
Triglavskih jezerih lahko čistilo z RČN. Do realizacije takrat ni prišlo, saj so bile pred
desetletjem RČN manj učinkovite ter še ne prav dobro uveljavljena tehnologija. PD LjubljanaMatica, ki upravlja postojanko, zato ni hotela tvegati in uporabiti novega, še ne docela
preizkušenega načina čiščenja (po besedah enega izmed zaposlenih na društvu niso hoteli biti
»poskusni zajci«). Dokumentacije te študije nimam, njen povzetek (bolj propagandno gradivo)
pa je bil večkrat objavljen. Tako na primer avtorji navajajo »primernost okolja, saj je v dolinici
med Močivcem in Dvojnim jezerom dovolj prostora za RČN, ki bi se tudi ekološko in estetsko
vkapljala v obstoječo krajino.« (Bulc, Vrhovšek, Maher, 1997, str. 71) Čistilne grede bi
zavzemale površino približno 150 m2 (pri parametrih: 200 ležišč, 8000 nočitev).
Kako so prišli do tako majhne površine pri tako velikih obremenitvah, ni znano. Po dostopnih
podatkih sem izračunal potrebno površino čistilnih gred 500-600 m2. Prof. D. Vrhovšek, pri nas
vodilni strokovnjak za RČN, ki je takrat sodeloval pri študiji, je mnenja, da je zapis o 150 m2
površine napačen in da so takrat verjetno načrtovali tri grede s takšno površino, torej skupaj 450
m2. To je približno toliko, kolikor sem tudi sam izračunal.
Avtorji so za izgradnjo čistilnih gred predlagali območje vzhodno in jugovzhodno od koče.
Prostora je tam za 150 m2 veliko napravo resda dovolj, zagotoviti površino med 500 in 600 m2
(npr. 15×40 m) pa je nemogoče.
Ob tako velikih obremenitvah, s kakršnimi se sooča Koča pri Triglavskih jezerih, ocenjujem, da
je prostora za postavitev čistilnih gred v okolici postojanke premalo – torej je reševanje
vodnoekološke problematike omenjene koče z RČN neprimerno.

7.3. PLANINSKI DOM PRI KRNSKIH JEZERIH (1385 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Stoji na manjši vzpetini z imenom Glava med Dupeljskim jezerom in Ovčarijo Duplje, na
nadmorski višini 1385 m. Površje okoli doma je delno zakraselo in prekrito s tanko plastjo prsti,
delno travnato, delno zasajeno z iglastim gozdom.
Planinski dom sestavlja pet med seboj funkcionalno povezanih objektov, postavljenih v smrekov
gozdiček, da vsaj vizualno ne motijo okolja narodnega parka. Zgrajen je bil relativno pozno, šele
leta 1983, zasnovan pa je na arhitekturi tolminskih in bovških planinskih staj (Dobnik, 1998).
Neposredno pod planinsko kočo pri Krnskih jezerih se nahaja Malo jezero, zaradi planine
imenovano tudi Dupeljsko. Leži v isti dolini kot Krnsko jezero, v razširjeni kotanji pod Malo
Monturo, ki jo gradi triasni apnenec. Jezero nima stalnih površinskih pritokov, tudi odtoka ni
moč določiti. Jezero je bilo do leta 1995 vir pitne vode za Kočo pri Krnskih jezerih (Dobravec,
Šiško, 2002). Kvaliteta vode se je začela sredi devetdesetih let naglo slabšati, zato se je tudi
planinska postojanka preusmerila z oskrbo vode na 2 in pol kilometra oddaljeni izvir na Planini
na polju. Od tam poteka cevovod mimo planine Duplje do vodohrama, ki je lociran nad
planinskim domom (le nekaj metrov JV od postojanke). Po Janežu (1993a) ima prostornino 40
m3 .
V Dupeljskem jezeru se zadnja leta redno pojavljajo nitaste alge, ki so znak povečanega spiranja
hranil iz zaledja. Na obrobju kotanje najdemo močvirsko vegetacijo – prevladuje zaščiteni
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Scheuchzerjev munec (Eriophorum scheuchzeri) in pisana preslica (Equisetum variegatum).
(Urbanc-Berčič, Gaberščik, 2002).
Območje med Lepeno in Tolminko je del Krnskega pokrova, katerega sestavljajo pretežno
zgornjetriasni apnenci in dolomiti. Plasti skladovitega dachsteinskega apneneca so dobro
prepustne s kraško poroznostjo (Osnovna geološka karta. Tolmač listov Tolmin in Videm, 1985).
Planinska postojanka leži na zakraselem visokogorskem svetu. Locirana je na manjšem hrbtu
(smer SV-JZ), ki se pri Planini Duplje zniža in deli dolino na vzhodni in zahodni del. Kam tečejo
onesnažene podzemne vode, ni znano, najverjetneje pa bi lahko najprej dosegle najbližje doline,
to je Lepeno in Tolminko.
Dolina, v kateri leži Planinski dom, se začne na SV pobočju Krna. Med Lemežem in Šmohorjem
se zoži v ozek prehod, ki ga zapolnjuje Krnsko jezero. Proti Planini Duplje se dolina obrne na
vzhod. Tam se razdeli v dva kraka. Eden se rahlo vzpenja proti vzhodu, do grebena nad zatrepom
Tolminke. Glavna dolina pa se nadaljuje najprej proti severovzhodu do Dupeljskega jezera in
planinskega doma, nato pa proti severu oz. SZ, dokler ne obvisi nad okoli 700 m visokim
pobočjem nad dolino Lepene (Janež, 1993a).
Delovanje PP
Dom je odprt sezonsko, od začetka junija do konca septembra (okoli 122 dni) in ima 170 ležišč.
V njem delajo 4 osebe, julija in avgusta pa še dodatno trije, skupno v konici torej 7 oseb.
Iz Lepene je na Vrh Duplja zgrajena tovorna žičnica, ki lajša oskrbo doma, pa tudi prevoz
odpadkov in umazanega perila v dolino. S tem je omogočeno zmanjšanje negativnih vplivov
postojanke na okolje, predvsem na podzemne vode. Od zgornje postaje žičnice do koče pa
prevažajo tovor s traktorjem. Od septembra leta 2002 se koča oskrbuje z elektriko iz omrežja.
Vode v koči nikoli ne zmanjka, zato ne izvajajo ukrepov za zmanjševanje njene porabe.
Sanitarije so na vodno splakovanje, možno je tudi tuširanje s toplo vodo. Janež (1993a) navaja
oskrbnikovo oceno porabe v konicah do 5 m3 na dan.
Odpadne vode vodijo v pretočno triprekatno greznico (vanjo nosijo tudi pomije), po Janežu
(1993a) prostornine 15 m3 po mnenju gospodarja PD Nova Gorica pa vsaj 25-30 m3. Greznica je
locirana na nižje ležečem platoju (v kotanji pod kočo), okoli 30 m zahodno od doma. Nad
kotanjo je ob postojanki korito z vodo in pipo ter stranišče na vodno splakovanje. Iztok iz
greznice je speljan v drenažno irigacijsko cev – podobno ponikovalnim vodom. V kuhinji je
lovilec maščob.
Septembra 1993 je bil zajet vzorec odpadne vode ob iztoku iz tretjega prekata greznice. Rezultati
analize vode izkazujejo previsoko vsebnost amoniaka, fosfatov, kemijsko (KPK) in biokemijsko
(BPK5) potrebo po kisiku (Janež, 1993a). Pri tem je treba dodati, da je bilo v desetih dneh pred
zajemanjem vzorca registriranih le 200 nočitev, pa tudi dnevnih gostov je bilo zaradi slabih
vremenskih razmer bistveno manj kot v sezoni. Izračun je pokazal, da bi bil v konicah sezone
zadrževalni čas bistveno krajši in zato efekt čiščenja maksimalno 35-40 % (Janež, 1993a). Glede
na dejstvo, da je potrebno zagotoviti zadovoljivo čiščenje ravno v konici sezone, je bilo
ugotovljeno, da obstoječa greznica kot čistilni objekt ne zadošča. Razen tega isti avtor navaja, da
je bila ob ogledu greznice gladina v 2. in 3. prekatu precej nižja kot v prvem. To daje slutiti, da
greznica ni vodotesna in odpadna voda odteka skozi stene.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS, v vpisnih knjigah in na PD Nova
Gorica.
Tabela 22: Število dnevnih gostov v Planinskem domu pri Krnskih jezerih med leti 1996 – 2002
Leto
Št. gostov

1996
39000

1997
50100

1998
23418

1999
12000

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS

2000
14000

2002
24000
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Tabela 23: Število nočitev v Planinskem domu pri Krnskih jezerih med leti 1996 in 2003
Leto
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
Št. nočitev 2339
2543
2090
2322
2398
2583
3772
Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2003« pri PZS in poročilo PD Nova Gorica za leto 2003

Pri številu dnevnih obiskovalcev so opazna izrazita nihanja (med letoma 1999 in 1997 je
razmerje kar 1:4), ki jih ne znam razložiti drugače, kot da gre za neusklajeno in slabo vodeno
statistiko, delno pa lahko odstopanja pripišemo tudi vremenu. Vodenje statistike za nočitve je
bolj dosledno vodeno, zato so ti podatki tudi bolj zanesljivi.
Tabela 24: Število nočitev v Planinskem domu pri Krnskih jezerih po mesecih leta 2003
mesec
jun
jul
avg
sep
št. nočitev
270
969
1636
897
Vir: Arhiv PD Nova Gorica

Podatkov o številu dnevnih gostov po mesecih nimam, dobil sem le delne številke za avgust
2003. Po teh podatkih je bilo dnevnih gostov v najbolj obremenjenem mesecu med 16000 in
18000. Iz tega sem izračunal število dnevnih gostov za celo leto ter po posameznih mesecih.
Sklepal sem, da se je število dnevnih gostov procentualno spreminjalo tako kot število nočitev.
(Nočitve v avgustu so predstavljale 43 % vseh nočitev v tem letu – od tod sklep, da je tudi
število dnevnih gostov v tem mesecu predstavljalo 43 % vseh dnevnih gostov…) Tako sem dobil
število gostov v letu 2003 med 37000 in 42000 (pri nadaljnjih izračunih sem zaokrožil na
40000). Sezona je bila tega leta dobra (lepo vreme), zato sem mnenja, da so številke
reprezentativne. Število dnevnih gostov po mesecih: junij-2900, julij-10000, september-9500.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj PP ne sprejema nobenih ukrepov za
zmanjšanje porabe vode.
Tabela 25: Količina odpadne vode v Planinskem domu pri Krnskih jezerih leta 2003
mesec
jun
jul
avg
sep
leto
Poraba vode (l)
71700
229800
374900
208320
884720
Povp. poraba (l/dan) 2390
7410
12090
6940
7251
Celoletna (sezonska) poraba vode je bila lani v Planinskem domu pri Krnskih jezerih okoli 885
m3, povprečna v sezoni pa 7251 l/dan.
S pomočjo podatkov o maksimalnem obisku na dan (600 obiskovalcev, 170 nočitev, 7 osebja)
lahko izračunamo tudi maksimalno porabo oz. obremenitev: 19900 l/dan. (Oskrbnikova ocena
maksimalne porabe iz leta 1992 je le 5 m3/dan, torej kar 4-krat manj; nižji je tudi Janežev
(1993a) izračun: 6700 l/dan. Slednji je veliko nižji, ker pripisuje Janež dnevnim gostom precej
manjšo porabo in obremenitev – glej str. 56). Če dodamo k maksimalni porabi skoraj 20 m3 že
omenjeni volumen greznice (15-30 m3), potem vidimo, da je zadrževalni čas izredno kratek (ob
konicah morda celo manj kot 1 dan).
Povprečno dnevno onesnaževanje vode v sezoni 2003 je bilo 103 PE, v sezoni 2002 65 PE,
2000=44 PE, 1999=40 PE, 1997=119 PE,… Maksimalno onesnaževanje je kar 242 PE.
Zanimivo, da se Janeževo (1993a) povprečno obremenjevanje na sezono (79 PE) za leto 1992
(50000 dnevnih gostov, 3463 nočitev, 6 zaposlenih) kar dobro ujema z našo oceno obremenitve,
čeprav izračuna temeljita na različnih predpostavkah.
Zaradi pomanjkanja podatkov je težko zanesljivo sklepati, kakšne so vodne obremenitve
Planinskega doma. Več kot očitno je tudi, da obisk koče zelo niha, tako da je težko predvideti
postavitev kateregakoli čistilnega sistema. V kolikor bi se na obstoječo triprekatno greznico
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priključila RČN (glej spodaj-predlog reševanja problema…), bi morala biti slednja sestavljena iz
več gred, skupne površine med 500 in 600 m2.
Ocena ranljivosti okolja
Zaradi apnenčaste podlage je okolje zelo občutljivo; relativno ga zmanjšajo plitve do srednje
globoke prsti ter gozdno rastje, vendar na zakraselem površju odpadna voda hitro ponikne.
Planinski dom pri Krnskih jezerih leži na razvodju med Lepeno in Tolminko; na katero stran
odtekajo onesnažene vode (morda na obe!), ni znano in bo potrebno ugotoviti s sledilnim
poskusom. Zaenkrat je dom še potencialni onesnaževalec, zato je potrebno kvaliteto odpadne
vode vzdrževati znotraj normativov (Janež, 1993a). »Pregled odpadne vode v letu 1993 je
pokazal, da je onesnažena bolj, kot dovoljujejo normativi.« (Janež, 1997, str. 54)
Po številu nočitev in dnevnih obiskovalcev predstavlja Planinski dom pri Krnskih jezerih zelo
veliko breme. Čiščenje odpadne vode je za zdaj še premalo učinkovito, tako da je skupna ocena
ranljivosti okolja visoka.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: primerno
Predlagam uporabo obstoječega čistilnega objekta v kotanji (dolini) zahodno od koče in sicer
tako, da vodi kanalizacija iz doma v obstoječo triprekatno greznico, ki deluje kot primarni
usedalnik. Ob iztoku iz greznice se postavi RČN, pri čemer se izkoristi ugodne terenske razmere,
ki omogočajo gravitacijski pretok. Iztok iz RČN se zaključi v ponikovalnici, ni pa izključena
zajezitev v kal, vendar višinska razlika tega ne bo dopuščala, saj bi bila že RČN locirana na
samem dnu depresije. V kolikor je iztok greznice prenizko za gravitacijski pretok v RČN, se
postavi črpalko, kar s priključenostjo doma na javno omrežje ne predstavlja večjega problema.
Zaradi izredno velikega obiska in onesnaževanja, bi bila potrebna za učinkovito čiščenje velika
površina – okoli 500 do 600 m2. Prostora je v omenjeni kotanji (dolini) zahodno od koče sicer
dovolj, vendar bi bil poseg v prostor za postavitev RČN vseeno zelo velik; morda prevelik in
kaže razmisliti tudi o kakšnem drugem načinu čiščenja odpadnih vod obravnavane postojanke. V
vsakem primeru bo potrebno zmanjšati količino odpadne vode z nekaterimi sanacijskimi ukrepi
(suha stranišča, zaprtje kopalnic).
Slika 6: V kotanji (dolini) zahodno od Planinskega doma pri Krnskih jezerih (v ozadju) je dovolj
prostora tudi za postavitev RČN za 240 PE (500 – 600 m2). Na dnu kotanje (v sredini slike) je
viden pokrov greznice. (foto: Erhartič, 2003)
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7.4. DOM DR. KLEMENTA JUGA V LEPENI (700 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Dolina Lepena se nahaja v posoškem delu TNP, okoli 6 kilometrov vzhodno od Bovške kotline.
V spodnjem delu je smer doline sever-jug, v njenem zgornjem delu pa severozahod-jugovzhod.
Glavna vodna žila doline je Lepenjica (po nekaterih virih kar Lepena), levi pritok Soče.
Lepenjica nima enega koncentriranega izvira, temveč več izvirnih krakov z vseh strani zatrepne
doline. Na severovzhodnem pobočju pod Lopatnikom izvira Šumnik v pobočnem grušču na
višini okoli 1100 m. Drugi izvirni krak je na severovzhodnem pobočju pod vrhom Lemeža, v
predelu z imenom Okroglica, prav tako okoli 1100 m visoko. Visoke vode imajo tudi več kot 1
m3 v sekundi. Nižje, na prehodu grape v dolino Lepene voda ponikne v dobro prepusten grušč in
ponovno izvira nad koriti Lepenjice (pred sotočjem s Šumnikom) (Janež, 1993a).
Manjši izviri so tudi na severni strani krnice lepenskega ledenika. Dom dr. Klementa Juga ima
zajet izvir Mali skok severovzhodno od doma, na višini 730 m. Drugi zajeti izvir je V skrilu, na
pobočju pod Predelom med Črnim vrhom in Vovenkom (Janež, 1993a).
Dolino Lepene je razširil in poglobil ledenik, ki je pustil tudi precej morenskih nanosov. Razen
tega je v dolini nekaj podornega materiala ter gradiva, ki so ga odložili hudourniki; ves material
je dobro prepusten za vodo. Dom leži na južnem oz. jugovzhodnem robu planine V koncu, kjer
se dolina konča in se svet vzpenja čez z gozdom poraščeno komarčo.
Dom dr. Klementa Juga stoji na robu planine (pašnikov) v samem zatrepu doline Lepene, kjer se
pot začne vzpenjati proti Krnskim jezerom. PD Nova Gorica je v planinsko postojanko
preuredilo in leta 1953 odprlo nekdanje italijansko vojaško poslopje. Poimenovali so ga po dr.
Klementu Jugu, slovenskem alpinistu in piscu gorniške literature.
Delovanje PP
Planinski dom v Lepeni je odprt v sezoni, od začetka ali sredine maja do konca septembra. Do
njega je po dolini speljana asfaltirana cesta iz doline Soče, po kateri poleg omenjenega doma
oskrbujejo tudi Dom pri Krnskih jezerih.
V Domu dr. Klementa Juga, ki ga oskrbujeta 2 osebi, v avgustu pa tri, je 59 ležišč. Elektriko
dobivajo iz javnega omrežja, kočo ogrevajo s pečjo na drva.
Z vodo se oskrbujejo z zajetega izvira Mali skok, ki so ga zgradili že Italijani leta 1936. Poleg
planinskega doma se iz omenjenega izvira po besedah oskrbnika oskrbujejo s pitno vodo tudi
bližnji vikendi. Zajetje leži nad višino planinske postojanke in vikendov, tako da ni izpostavljeno
potencialnemu ogrožanju le-teh. Voda je pitna in je nikoli ne zmanjka; dom ima tudi rezervoar, a
voda vse leto teče čez rob, tako da ne znajo niti oceniti porabe. Ukrepov za zmanjšanje porabe
vode niso sprejeli, razen tega, da perejo posteljnino »v dolini« – v Novi Gorici. Sanitarije so na
vodno splakovanje, postojanka ima tudi prhe s toplo vodo. Odpadne vode se zbirajo v greznici,
po podatkih PZS in po besedah oskrbnika doma v triprekatni, po besedah predsednika PD Nova
Gorica v dvoprekatni, s prostornino okoli 15 m3. Iztok je s ponikovalnico speljan v tla.
Podatke o številu gostov in nočitev sem dobil na PZS, na sedežu PD Nova Gorica, nekaj pa tudi
v sami postojanki.
Tabela 26: Število dnevnih gostov v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni med leti 1996 in 2002
Leto
1996
1997
1998
1999
2000
2002
Št. gostov
10500
20016
9381
5000
5200
5400
Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS

Tabela 27: Število nočitev v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni med leti 1996 in 2003
Leto
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
Št. nočitev 725
914
711
1119
876
885
521
Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS ter arhiv PD Nova Gorica za leto 2003
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Tabela 28: Število nočitev v Domu dr. Klementa Juga po mesecih leta 2003
mesec
Št. nočitev

jun
51

jul
105

avg
288

sep
77

Vir: Arhiv PD Nova Gorica

Iz Tabele 28 je razvidno, da je bilo leta 2003 kar 55 % nočitev zabeleženih v avgustu, 20 % v
juliju, 15 % v septembru in 10 % v juniju.
Grafikon 1: Število dnevnih gostov v Planinskem domu pri Krnskih jezerih in Domu dr.
Klementa Juga v Lepeni.
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Podatkov o številu dnevnih gostov po mesecih nimam, zato sem približen mesečni obisk
izračunal, tu pa naletel na težavo, saj se osnova – celoletni obisk med leti močno razlikuje (med
5000 in 20000 gostov, torej razmerje kar 1:4). Število dnevnih gostov v Domu Klementa Juga
kar dobro sovpada s številom gostov v Domu pri Krnskih jezerih (glej grafikon 1), saj je pot iz
Lepene daleč najkrajša, najlažja in zato tudi najbolj obiskana pot oz. izhodišče za obisk Krnskih
jezer. Prepričan sem, da vsaj polovica obiskovalcev Doma pri Krnskih jezerih štarta iz Lepene
(preostali iz Bohinja čez Komno in Vratca ali preko Krna). Če torej ocenjujemo obisk Doma pri
Krnskih jezerih na okoli 40000 (glej analizo omenjene postojanke), potem obišče Dom Klementa
Juga približno 20000 dnevnih obiskovalcev. Ta vrednost (20000 gostov) pa je bila dejansko
zabeležena samo leta 1997, leta 1996 in 1998 za pol manj (10000 gostov), v zadnjih letih je ta
vrednost padla kar na četrtino (5000 gostov). Med številom dnevnih gostov obeh postojank je
neskladno samo sezona 2002, ko je št. gostov v dolini stagniralo, Dom pri Krnskih jezerih pa je
beležil močan porast. Razlike med obiskom so bile sredi devetdesetih zelo velike, a so se konec
omenjenega desetletja močno zmanjšale (iz 1:4 na 1:2,4), sedaj pa se spet povečujejo (spet 1:4).
Tudi število nočitev v Domu Klementa Juga dobro sovpada s številom nočitev v Domu pri
Krnskih jezerih (grafikon 2), zelo velika odstopanja beležimo samo v sezoni 2003; po mnenju
oskrbnika Doma dr. Klementa Juga zaradi zelo lepega in vročega poletja. Ker so bile vremenske
razmere vso sezono 2003 ugodne, v dolini ni bilo potrebno čakati na izboljšanje vremena
(»vedriti«). Gorniki se tako niso zadrževali v Lepeni, ampak so se takoj podali na pot proti
jezerom. Tako se mnogi sploh niso ustavili v postojanki ter se niso vpisali v vpisno knjigo.
Ravno zaradi tega število nočitev v obeh postojankah ne more kazati tolikšne povezanosti med
obema postojankama, kot jo izkazuje število dnevnih obiskovalcev.
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Grafikon 2: Število nočitev v Planinskem domu pri Krnskih jezerih in Domu dr. Klementa Juga
v Lepeni.
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Če upoštevamo oceno, da je Dom v Lepeni obiskalo okoli 20000 gostov in sezonsko
razporeditev nočitev v letu 2003, potem lahko izračunamo približno oceno obiska postojanke za
posamezne mesece. Tako je junija 2003 obiskalo planinski dom v Lepeni 2000 obiskovalcev, v
juliju 4000, avgusta 11000 in septembra 3000 dnevnih gostov.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), saj PP ne sprejema nobenih ukrepov za
zmanjšanje porabe vode, razen pri porabi dnevih gostov, saj sem mnenja, da je koča kljub
dolinski legi bolj planinska kot izletniška. Zato sklepam, da kar nekaj obiskovalcev tam samo
parkira in se vpiše v vpisno knjigo ter ne uporabi drugih storitev, ki jih postojanka nudi (z
drugimi besedami: ne porabijo nič vode).
Za sezono sem smatral 10. maj – 30. september (144 dni). V tem obdobju je postojanko obiskalo
20000 gostov. Število nočitev sem vzel za leto 2003, ki pa je bilo zelo podpovprečno, zato sem
mesečne vrednosti množil z dva (letna osnova nočitev je torej 1042 in ne 521) – kar je še vedno
manj nočitev, kot jih je bilo zabeleženih leta 1999.
Tabela 29: Poraba vode v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni
mesec
Poraba vode (v litrih)

jun
30120

jul
58800

avg
153860

sep
45240

leto
288020

Celoletna oz sezonska poraba vode je kar velika, 288000 litrov (natanko 2 m3/dan) , kar pa je še
vedno precej manj, kot porabijo vode v Koči pri Krnskih jezerih. Kar 69 % porabe odpade na
dnevne obiskovalce. Največja poraba je v avgustu, 153860 l ali povprečno skoraj 5 m3/dan.
Maksimalna poraba v enem dnevu pa je okoli 8340 l oz. 8,3 m3 (3 zaposleni, 59 nočitev in 450
dnevnih gostov). V kolikor bi pri nočitvah upošteval slabo sezono 2003, bi bila poraba manjša za
dobrih 30 m3 (v celi sezoni skupaj).
Povprečno dnevno onesnaževanje vode v sezoni je bilo – ob upoštevanju enakih vrednosti kot pri
izračunu porabe vode – 41 PE, maksimalno pa 145 PE.
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Ocena ranljivosti okolja
Dom stoji v zatrepu ledeniške doline Lepene, torej v najmanj občutljivem okolju Triglavskega
narodnega parka z vidika onesnaževanja z odpadnimi vodami. Dno Lepene je zapolnjeno z
morenskim gradivom in fluvioglacialnimi nanosi. Gre torej za nesprijet gruščnat material, ki je
dobro prepusten in služi kot naravni filter onesnaženih voda.
Postojanka se nahaja pod z gozdom pokrito komarčo Duplje lepenskega ledenika, na južnem
robu dolinskih pašnikov. Naravna gozdna združba v spodnjem delu Lepene je nizki gozd ali
grmišče gabrovca in malega jesena, v zgornjem delu doline pa alpski bukov gozd s trilistno
vetrnico, ki še vedno porašča del dna Lepene ter spodnje in srednje dele pobočij. Severovzhodno
od postojanke je tudi manjši smrekov sestoj. Smreke je precej tudi na komarči nad planinskim
domom. Prst – rendzina – je v okolici koče plitva, a sklenjena.
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni je potencialni onesnaževalec Lepenjice, vendar svoj delež k
onesnaževanju tega vodotoka prispevajo tudi kmetije in vse večje število vikendov. Izviri
Lepenjice se nahajajo 400 višinskih metrov višje od postojanke, tako da odpadne vode doma
izvirov ne ogrožajo. Žal tega ne moremo trditi za Kočo pri Krnskih jezerih (glej poglavje 7.3).
Nočitev v domu ni veliko, razmere pa precej poslabša število dnevnih gostov, ki je visoko. Kljub
temu bi obravnavano postojanko težko razglasili za izletniško. Dom namreč leži na strateško
ugodni legi oz. na dobrem izhodišču za vzpone na Krn, h Krnskim jezerom in na splošno v
Krnsko pogorje. Z nekaterimi ukrepi bo potrebno zmanjšati porabo vode zlasti pri dnevnih
gostih, saj le-ti porabijo v postojanki skoraj 70 % vse vode (medtem ko na »prenočevalce«
odpade le 9 %!). Obremenjevanje Doma dr. Klementa Juga v Lepeni z odpadnimi vodami je
zmerno.
Zaradi majhne občutljivosti okolja in zmernega obremenjevanja le-tega, je ocena skupne
ranljivosti okolja majhna do zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: bolj primerno
Okolica Doma dr. Klementa Juga je dokaj primerna za postavitev rastlinske čistilne naprave za
čiščenje odpadnih vod. Primeren prostor najdemo v neposredni bližini postojanke, deset do
dvajset metrov severno od doma (glej sliki 7 in 8). Tam se pobočje blage vzpetine, na kateri stoji
planinska koča, stopničasto oz. terasasto spušča k divjemu parkirišču ob postojanki. Prostora je
dovolj, čeprav bi potrebovali površino čistilnih gred okoli 300 – 350 m2 (npr. 17×20 m), ob
zmanjšanju porabe vode precej manj. RČN na tem robu pašnika bi sicer odvzela nekaj prostora
parkirišču, ki pa je tako ali tako divje, torej neurejeno.
Kot primarni usedalnik bi bilo potrebno zgraditi greznico ustreznih dimenzij ali povečati
prostornino sedanje tako, da bi bil zadrževalni čas tudi ob maksimalnih obremenitvah vsaj 3 dni.
Obstoječa greznica z volumnom okoli 15 m3 se nahaja v smeri čistilne naprave, med mizami in
klopcami severno (severozahodno) od postojanke. Iztok iz čistilnih gred se uredi v kal ali pa se
vodo spelje v tla s ponikovalnico v bližini spodnje postaje tovorne žičnice.
Potrebna bo tudi ureditev primernih parkirnih prostorov ali kakšen drug ukrep za zmanjšanje
prometa v zatrepu Lepene.
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Slika 7: Primeren prostor za postavitev RČN severno od Doma dr. Klementa Juga v Lepeni
(foto: Erhartič, 2004)

Slika 8: Pogled na Dom dr. Klementa Juga (v ozadju, za smrekami) s travnika, primernega za
postavitev RČN (foto: Erhartič, 2004)
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7.5. POŠTARSKI DOM (1688 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Za naravnogeografske značilnosti glej poglavje Sredogorske postojanke – Vršič, str. 58.
Poštarski dom leži na uravnavi med 1737 m visoko vzpetino Vršič na severu in neizrazitim
brezimnim vrhom na jugu.
Na mestu sedanjega doma je bila med obema vojnama obmejna stražnica. Po drugi svetovni
vojni so jo preuredili v manjšo planinsko kočo. Kmalu zatem so zgradili nov, večji Poštarski
dom. Večkrat je bil povečan, obnovljen in preurejen (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Dom je odprt od začetka junija (6.-10.6.; pri izračunu je uporabljena srednja vrednost, kar
pomeni, da je bil dom junija odprt 22 dni) do konca septembra (30.9.), torej približno 114 dni na
leto. V koči je 55 ležišč. Od ceste čez Vršič je mimo Tičarjevega doma speljana dobro
vzdrževana dovozna pot, ki je odprta le za oskrbo doma. To pomeni, da je obiskovalcev precej
manj kot pri Tičarjevem domu. Cesta je dovolj široka tudi za tovorno vozilo, tako da je mogoče
pripeljati čistilno napravo ali njene dele prav do postojanke. Cesta pomeni tudi lažjo možnost
praznjenja greznice in odvoz vsebine le-te na centralno čistilno napravo.
V domu, ki ga upravlja PD Pošta in Telekom (nekdanji PD PTT), je elektrika iz električnega
omrežja. Postojanka je ogrevana na plin in drva, odpadke zbirajo v kontejnerju, ki ga odpeljejo v
dolino. V koči so zaposlene 3 osebe.
Voda v Poštarskem domu je kapnica, ki ni pitna (prekuhavanje). Ob večji suši je zmanjka in
takrat jo z gasilskimi cisternami pripeljejo iz zajetja pri Erjavčevi koči na Vršiču.
Kolikšna je poraba vode, ne vedo. Rezervoar je velik 93 m3 (Baraga, 2002), vendar pa se ob
dežju stalno polni (ko je poln voda teče čez rob), tako da ne vedo niti, v koliko časa se voda iz
rezervoarja menja ali porabi. Ukrep za zmanjšanje porabe vode so sprejeli v umivalnicah, saj so
delno zaprli ventile na pipah. Posteljnino vozijo v pralnico v dolino, za uporabo lastne
posteljnine pa priznajo popust. V domu so stranišča na vodno splakovanje in umivalnica s toplo
vodo. V kuhinji nimajo lovilca maščob, odpadne vode pa se zbirajo v brezprekatni greznici s
ponikovalnico. Greznica ima po oceni prostornino okoli 20 m3 (Baraga, 2002, str. 72-73). Poraba
je sicer mnogo manjša kot v sosednjem Tičarjevem domu, a kljub vsemu kar velika, saj – čeprav
vode občasno zmanjkuje – niso izvedli dovolj ukrepov za zmanjšanje porabe (suha stranišča,
varčne pipe). Odpadne vode doma so potencialni onesnaževalec vodnega zajetja pri Erjavčevi
koči in Velike Pišnice.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS, v vpisnih knjigah in v
diplomskem delu I. Baraga.
Tabela 30: Število dnevnih gostov v Poštarskem domu na Vršiču med leti 1995 in 2003
Leto
1995
Št. gostov 15.660

1996
14.043

1997
13.833

1998
11.250

1999
10.853

2000
10.245

2002
6.030

2003
6.600

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1995 do 2002« pri PZS ter vpisna knjiga za leto 2003

Tabela 31: Število nočitev v Poštarskem domu na Vršiču med leti 1995 in 2002
Leto
1995
Št. nočitev 1430

1996
1413

1997
1828

1998
2032

1999
1107

2000
853

2002
562

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1995 do 2002« pri PZS

V teh letih je opazen drastičen upad števila gostov. Število nočitev je do leta 1998 naraščalo,
nato zasledimo izrazit upad. Žal pri mesečnih podatkih nisem dobil podatkov za isto leto, tako
navajam št. nočitev za leto 2000, število dnevnih gostov pa za leto 2003 (gre za ocene iz

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

.

81

nepopolnih vpisnih knjig). Prepričan sem, da se obisk ni spreminjal tako kot to nakazujejo
podatki, temveč da je do nihajočih vrednosti prišlo zaradi neusklajenosti in slabega vodenja
statistike. Omenjeni podatki zato služijo samo za orientacijo in pomenijo le grob približek
dejanskih vrednosti.
Tabela 32: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2003 v Poštarskem domu
mesec
Št. gostov

jun
850

jul
1600

avg
2850

sep
1300

Vir: Vpisne knjige v Poštarskem domu

Tabela 33: Število nočitev po mesecih leta 2000 v Poštarskem domu
mesec
Št. nočitev

jun
42

jul
388

avg
362

sep
94

Vir: Baraga, 2002

Nenavadno je, da je bilo julija na koči več nočitev kot avgusta, kar je najbrž slučaj ali posledica
vremena. Kljub vsemu je dnevnih gostov avgusta precej več, tako da so največje obremenitve
avgusta in ne julija.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil višje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-50 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), vendar ne najvišjih, saj PP sprejema nekatere
ukrepe za zmanjšanje porabe vode.
Tabela 34: Poraba vode v Poštarskem domu (v litrih)
mesec
Poraba vode (l)
Povp. poraba (l/dan)

jun
17.200
780

jul
44.700
1440

avg
55.900
1800

sep
27.000
900

leto
144.800
1270

Poraba vode se nanaša na leto 2003 (št. dnevnih gostov) oz. na leto 2000 (št. nočitev) in znaša
okoli 145000 litrov. Ker pa je obisk v zadnjih letih zelo nihal, sem dobil med leti 1995 in 2003
zelo različne vrednosti porabe vode, med 120 in 270 m3/leto. Maksimalna (največja možna)
poraba vode je približno 4800 l/dan (3 zaposlene osebe, 50 nočitev, 200 dnevnih obiskovalcev).
Zaradi zelo raznolikih podatkov je tudi onesnaževanje vode med leti različno: 1995=44 PE,
1996=40 PE, 1997=41 PE, 1998=37 PE, 1999=32 PE, 2000=29 PE, 2002=19 PE. Torej se
povprečno onesnaževanje v sezoni zmanjšuje – zaradi manjšega obiska postojanke. Med leti
1995 in 2002 se je zmanjšalo za več kot polovico, s 44 na 19 PE. Maksimalno onesnaževanje v
sezoni je običajno v vikendu v sredini ali drugi polovici avgusta, 78 PE (3 zaposlene osebe, 50
nočitev, 200 dnevnih obiskovalcev).
Ocena ranljivosti okolja
Okolica koče je pokrita z dolomitnim drobirjem. Prst je plitva, prevladuje travišče s slečnikom,
ruševje in posamezni macesni.
Zaradi dolomitne podlage in revne prsti ter rastja je okolje dokaj občutljivo (bolj kot
fluvioglacialni nanosi in manj kot apnečasta podlaga). Razen tega postojanka močno ogroža
vodno zajetje tik pod njo – pri Erjavčevi koči. S tem zajetjem se stalno oskrbujeta Erjavčeva
koča in Tičarjev dom, občasno pa tudi Poštarski. Ocena občutljivosti okolja je zmerna do visoka.
Po podatkih o številu nočitev iz Poštarskega doma je obremenjevanje okolja primerljivo s
sosednjim Tičarjevim domom in Erjavčevo kočo, predvsem pa je manjše obremenjevanje glede
na število dnevnih gostov. K temu najbrž odločilno prispeva zapora dostavne ceste ter dejstvo,
da se postojanke z vršiške ceste ne vidi. Obremenjevanje okolja z odpadno vodo je ravno tako
manjše kot pri sosednjih dveh kočah – prav zaradi manjšega dnevnega obiska. Po drugi strani pa
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ima Poštarski dom zelo slabo, neučinkovito čiščenje odpadne vode – greznico brez prekatov ter
ponikovalnico. Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami je zmerno. Skupna ocena
ranljivosti okolja je zmerna do visoka. Potrebno bo hitro ukrepanje, saj lahko nastane z
morebitnim onesnaženjem zajetja velika in nepopravljiva škoda. Zaradi lahke dostopnosti je
koča v veliki meri gostinski obrat in ne planinski dom, v katerem kar okoli polovico odpadnih
vod prispevajo dnevni obiskovalci. Torej se bo treba tudi tukaj v prvi vrsti odpovedati
dolinskemu udobju in se držati načela »planinski domovi naj ne bodo gostilne«.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: bolj primerno
Čiščenje odpadnih voda Poštarskega doma se lahko učinkovito vrši z rastlinsko čistilno napravo.
V ta namen bi bilo potrebne okoli 180 – 200 m2 površine. Le-te je dovolj na travniku tik pod
kočo, le kakšnih 10 m S ali SV od postojanke, med staro cesto na Vršič (danes je to samo še
steza) in vzpetino Vršič (1737 m) (glej sliko 9). Med staro cesto in »dvoriščem« pred kočo je
namreč blago stopničasto pobočje – travnik, ki porašča dolomitni drobir. Tudi zato poseg v
prostor ne bi bil tako velik. Potrebno pa bi bilo urediti iztok očiščene vode iz RČN v
ponikovalnico, da izpust ne bi namakal omenjene steze. Osončenost travnate površine je pozimi
nekoliko manjša, a so takrat tudi obremenitve minimalne, saj je koča v hladni polovici leta
zaprta. Za predčiščenje se lahko uporabi obstoječo greznico. Ocenjujem, da bi Poštarski dom
lahko dobil najvišje ležečo rastlinsko čistilno napravo v TNP (ker štejemo Vodnikov dom kot
neprimeren za čiščenje odpadnih voda z RČN).

Slika 9: Pogled na Poštarski dom z vzpetine Vršič. Severno od postojanke (v ospredju, na levi)
se dobro vidi manjša travnata uravnava, primerna za izgradnjo RČN. Ocenjujem, da bi Poštarski
dom lahko dobil najvišje ležečo rastlinsko čistilno napravo v TNP. (foto: Erhartič, 2003)
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7.6. ERJAVČEVA KOČA (1525 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Erjavčeva koča stoji na vzpetini ob vršiški cesti na severni, savski strani prelaza, v povirju
Velike Pišnice, na nadmorski višini 1525 metrov (Dobnik, 1998). Za geografske značilnosti
območja glej poglavje Sredogorske postojanke-Vršič, str. 58.
Prejšnjo leseno kočo je pred dobrim stoletjem zgradila kranjska sekcija Nemško – avstrijskega
planinskega društva za svoje člane. Po 1. sv. vojni je postojanko prevzelo SPD, ki jo je popravilo
in povečalo. Poimenovali so jo po naravoslovcu in pisatelju Franu Erjavcu. Po drugi svetovni
vojni jo je prevzelo PD Jesenice. Stara lesena koča je počasi dotrajala, zato so leta 1987 začeli
graditi novo in jo leta 1993 tudi odprli (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Koča je odprta vse dni v letu. Dostopna je po cesti na Vršič, tako da jo oskrbujejo z dostavnim
vozilom, za zimo pa jeseni naredijo zaloge. V koči je 76 ležišč. Število osebja je med sezono 4,
izven tega obdobja pa 2.
Z električno energijo se oskrbujejo iz javnega omrežja, za ogrevanje prostorov uporabljajo drva
in plin, za segrevanje vode tudi sončne celice. Odpadkov ne ločujejo, ampak jih samo
transportirajo v dolino.
Z vodo se oskrbujejo iz zajetja, ki se nahaja tako pod Erjavčevo kočo, kot tudi pod Tičarjevim
domom, Poštarskim domom in kočo TNP na Vršiču. Iz vseh treh planinskih postojank ter koče
TNP je možno onesnaženje vode v zajetju, ki oskrbuje z vodo poleg Erjavčeve koče tudi ostale
postojanke (Poštarski dom le občasno, ko jim zmanjka kapnice). Vode iz zajetja nikoli ne
zmanjka, zato tudi niso sprejeli ukrepov za zmanjšanje porabe. Koliko vode porabijo, ne vedo,
saj je speljana iz zajetja direktno v kočo. V postojanki so stranišča na vodno splakovanje,
umivalnice in prhe s toplo vodo. »V kuhinji nimajo lovilcev maščob, olja iz »friteze« pa zbirajo
in odnesejo v dolino. Vse odpadne vode se zbirajo v triprekatni greznici, prostornine 33 m3.
Greznično goščo prazni komunalno podjetje Kranjska Gora.« (Baraga, 2002, str. 65)
PD Jesenice, ki upravlja to postojanko, velja za eno najbolj vestnih planinskih društev in
dosledno vodi statistiko ter podatke pošilja pristojnim institucijam. Podatke o številu dnevnih
gostov in nočitev sem dobil v vpisnih knjigah in knjigah nočitev na omenjenem društvu, na PZS
in v diplomskem delu I. Baraga.
Tabela 35: Število dnevnih gostov v Erjavčevi koči na Vršiču med leti 1995 in 2002
Leto
Št. gostov

1995 1996
25500 25515

1997
23500

1998
19500

1999
17500

2000
14600

2001
16200

2002
16300

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1995 do 2002« pri PZS

Tabela 36: Število nočitev v Erjavčevi koči na Vršiču med leti 1995 in 2003
Leto
1995
Št. nočitev 2308

1996
1831

1997
1871

1998
2030

1999
2596

2000
2318

2001
1826

2002
2429

2003
1840

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1995 do 2002« pri PZS ter arhiv PD Jesenice za 2003

Tako pri številu dnevnih gostov kot pri številu nočitev so opazna precejšnja nihanja. Število
dnevnih obiskovalcev je do leta 2000 precej upadalo, sedaj počasi spet narašča. Morda je upad
števila gostov povezan z uvajanjem parkirnine na samem prelazu, saj je zaznati manjše število
obiskovalcev tudi v Tičarjevem in Poštarskem domu.
Še bolj izrazita so nihanja pri številu nočitev, ker je bila pravzaprav vsaka sezona drugačna. Zdi
se, da vreme bolj oz. močneje vpliva na število nočitev kot na dnevni obisk postojanke. Veliko
nočitev so v Erjavčevi koči beležili leta 1995, nato dve leti precej manj. Ponoven vzpon
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zasledimo leta 1998 z vrhuncem leta 1999. Leta 2000 je število nočitev nekoliko upadlo, še bolj
pa leto kasneje, ko beležimo najmanjši obisk v zadnjih letih. Leto 2002 je bilo spet zelo
nadpovprečno, 2003 pa močno podpovprečno. Zaradi tako velikih nihanj bom računal letno
porabo vode dvakrat. Pri nižji oceni bom upošteval število dnevnih gostov 16000 ter 2000
nočitev, pri višji pa 20000 obiskovalcev in 2500 nočitev.
Natančnih podatkov o številu dnevnih gostov po mesecih nimam, sem pa dobil delne podatke za
leti 2002 in 2003.
Tabela 37: Število dnevnih gostov v Erjavčevi koči na Vršiču po mesecih za leti 2002 in 2003
Leto/mesec
št. gostov 2002
št. gostov 2003

jan feb mar apr maj jun
/
/
/
/
/
/
801 420 585 153 969 864

jul
avg
sep
okt nov dec
1530 2892 1239 582 456 804
1938 3294 /
/
/
/

Vir: Vpisne knjige v Erjavčevi koči

Tabela 38: Število nočitev v Erjavčevi koči na Vršiču po mesecih za leta 2000 – 2003
Leto/mesec
št. noč. 2000
št. noč. 2001
št. noč. 2002
št. noč. 2003

jan
259
281
92
277

feb
153
329
205
83

mar
161
214
112
173

apr
51
35
105
42

maj
34
53
117
75

jun
239
376
349
163

jul
340
174
338
292

avg
514
264
559
342

sep
304
44
426
252

okt
95
250
86
52

nov
98
/
19
54

dec
259
217
119
35

Vir: Arhiv PD Jesenice

Redke so planinske postojanke, za katere imamo na razpolago podatke o nočitvah po mesecih za
več zaporednih let. Zato je na tem mestu umestno le-te nekoliko analizirati. Iz grafikona 3 lahko
razberemo izrazita nihanja preko leta. Zlasti 2001 je gibanje števila nočitev sila nenavadno. Tega
leta je največ nočitev beležil junij, na drugem mestu je februar, sledi januar, šele na četrtem
mestu je v ostalih letih najbolj obremenjeni mesec avgust. Velik obisk junija in majhen julija in
avgusta lahko pripišemo nenavadno vročemu in sončnemu juniju ter deževnima juliju in avgustu.
Ostala leta pa izkazujejo relativno podobno dinamiko gibanja števila nočitev. Značilna sta dva
viška: primarni je avgusta, sekundarni pa pozimi – januarja, februarja ali decembra, odvisno od
zimskih (snežnih) razmer in vremena. Nižka sta enakovredna (nekoliko bolj niha jesenski), prvi
je aprila in maja, drugi oktobra in novembra.
V letu 2003 nekoliko izstopa in preseneča neizrazit primarni višek (avgusta), ki je precej nižji
kot denimo v letih 2000 in 2002. Preseneča zato, ker je bila sezona (poletje) 2003 zelo dobra –
vroča z malo padavinami. Za izračun porabe vode in obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami
bom upošteval podatke za leto 2000, saj ocenjujem, da so le-ti najbolj reprezentativni za
Erjavčevo kočo. Omeniti velja, da se seštevek nočitev po mesecih (jan + feb + mar +…) za
posamezno leto ne sklada s celoletnimi podatki o številu nočitev (npr. za leto 2000 je razmerje
2507:2318).
Baragova (2002) navaja za leto 2000, da je bilo največ nočitev julija (589), šele na drugem mestu
je avgust (514 nočitev). Vendar pa daje njen seštevek mesečnih vrednosti celoletno število
nočitev kar 2744, čeprav ravno tako navaja celoletni podatek za št. nočitev = 2318. To pomeni,
da je do napake prišlo na PD Jesenice. Društvo namreč izdaja podatke tako po mesecih kot za
celo leto, vendar se vsota števila nočitev po mesecih za eno leto ne sklada s celoletnim
podatkom. Za potrebe diplomske naloge se bom tako držal podatkov, ki sem jih dobil na sedežu
PD Jesenice, čeprav se zavedam, da le-ti niso točni.
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Grafikon 3: Gibanje števila nočitev v Erjavčevi koči na Vršiču po mesecih za leta 2000 – 2003
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Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj PP ne sprejema nobenih ukrepov za
zmanjšanje porabe vode.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je poraba vode oz. količina odpadne vode v
Erjavčevi koči med 450000 in 540000 litrov (nižja in višja ocena) na leto oz. povprečno 1,2 – 1,5
m3/dan. Izračunana letna poraba se kar dobro ujema z oceno Baragove, ki znaša okoli 455000
litrov (Baraga, 2002, str. 65). Porabe vode po mesecih – zaradi izrazitega nihanja mesečnega
obiska (št. dnevih gostov in nočitev) med posameznimi leti – ne navajam. Podajam le približno
porabo najbolj obremenjenega meseca (avgusta), ki znaša okoli 95000 litrov (ob predpostavkah:
3500 dnevnih gostov, 500 nočitev, 4 zaposleni) oz. 3 m3/dan. Najpomembnejša je maksimalna
poraba v enem dnevu, ki znaša približno 9,5 m3 (300 obiskovalcev, 76 nočitev, 4 zaposleni).
Največje obremenjevanje vode je v avgustu, 40 PE, povprečno letno pa med 16 in 19 PE (po
nižji in višji oceni). Zlasti pomembna pa je maksimalna obremenitev, ta znaša kar 117 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Erjavčeva koča se nahaja ob cesti čez dolomitni preval Vršič, kjer je odtekanje vode predvsem
površinsko (povirje Velike Pišnice). Občutljivost okolja zaradi dolomitne geološke podlage
relativno zmanjša morenski nasip, na katerem leži Erjavčeva koča. Alpski bukov gozd
nadomeščajo sestoji smreke in macesna, katerima je primešana bukev, ponekod tudi že rušje.
Prsteni pokrov je plitek (rendzina), precej pa je tudi golega površja kot posledica močne erozije.
V neposredni bližini postojanke je zajetje pitne vode, ki ne oskrbuje le Erjavčeve koče, pač pa
tudi Tičarjev dom in občasno še Poštarskega. Zajetje se nahaja nekoliko nižje kot Erjavčeva koča
(torej pod njo), tako da je le-ta potencialni onesnaževalec omenjenega zajetja. Vendar pa leži
koča na manjši vzpetini (moreni), kjer voda hitro ponikne, zato postojanka izvira verjetno ne
ogroža. Razen tega se površje pred zajetjem nekoliko zravna, tako da odpadna voda ponikne v
tla, še preden bi dosegla izvir. Drugih zajetij za dolinska naselja v bližini ni. Občutljivost okolja
je zmerna do visoka.
Število nočitev je v Erjavčevi koči največje izmed vseh postojank ob cesti na Vršič, skoraj trikrat
večje kot v Poštarskem domu. Višek obremenjevanja je avgusta, vendar je manj izrazit, ker je
postojanka odprta vse leto in se obisk razporedi. Zaradi lahke dostopnosti (po cesti) je dnevnih
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gostov veliko, vendar nekoliko manj kot v Tičarjevem domu. Poraba vode je zelo velika, zato je
tudi ocena obremenjevanja velika.
Skupna ocena ranljivosti okolja pri Erjavčevi koči je zmerna do visoka. Ocena je predvsem
rezultat potencialnega ogrožanja vodnega zajetja ob koči ter močnega obremenjevanja okolja,
zato bo treba zmanjšati porabo vode.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: manj primerno
Erjavčeva koča leži v zelo ranljivem okolju, predvsem zaradi velikega obremenjevanja okolja z
odpadno vodo ter ogrožanja vodnega zajetja pod postojanko.
Zapečatenje greznice in odvoz na komunalno čistilno napravo ne pride v poštev, saj bi v tem
primeru – tudi če bi zmanjšali količino odpadne vode za polovico, še vedno potrebovali greznico
s prostornino 100 m3, ki bi v primeru zaprte ceste zadržala odpadno vodo od novembra do aprila
(Baraga, 2002).
Erjavčeva koča je manj primerna za čiščenje odpadnih voda z RČN, zaradi velikih celoletnih
obremenitev in neustrezne lokacije. Prostora bi bilo pod kočo sicer dovolj (del jase jugovzhodno
od postojanke, takoj pod spodnjo cesto za oskrbo koče), vendar bi bila v tem primeru čistilna
naprava locirana nad zajetjem (nekaj višinskih metrov razlike in okoli 50 m razdalje), kar bi
predstavljalo veliko tveganje za onesnaženje vodnega vira. Dno čistilnih gred je sicer (mora biti)
neprepustno, vendar je skoraj nemogoče izključiti človeški faktor ali napako v materialu.
V kolikor bi stroka in nadaljnje analize pokazale, da – ob izgradnji čistilnega sistema na
omenjeni lokaciji – odpadne vode ne ogrožajo zajetja, bi bila potrebna površina čistilnih gred
okoli 240-290 m2, ob učinkovitem zmanjšanju porabe vode nekaj manj. Omenjena površina se
nahaja tik (nekaj višinskih metrov) pod kočo, tako da lahko voda gravitacijsko doteka na RČN.
Ker je obstoječa greznica severno od Erjavčeve koče, primeren prostor za čistilne grede pa
jugovzhodno od postojanke, bi bilo potrebno na ustreznem mestu zgraditi novo greznico ali ob
objektu namestiti črpalko, ki bi črpala odpadno vodo iz usedalnika (greznice) na jugovzhodno
stran morenskega griča, od koder bi lahko odplake nato gravitacijsko dotekale na RČN. Ob
iztoku iz čistilnih gred se uredi kal za ovce, ki se poleti pasejo na jasi.
Ker je koča odprta vse leto in je torej obremenjevanje z odpadno vodo porazdeljeno preko leta in
ker dobiva elektriko iz omrežja, je pametno razmisliti tudi o izgradnji male čistilne naprave. V
vsakem primeru pa je v prvi vrsti potrebno zmanjšati količino odpadne vode – z izgradnjo suhih
stranišč, namestitvijo varčnih pip in skromnejšo gostinsko ponudbo.
Obstajajo tudi predlogi za ureditev skupne čistilne naprave za Erjavčevo kočo, Tičarjev dom,
Poštarski dom in kočo TNP.
Po mnenju inž. Železnika poseg v prostor ne bi bil prevelik. Kanalizacijo bi od Poštarskega
doma speljali gravitacijsko do Tičarjevega doma, od tam bi do vrha prevala potrebovali tlačno
črpalko, nato pa bi odpadno vodo spet gravitacijsko speljali do Erjavčeve koče, kjer bi bila
urejena mala čistilna naprava. Ena cev bi se priključila še od koče TNP. Cevi bi bile v zemlji, na
površini bi bili vidni le jaški in del čistilne naprave (Baraga, 2002).
Tičarjev dom izkazuje podobne obremenitve kot Erjavčeva koča (okoli 2000 nočitev na leto in
20000 dnevnih gostov), le da niso razporejene čez celo leto, marveč so sezonske narave (konec
aprila ali začetek maja do začetek oktobra). Zato so maksimalne dnevne obremenitve
Tičarjevega doma precej večje: 100 nočitev, 500 dnevnih gostov in 5 zaposlenih oseb, torej 180
PE. Maksimalno skupno onesnaževanje vseh treh postojank je torej (117+180+78) okoli 375 PE,
kar bi zahtevalo površino RČN vsaj 800 do 900 m2 (denimo 18×45 m ali 20×40 m). Toliko
prostora pa je na jasi ob Erjavčevi koči v ta namen težko zagotoviti. Razen tega bi bilo pred tem
potrebno sanirati vodno zajetje.
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7.7. KOČA NA GOZDU (1226 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Koča stoji na manjši uravnavi ob vršiški cesti nad Veliko Pišnico oz. nad njenim zahodnim
krakom Suha Pišnica, na nadmorski višini 1226 metrov. Za geografske značilnosti območja glej
poglavje Vršič, str. 58.
Prvo zgradbo so postavili med prvo svetovno vojno za graditelje ceste čez Vršič. PD Kranjska
Gora je kočo odkupila in preuredila v planinsko postojanko. Lesena zgradba je z leti dotrajala,
zato so sredi osemdesetih zgradili večjo in sodobnejšo postojanko (odprta 1986) (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Koča je odprta vse dni v letu. Dostopna je po cesti na Vršič, tako da jo tudi oskrbujejo po tej
poti. V postojanki je 60 ležišč. Število osebja je povprečno 2, v poletni sezoni 3, pozimi pa samo
ena oseba.
Z električno energijo se oskrbujejo iz javnega omrežja, za ogrevanje prostorov uporabljajo
kurilno olje in drva. Odpadkov ne ločujejo, do odvoza v dolino pa jih shranjujejo v kontejnerju
(Baraga, 2002).
Vodo dobijo iz lastnega zajetja nad kočo. Je pitna in je nikoli ne zmanjka, zato tudi niso sprejeli
ukrepov za zmanjšanje porabe. Posteljnino perejo v dolini, imajo pa sanitarije na vodno
splakovanje, umivalnice in prhe s toplo vodo. Porabe vode ne merijo, zato povzemam oceno
oskrbnika, ki jo navaja I. Baraga (2002, str. 59). Po teh podatkih porabijo na leto približno
200000 do 300000 litrov, kar znese 25000 l/mesec (zgornja ocena) oz. povprečno okoli 820
l/dan. Seveda pa je potrebno upoštevati neenakomerno razporeditev obiskovalcev preko leta in s
tem tudi porabo ter obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. Odpadne vode zbirajo v
triprekatni greznici, greznično goščo pa prazni Komunalno podjetje Kranjska Gora. V kuhinji
nimajo lovilcev maščob.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev v celoti povzemam po I. Baraga (2002), ki jih je
dobila v sami koči, kjer oskrbnik vestno hrani vse vpisne knjige in knjige nočitev.
Tabela 39: Število dnevnih gostov v Koči na Gozdu med leti 1995 in 2000
Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Št. gostov
2670
3285
1989
5841
3510
2355
Vir: Baraga, 2002

Tabela 40: Število nočitev v Koči na Gozdu med leti 1995 in 2000
Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Št. nočitev 787
585*
895
1171
1340
1316
Vir: Baraga, 2002

* Na PZS imajo za leto 1996 podatek 1413 nočitev.

Tako pri številu dnevnih gostov kot pri številu nočitev so opazna precejšna nihanja. Dnevnih
gostov je bilo najmanj leta 1997, leto kasneje pa daleč največ (razmerje skoraj 1:3). Povprečna
vrednost v teh letih je 3275 obiskovalcev na leto.
Po številu nočitev je na prvem mestu leto 1999, takoj za njim pa leto 2000. Najmanj nočitev
(585) je bilo zabeleženih 1996. Če pa upoštevamo podatke PZS je bilo ravno tega leta
zabeleženih največ nočitev (1413)! Kako je lahko prišlo do tako različnih podatkov, ni znano.
Razen tega zelo preseneča razmerje št. gostov : št. nočitev. Ker je Koča na Gozdu dostopna z
avtomobilom, je bolj izletniško usmerjena. Zato je bilo pričakovati, da bo dnevnih obiskovalcev
vsaj pet- do desetkrat več kot prenočitvenih gostov. Po naših podatkih pa je bilo razmerje 1:5 le
leta 1998 (in 1996, če upoštevamo št. nočitev 585), v ostalih letih je ena proti 2,2 do 1:3,4, leta
2000 pa je bilo to razmerje samo 1:1,8.
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Morda je nekoliko nenavadno visoko tudi št. nočitev, saj sem zaradi izletniške narave postojanke
pričakoval nižje vrednosti. Po teh podatkih beleži Koča na Gozdu skoraj toliko nočitev kot na
primer Poštarski dom, za katerega bi pričakovali, da bo zaradi atraktivne lege nad samim
prelazom imel več nočitev. Razumljivo bi bilo namreč, da beležijo postojanke na vrhu prelaza
(Tičarjev in Poštarski dom, Erjavčeva koča) precej več nočitev in dnevnih gostov kot postojanke,
ki ležijo nižje ob cesti čez prelaz. Tako ima Erjavčeva koča enainpolkrat do dvakrat več nočitev
kot Koča na Gozdu. Nekoliko višje število nočitev lahko pripišemo šolskim skupinam, ki
občasno obiščejo postojanke in v njih tudi (večkrat) prenočijo.
Za izračun porabe vode bom upošteval podatke o številu nočitev za leto 2000 (1316). Podatki o
številu dnevnih gostov so močno podcenjeni, zato ocenjujem število dnevnih obiskovalcev v
Koči na Gozdu na vsaj 8000 (to je približno šestkratnik števila nočitev).
Tabela 41: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2000 v Koči na Gozdu
mesec
jan feb mar apr
maj jun
jul
avg sep
št. gostov
126 153 171 120 54
171 390 714 297

okt
0

nov
39

dec
120

Vir: Baraga, 2002

Tabela 42: Število nočitev po mesecih leta 2000 v Koči na Gozdu
mesec
jan feb
mar apr
maj jun
jul
avg
št. nočitev 77 44
150 35
168 162 147 264

sep
147

okt
0

nov
11

dec
111

Vir: Baraga, 2002

V podatkih po mesecih so prisotna izrazita nihanja, veliko pa je tudi nesmislov. Kako je na
primer lahko bilo maja zabeleženih kar trikrat več nočitev kot dnevnih gostov? Zelo izenačene
vrednosti izkazujejo tudi nekateri drugi meseci (marec, junij, december). Prepričan sem, da so
podatki netočni oz. netipični za Kočo na Gozdu. Ker pa zanesljivih podatkov ni na razpolago,
porabe vode po mesecih ne bom računal.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), razen pri porabi dnevnih gostov, saj sem mnenja
da je Koča na Gozdu le ena izmed »postaj« izletnikov na poti na oz. čez Vršič, tako, da se vsi
obiskovalci ne poslužujejo gostinskih storitev na vseh kočah. Predvideval sem, da je poraba vode
pri dnevnih gostih nekoliko manjša le v tej koči, pri ostalih treh višje ležečih postojankah pa ne,
saj tiste predstavljajo »vrhunec« izleta, medtem ko je Koča na Gozdu le »vmesna postaja«.
Povedano drugače: ker je ob cesti na Vršič več planinskih postojank, sem mnenja, da gosti
uporabijo gostinske storitve in sanitarije le v eni ali dveh postojankah (običajno na vrhu prelaza),
ne pa v vseh. Za izračun sem uporabil naslednje podatke: 2 oskrbnika, 1316 nočitev in 8000
dnevnih gostov.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je poraba vode v Koči na Gozdu okoli 232 m3 v
celem letu oz. povprečno 635 l/dan, kar je dvakrat manj kot v Erjavčevi koči. Izračunana poraba
vode se kar dobro ujema z oskrbnikovo oceno 200-300 m3). Zanimivo je tudi to, da vsi trije
porabniki (osebje, »prenočevalci« in obiskovalci) porabijo približno enako količino vode.
Najbolj obremenjen mesec je avgust, največja maksimalna poraba v enem dnevu znaša 5400
litrov (3 zaposleni, 60 nočitev, 150 dnevnih obiskovalcev).
Povprečno letno onesnaževanje vode je 9 PE, maksimalno pa 70 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Geološka podlaga območja, kjer leži obravnavana planinska postojanka, je dolomitna (v okolici
je tudi precej ledeniškega drobirja), zato je odtekanje vode površinsko. Koča se nahaja (tako kot
Poštarski dom in Erjavčeva koča) v povirju Velike Pišnice, ki se izliva v Savo Dolinko.
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Pri Koči na Gozdu na plitvi do srednje globoki rendzini še uspeva alpski bukov gozd, ki sta mu
primešana smreka in macesen.
Odpadne vode Koče na Gozdu so potencialni onesnaževalec Velike Pišnice, saj leži koča v
njenem vodozbirnem območju. Občutljivost okolja je majhna do zmerna.
Po podatkih o številu nočitev in dnevnih gostov je obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami
Koče na Gozdu pol manjše kot tisto iz Erjavčeve koče. K temu najbrž prispeva dejstvo, da so
planinske postojanke, ki se nahajajo na samem prelazu ali tik ob njem bolj mikavne oz. bolj
atraktivne za obiskovalce. Višek obremenjevanja je v avgustu, a je manj izrazit, saj je postojanka
odprta vse leto in se obisk tako vsaj delno razporedi. Zaradi lahke dostopnosti – asfaltirana cesta
– je obisk vseeno kar velik, zato je ocena obremenjevanja okolja majhna do zmerna.
Skupna ocena ranljivosti okolja pri Koči na Gozdu je majhna do zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: primerno
Koča na Gozdu stoji na manjši uravnavi ob vršiški cesti. Zahodno od postojanke je strmo
pobočje, ki se vzpenja proti prelazu, na jugu je serpentina ceste, tako da je premalo prostora,
severno od koče pa je manjše parkirišče. Za postavitev RČN je zato ustrezno površje
(severo)vzhodno od PP, vendar pa se tam nahaja vršiška cesta. Onstran prometnice je okoli
(višinski) meter pod cesto travnata uravnava (slika 10), kjer bi lahko stala rastlinska čistilna
naprava s površino čistilnih gred okoli 150 – 175 m2.
Koča na Gozdu je primerna za tovrsten način čiščenja odpadnih voda tudi zaradi celoletnih
obremenitev. Po predhodnem – primarnem – čiščenju v obstoječi greznici severno od koče bi
odpadna voda pod asfaltirano cesto gravitacijsko dotekala na RČN. Ob iztoku iz čistilnih gred se
po potrebi uredi kal ali pa se vodo spusti v Pišnico oz. njen pritok, ki se imenuje Zgornji Žlebi.
Pri omenjeni postojanki je reševanje vodnoekološke problematike z RČN sicer možno, vendar pa
naravne danosti za izgradnjo tovrstnega sistema niso najbolj ugodne. Poleg tega predstavlja oviro
vršiška cesta, ki se nahaja med planinsko kočo in travnikom, kjer bi lahko stale čistilne grede.
Zaradi relativno enakomernega obremenjevanja preko celega leta in oskrbe z elektriko iz
omrežja, kaže po mnenju Baragove razmisliti tudi o postavitvi male čistilne naprave.
Zapečatenje greznice in odvoz na komunalno čistilno napravo pa bi bila dolgoročno precej dražja
rešitev kot investicija v malo čistilno napravo. »V primeru postavitve suhih stranišč, zmanjšanja
porabe vode v umivalnicah in kuhinji za polovico, bi za zapečatenje greznice le-ta morala biti
velikosti 50 m3, da bi v primeru nezmožnosti odvoza zadržala odpadne vode od novembra do
aprila,« še dodaja Baragova (2002, str. 113).
Slika 10: Onstran vršiške ceste (vzhodno od Koče na Gozdu) je manjša travnata uravnava, na
kateri bi lahko bila locirana RČN za 70 PE. (foto: Erhartič, 2004)
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7.8. DOM V TAMARJU (1108 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Dom se nahaja v dolini Tamar, ki je pravzaprav podaljšek oziroma zatrep Planice. Prevladujoča
smer doline je sever-jug. Na južnem koncu jo zapirajo mogočni Jalovec, Šite, Travnik in
Mojstrovka, na zahodu pa izstopa veriga Ponc. Pri Ratečah se dolina izteka v glavno dolino Save
Dolinke; je ledeniško preoblikovana in večinoma zasuta z morenskim gradivom, ki ga prerašča
gozd.
Dno doline je iz apnenca. V osrednjem delu ga pokriva dolg morenski hrbet, ki se začne severno
od Tamarja in se razteza skoraj do skakalnic. Na vzhodni in zahodni strani se na več mestih stika
z melišči in vršaji. Med morenskim gradivom, meliščnim gruščem in materialom iz vršajev, se
ponekod nahaja drobno zrnato, belo gradivo – jezerska kreda (Lovrenčak, 1995).
Sava Dolinka izvira v Tamarju kot Nadiža, ki pa kmalu izgine v produ. Izvir Nadiže na pobočju
Ponc nad planinskim domom je izrazito kraški. Po dolini teče podzemno, na dan pa spet privre v
več izvirih v Zelencih, ki veljajo za izvir Save Dolinke.
Planinski dom v Tamarju leži na južnem koncu doline, na prehodu na vršaj pod Poncami. Zaradi
nadmorske višine (1100 m), zaprtosti in osojne lege doline je podnebje hladno. Sonce se pri
planinskem domu okoli zimskega solsticija sploh ne dvigne nad horizont. V dneh okoli
enakonočja sije – če ne upoštevamo meteoroloških razmer – okoli 3 ure dnevno, v času
poletnega obrata pa nekaj nad 9 ur dnevno (Baraga, 2002).
Hladno gorsko podnebje ter reliefne razmere, kamninska podlaga in prsti na njej vplivajo, da je v
Planici naravna gozdna združba alpski bukov gozd s trilistno vetrnico. Ta porašča večji del dna
doline in spodnje dele pobočij (Lovrenčak, 1995).
Na mestu sedanjega planinskega doma je pred prvo svetovno vojno stal pastirski stan, ki ga je
agrarna skupnost po vojni povečala in prezidala v planinsko postojanko. Kočo je kupilo PD
Rateče, a je imelo premalo sredstev za njegovo vzdrževanje. Leta 1965 ga je dobilo v oskrbo PD
Medvode, ki je dom večkrat obnovilo, nazadnje leta 1995 (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Planinski dom je odprt vse leto. Do njega je iz Rateč po dolini speljana cesta, po kateri je med
skakalnicami in domom med 1. majem in 1. novembrom med 18. in 8. uro prevoz dovoljen za
osebna vozila in za katero je treba plačati cestnino. Od rampe v Planinci je okoli ¾ ure hoje do
postojanke.
Dom oskrbujejo z lastnim prevozom po omenjeni cesti. Ker je le-ta pozimi običajno neprevozna,
oskrbujejo postojanko tudi z motornimi sanmi.
V domu, v katerem so preko leta zaposlene tri osebe, v sezoni pa skupaj 5 oseb, je 73 ležišč
(zmanjšali so kapacitete iz nekdanjih 128 ležišč, saj so oddali v oskrbo zasebniku dva manjša
objekta nekaj deset metrov jugozahodno od koče, v katerih so prej imeli ležišča).
Z elektriko se oskrbujejo izključno iz javnega omrežja, za ogrevanje pa uporabljajo peč na drva.
Odpadke ločujejo na organske in druge, ki jih do odvoza deponirajo v kontejnerju ob planinski
koči.
Do planinske postojanke je speljan vodovod od Nadiže, ki izvira kakšnih 300 m od koče. Zajetje
leži nad višino planinskega doma in tako ni izpostavljeno potencialnemu onesnaževanju le-tega.
Voda je pitna in je nikoli ne zmanjka. »Ker je pri izviru Nadiže tudi zajetje pitne vode za Rateče,
je bila leta 2000 opravljena analiza kakovosti vode s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.
Rezultati so pokazali, da vzorec ustreza Pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode.«
(Baraga, 2002, str. 39-40)
Porabe vode ne merijo in je tudi ne plačujejo, čeprav imajo skupno zajetje z vodovodom Rateče.
Člani PD so namreč ob pomoči vojske zgradili omenjeno zajetje, zato je za njih voda zastonj. Iz
zajetja je po ceveh speljana neposredno v PP. Ukrepov za zmanjšanje porabe vode niso sprejeli,
razen tega, da perejo posteljnino »v dolini«.
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V planinski postojanki so stranišča na vodno splakovanje, umivalnica in prha s toplo vodo. Po
besedah oskrbnice se odpadne vode zbirajo v dveh greznicah, odplake iz kuhinje (v slednji imajo
lovilec maščob) v greznici zahodno od doma, tiste iz sanitarij pa v greznici jugovzhodno od
postojanke. Greznici imata prekate, verjetno sta dvoprekatni. Praznijo jih dvakrat letno, spomladi
in jeseni. Baraga (2002) navaja le eno greznico, volumna 7-8 m3, ki jo prazni Komunalno
podjetje Kranjska Gora. Po podatkih PZS pa se odpadne vode vodijo samo v ponikovalnico.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS, v vpisnih knjigah v sami
postojanki in v diplomskem delu I. Baraga. Število nočitev za posamezna leta je pridobljeno iz
knjig nočitev, o številu dnevnih obiskovalcev pa ni zanesljivih podatkov, saj vpisne knjige niso
na voljo. »Kje naj bi knjige bile, ne vedo niti na PD Medvode, ki upravlja z domom.« (Baraga,
2002, str. 37) Baraga navaja podatek o številu (dnevnih) gostov za leto 1995, ki ga je dobila v
obrazcu »Statistični podatki za leto 1995« na PZS in je 15200. Dodaja, da se ji zdi število »glede
na vse kasnejše podatke pretirano.« (Baraga, 2002, str. 37) Iz vpisnih knjig za leti 1999 in 2000
je namreč dobila število dnevnih gostov 2823 (za leto 1999) in 2034 (za 2000) (Baraga, 2002),
kar se mi zdi absolutno premalo. Morda sta ti števili res števili vpisanih v knjige, a je Baragova
pozabila množiti število s tri. Potem bi dobili število dnevnih gostov leta 1999 8469, za leto 2000
pa 6102, kar je verjetno že bližje dejanskemu številu obiskovalcev, čeprav ocenjujem, da je še
vedno prenizko. Na PZS nimajo podatkov, delne sem dobil v sami postojanki. Po teh je od 1.
oktobra 2003 do 30. aprila 2004 obiskalo postojanko 3118 (dnevnih) gostov. Pripomniti velja, da
je bila zima 2003/2004 vremensko zelo muhasta. Snega za turne smučarje (verjetno najbolj
popularen turni smuk v Sloveniji poteka ravno tukaj, s Kotovega sedla nad Tamarjem) je bilo
sicer veliko, a je bilo vreme ravno zato slabo (pogosto sneženje, nizka oblačnost, megla), snežne
razmere pa večinoma neugodne (plazovi). Zato sem mnenja, da je bila omenjena zima po obisku
Tamarja povprečna ali celo podpovprečna. Obisk postojanke se ni povečal niti v času
Svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici februarja 2004.
Tabela 43: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2000 v Planinskem domu Tamar
mesec
jan feb
mar
št. gostov
234 348 135
št. gostov * 702 1044 405

apr
132
396

maj
99
297

jun
87
261

jul
183
549

avg
294
882

sep
231
693

okt
189
567

nov
3
9

dec
99
297

Vir: Baraga, 2002
* št. gostov izračunanih po metodi PZS: vpisanih v vpisno knjigo množeno s tri (ker dopuščam možnost,
da je to pozabila storiti I. Baraga). Pri tem se zavedam, da se skoraj vsi zimski obiskovalci (to so skoraj
izključno turni smučarji, plezalci po zaledenelih slapovih in pristopniki na Jalovec skozi Ozebnik) zaradi
varnosti vpišejo v vpisno knjigo, medtem ko poletni gosti (pretežno izletniki) tega ne storijo.

Za primerjavo navajam še delne podatke za leti 2003 in 2004.
Tabela 44: Število dnevnih gostov po mesecih za leti 2003 in 2004 v Planinskem domu Tamar
mesec
št. gostov 2003
št. gostov 2004

jan feb
/
/
564 247

mar apr
/
/
450 330

maj jun
/
/
/
/

jul
/
/

avg sep okt
/
/
942
/
/
/

nov
135
/

dec
450
/

Vir: Vpisne knjige za leti 2003 in 2004

Iz preglednic je razvidno, da so razlike zelo velike. K temu najbrž ni botrovalo samo vreme,
ampak nedosledno zbiranje in ovrednotenje podatkov. Iz podatkov, ki jih je zbrala, je Baragova
(2002) prišla do sklepa, da je glede mesečnih obremenitev po številu gostov na prvem mestu
februar, sledijo pa avgust, januar in september. Takšna razporeditev se zdi kaj malo verjetna
(morda je bilo le leto 2000 takšno), saj sem mnenja, da največ ljudi obišče Tamar poleti. Temu v
prid govorijo tudi delni podatki za leti 2003 in 2004, ker pa podatki za poletne mesece manjkajo,
je težko priti do zaključkov. Glede na upad št. obiskovalcev z oktobra na november lahko
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sklepamo, da je bil višek dva meseca prej, v avgustu. Na podlagi omenjenih podatkov in lastne
presoje sem mnenja, da beleži Dom v Tamarju dva viška obiskovalcev. Prvi (primarni) je poleti,
z vrhuncem avgusta, drugi (sekundarni) pa pozimi, januarja, februarja ali marca, odvisno od
vremenskih in snežnih razmer. Tej trditvi v prid govorijo podatki o številu nočitev, le da je tu
primarni višek bolj izrazit, sekundarni pa zglajen. Zimski obiskovalci – turni smučarji – se
namreč podajo na Kotovo sedlo le za en dan in praviloma ne prenočujejo. Poletni prenočitveni
gosti pa so pretežno pristopniki na Jalovec. Tura na Jalovec je dolga (5-6 ur vzpona), razen tega
na tej strani ni nobene druge postojanke oz. prenočitvenih zmogljivosti, zato mnogi pred
vzponom prenočijo v Domu, da se lahko zgodaj zjutraj podajo na pot.
Tabela 45: Število nočitev v Domu v Tamarju med leti 1995 in 2003
Leto
Št. nočitev

1995
453

1999
997

2000
880

2001
775 (1065)*

2002
597

2003
527

Vir: Baraga, 2002 (za leta 1995-2000) ter knjiga nočitev Doma v Tamarju 2001-2003
* prva vrednost je iz knjige nočitev Doma v Tamarju, druga pa iz obrazca »Statistični podatki za leto
2001« pri PZS; pri nadaljnji analizi bom upošteval prvo vrednost.

Tabela 46: Število nočitev po mesecih za leta 2000, 2002 in 2003 v Domu v Tamarju
mesec
št. nočitev 2000
št. nočitev 2002
št. nočitev 2003

jan
29
13
14

feb
40
68
51

mar
77
64
64

apr
34
4
22

maj
83
22
22

jun
37
40
21

jul
116
121
96

avg
280
131
142

sep
98
64
46

okt
37
45
45

nov
3
15
0

dec
46
10
4

Vir: Baraga, 2002 (za leto 2000) ter knjiga nočitev Doma v Tamarju za 2002 in 2003

Med omenjenimi leti (Tabela 46) so vidna odstopanja, vendar trend ostaja isti. Veliko večje kot
razlike po mesecih so razlike v številu nočitev med leti. V drugi polovici devetdesetih je število
nočitev naraščalo in se celo podvojilo, nato pa začelo prav tako strmo upadati ter se med 1999 in
2003 skoraj razpolovilo.
Število nočitev v domu leta 1999 in 2000 postavlja pod vprašaj tudi število gostov za ti leti. Po
podatkih Baragove, bi naj kar vsak tretji obiskovalec koče v njej tudi prenočeval (997 nočitev :
2813 gostov = 1:2,8, oziroma 880:2034=1:2,3), kar se zdi kaj malo verjetno za dolinsko
postojanko. Izkušnje kažejo, da je pri dolinskih postojankah število dnevnih gostov običajno
okoli 10-krat večje od števila nočitev. Razmerje iz leta 1995 pa je še mnogo večje – kar 33-krat
(453:15200). Iz tega lahko ocenimo število dnevnih gostov na vsaj 6000. Če pa upoštevamo št.
gostov med oktobrom 2003 in aprilom 2004 (3118), torej v manj obremenjenem delu leta, ko
obišče postojanko verjetno le kakšna tretjina gostov, dobimo celoletno število obiskovalcev blizu
10000. Iz tega sledi ocena št. obiskovalcev med 6000 in 10000 na leto. Število kar ustreza
ocenam Barage množenim s 3 (8469 leta 1999 in 6102 leta 2000).
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj z njeno oskrbo nimajo problemov in niso
uvedli varčevalnih ukrepov za zmanjšanje porabe.
Računal sem na podlagi statističnih podatkov o številu nočitev za leto 2002, ker pa o številu
dnevnih gostov ni za nobeno leto zanesljivih podatkov, sem naredil za vsak mesec oceno, katero
podajam v naslednji tabeli.
Tabela 47: Ocena števila dnevnih gostov po mesecih v Planinskem domu Tamar
mesec
št. gostov

jan
450

feb
550

mar
500

apr
350

maj
450

jun
500

jul
avg
sep okt
1000 1800 1300 1000

nov
100

dec
400
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Iz tega dobimo oceno števila gostov v celem letu 8400. V glavni sezoni, od julija do konca
septembra je število osebja pet, sicer pa tri.
Tabela 48: Poraba vode v Domu v Tamarju (v litrih)
mesec jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

leto

poraba 16830 20730 20640 14490 17370 18900 37760 47360 38340 27000 11400 15900 286720
vode

Letna poraba vode je po tem izračunu 286720 l oz. povprečno 785 l na dan. Največja poraba je v
avgustu, povprečno več kot 1,5 m3/dan. Maksimalna poraba (vikend v avgustu) znaša okoli 10,7
m3/dan (70 nočitev, 400 obiskovalcev, 5 osebja).
Največje onesnaževanje vode je v avgustu, 21,5 PE, povprečno letno 10 PE, maksimalno dnevu
pa 140 PE. Ker je postojanka ena redkih, ki je odprta vse leto in za katero imam na voljo dovolj
podatkov, navajam povprečen populacijski ekvivalent za vsak mesec posebej.
Tabela 49: Onesnaževanje vode, ki ga povzroča Dom v Tamarju
mesec
PE

jan
7

feb
9

mar apr
8
6

maj jun
7
8

jul
15

avg sep
21,5 17

okt
12

nov dec
4
6

Ocena ranljivosti okolja
Planinska postojanka stoji v najmanj občutljivem naravnem okolju, saj je dno doline zapolnjeno
z morenskim gradivom in fluvioglacialnimi nanosi, ki so dober naravni filter onesnaženih voda.
V neposredni bližini doma je gozd sicer izkrčen, vendar je naravna gozdna združba alpski bukov
gozd s trilistno vetrnico, ki še vedno porašča velik del dna doline in spodnje dele pobočij. Poleg
bukve je v okolici postojanke tudi precej smrek. Prsteni pokrov – prevladuje rendzina – je plitek,
a sklenjen.
Odpadne vode Doma v Tamarju so potencialni onesnaževalec Nadiže, ki nižje pod domom
ponikne v morenski material in pride spet na dan kot izvir Save Dolinke v Zelencih. Zelenci
predstavljajo izredno ranljiv ekosistem, vendar jih bolj kot Planinski dom v Tamarju ogroža
kmetijstvo v vodozbirnem zaledju.
Število nočitev v domu je dokaj majhno, tudi dnevnih gostov ni veliko. Obisk postojanke je
relativno dobro razporejen preko celega leta, a so poletni viški občasno vseeno kritični (do 400
gostov na dan). Obremenjevanje okolja je zato majhno do zmerno. V prihodnosti bo potrebno
predvsem zmanjšati porabo vode z nekaterimi ukrepi (varčne pipe, ukinitev tuširanja za goste,
suha stranišča).
Zaradi majhne občutljivosti in obremenjevanja okolja je tudi ocena skupne ranljivosti okolja
majhna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: zelo primerno
Dom v Tamarju je zelo primeren za čiščenje odpadnih voda z rastlinsko čistilno napravo.
Prostora je veliko, postavitev čistilnih gred priporočam severozahodno od doma, na robu
travnika pred domom, v bližini smrekovega gozda, v smeri proti izviru Nadiže in Poncam. Dno
doline se tam blago spušča, tako da lahko odpadna voda gravitacijsko doteka na čistilne grede.
Izpust (iztok iz RČN) je mogoč direktno v strugo Nadiže, saj se nahaja zajetje višje od čistilne
naprave. Povprečno obremenjevanje je sicer relativno majhno, a so maksimalne obremenitve
zelo velike, zato bi RČN potrebovala okoli 300-350 m2 površine čistilnih gred. Potrebno bo
paziti, da bodo čistilne grede kar se da dobro osončene, saj prejme Tamar zaradi svoje lege malo
sonca. V času zimskega solsticija sonce nekaj časa ne bi sijalo na RČN, vendar pa so tudi
obremenitve takrat minimalne (povprečno okoli 7 PE). Snega, ki predstavlja zaščito (izolacijo
pred mrazom) mehkim delom rastlin ter predvsem mikrorganizmom, ki so glavni nosilci
čiščenja, je pozimi dovolj.
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Kot primarni usedalnik bi bila ustrezna dvoprekatna greznica ustreznih dimenzij. Ker je
postojanka dostopna po cesti, odprta vse leto in dobiva električno energijo iz omrežja, kaže
razmisliti tudi o drugih možnostih oz. rešitvah (ki pa bodo verjetno dražje in okolju manj
prijazne). Baragova (2002, str. 112) navaja, da zapečatenje greznice zaradi njenih majhnih
dimenzij ni mogoče, saj preko zime ne bi mogla zadržati vse odpadne vode do odvoza na
komunalno čistilno napravo.

7.9. KOČA V KRNICI (1113 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Koča leži v ledeniški dolini Krnica, ki je pravzaprav podaljšek Velike Pišnice, ki zavije nekoliko
proti vzhodu (smer doline severozahod – jugovzhod).
Dolina je nastala ob tektonski prelomnici, v času poledenitve pa jo je dodatno preoblikoval
ledenik. Današnji videz daje Krnici selektivna erozija v slabše odpornem srednjetriasnem
anizijskem dolomitu, ki gradi spodnje dele doline. Od ledenih dob je po dnu Krnice ostalo
morensko gradivo (Kunaver, 1999).
Dolina nima stalnega vodotoka. Nad planinsko kočo je izvir, ki ga uporabljajo tudi za oskrbo
postojanke. Ob večjih padavinah teče po dolini hudourniška Gruntovnica, ki se V klinu združi s
Suho Pišnico, ki priteče izpod Vršiča in od tam naprej teče kot Velika Pišnica (Baraga, 2002).
Vegetacija sega v Krnici do litološke meje tik pod strmimi apnenčastimi stenami vrhov nad
dolino. Gozd bukve in trilistne vetrnice, ki je zastopan po dnu doline, prehaja na meliščih v pas
ruševja in manjših travnatih zaplat (Kunaver, 1999).
Neugodne reliefne in podnebne razmere ne omogočajo kmetijskih dejavnosti; edina planina (V
klinu) v dolini Krnica je nastala v njenem spodnjem, severozahodnem delu, tik pod vršiško cesto.
Koča stoji na manjši gozdni jasi sredi obsežne doline Krnica med Martuljškimi gorami in
Škrlatico na vzhodu, Razorjem in Kriškimi podi na jugu in Prisojnikom na zahodu. Zgrajena je
bila leta 1933, kasneje večkrat obnovljena, vendar je vedno ohranila prvotni zunanji videz.
Nazadnje so jo temeljito obnovili leta 1987 (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Planinska koča je odprta v sezoni vsak dan od konca aprila (25. 4.) do sredine oktobra (15. 10.),
sicer pa ob sobotah, nedeljah in praznikih (povprečno 173 dni v sezoni in 60 dni izven sezone;
skupno torej 233 dni). Dostopna je po gozdni cesti, ki se pred mostom čez Veliko Pišnico
(gledano s strani Kranjske Gore) odcepi z vršiške ceste. Cesta je namenjena samo za oskrbo
(rampa takoj pri odcepu), tako da je do postojanke okoli uro in pol hoda. Nekoliko krajši dostop
je z Mihovega doma (prve serpentine) – uro hoda. Pozimi oskrbujejo kočo z motornimi sanmi.
Koča v Krnici je ena manjših v TNP, v njej je samo 27 ležišč. Za pridobivanje električne energije
uporabljajo agregat in sončne celice; kočo ogrevajo s pečjo na drva. Odpadkov ne ločujejo,
ampak jih samo vozijo »v dolino«, v Kranjsko Goro. Število osebja v postojanki je povprečno 3.
Z vodo se oskrbujejo iz zajetja, ki se nahaja okoli 100 m nad kočo. Voda je pitna in je nikoli ne
zmanjka. Posebnih ukrepov za zmanjšanje porabe niso sprejeli (razen tega, da perejo posteljnino
»v dolini«). V koči so stranišča na vodno splakovanje in umivalnica z mrzlo vodo. V kuhinji
nimajo lovilcev maščob, odpadne vode pa se zbirajo v greznici brez prekatov s ponikovalnico.
Podatkov o greznici (lokaciji in dimenzijah) nimam.
Porabe vode ne merijo, zato so upoštevane ocene oskrbnika: okoli 70000 l/leto, od tega v sezoni
60 m3, izven sezone pa okoli 10 m3. Po teh podatkih, bi bila povprečna poraba vode okoli 300
litrov na obratovalni dan, v sezoni slabih 350 l/dan, izven sezone pa samo 167 l/dan. Vrednosti
so zagotovo veliko večje, saj porabi okoli 300 litrov vode na dan že osebje, brez gostov in
»prenočevalcev«.
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Podatke o št. dnevnih gostov in nočitev sem dobil v diplomskem delu I. Baraga (2002). »Zaradi
neurejenih lastniških odnosov koča ni imela obratovalnega dovoljenja in vpisnih knjig ter knjig
nočitev v planinski postojanki niso vodili. Zato so podatki zelo skopi.« (Baraga, 2002, str. 45)
Tabela 50: Število dnevnih gostov v Koči v Krnici med leti 1995 in 2001
Leto
1995
1996
1997
2001
Št. gostov 11580
2889
4618
11082
Vir: Baraga, 2002

Tabela 51: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2001 v Koči v Krnici
mesec
jan
feb
mar apr
maj jun
jul
avg
sep okt
št. gostov 432 858 351 546 651 1062 1749 3186 1023 756

nov
126

dec
342

Vir: Baraga, 2002

Na podlagi mesečnih podatkov vidimo, da beleži Koča v Krnici dva viška dnevnih gostov. Prvi
(primarni) je poleti, z vrhuncem avgusta (skoraj 30 % celoletnega obiska), drugi (sekundarni) pa
pozimi – leta 2001 februarja, najbrž pa je sekundarni višek »premakljiv« na januar ali marec,
odvisno od vremenskih in snežnih razmer.
Podatkov o nočitvah nisem dobil, navajam le grobo oceno oskrbnika – med 300 in 600 nočitev
na leto. Razlike v številu dnevnih gostov med leti so zelo velike (med 1996 in 1995 kar 1:4) in
jih ne znam razložiti drugače kot s pomanjkljivim vodenjem statistike. Po teh podatkih je vsaj v
dveh letih Kočo v Krnici obiskalo nad 11000 obiskovalcev, kar je zelo veliko za tako majhno in
relativno odmaknjeno postojanko. Dnevnih gostov je bilo več kot denimo v Domu v Tamarju,
čeprav sem prepričan, da je Tamar bolj obiskan kot Krnica. Po drugi strani pa ocenjujem, da so
vrednosti za leto 1996 prenizke ter da postojanko vsako leto obišče vsaj 6000 dnevnih gostov.
Če predpostavimo, da postojanko letno obišče 12000 gostov, potem to pomeni povprečno 50 na
dan, kar je po moji oceni res veliko, skoraj nerealno. Po podatkih za avgust 2001, je tega meseca
obiskalo postojanko povprečno vsaj 100 gostov/dan!
Oskrbnik ocenjuje št. nočitev med 300 in 600 na leto, kar je nekoliko manj oz. približno toliko
kot v Tamarju (glej str. 91). Razmerje med nočitvami in številom dnevnih gostov je potem med
1:10 in 1:40!
Zaradi tako raznolikih podatkov, bom računal porabo vode dvakrat: prvič, pri nižji oceni, bom
upošteval št. gostov 6000 in 300 nočitev, drugič pa 12000 obiskovalcev in 600 nočitev.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj z njeno oskrbo nimajo problemov in niso
uvedli varčevalnih ukrepov za zmanjšanje porabe. Mesečne porabe nisem računal, saj nimam
zanesljivih podatkov o nočitvah.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je celoletna poraba vode v Koči v Krnici med
178000 in 286000 litrov (spodnja in zgornja ocena). Največ vode odpade na dnevne goste (50-63
%), najmanj na osebe, ki prenočijo (10-13 %). Maksimalna poraba vode je okoli 4300 l/dan (4
zaposlene osebe, 27 nočitev, 150 dnevnih gostov).
Povprečno letno onesnaževanje vode je med 10 in 17 PE (po spodnji in zgornji oceni obiska),
maksimalno v enem dnevu pa 55 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Planinska postojanka stoji v najmanj občutljivem naravnem okolju, saj je dno doline zapolnjeno
z morenskim gradivom in fluvioglacialnimi nanosi, ki so dober naravni filter onesnaženih voda.
Koča v Krnici stoji na majhni jasi, obdani z bukovim gozdom s trilistno vetrnico, ki porašča dno
doline (razen strug hudournikov) in spodnje dele pobočij. Prsteni pokrov – prevladuje rendzina –
je plitek, a pretežno sklenjen. Odpadne vode koče so potencialni onesnaževalec Velike Pišnice.
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Število nočitev v Koči v Krnici je majhno, razen tega je obisk postojanke relativno dobro
razporejen preko celega leta, zato tudi poletni viški niso problematični (kritični). Število dnevnih
obiskovalcev je za TNP majhno do zmerno (in vprašljivo!), zato bo potrebno zmanjšati porabo
vode z nekaterimi ukrepi (varčne pipe, suha stranišča).
Obremenjevanje okolja z odpadno vodo je majhno, vendar stanje poslabša dejstvo, da odplake
odvajajo v brezprekatno greznico s ponikovalnico. Tak način ravnanja z odpadno vodo je
premalo učinkovit in ne sodi v zavarovano območje – edini narodni park v Sloveniji.
Zaradi majhne občutljivosti in majhnega obremenjevanja okolja je ocena skupne ranljivosti
okolja majhna. Ocena je za Kočo v Krnici nezanesljiva, saj ni bilo na razpolago zanesljivih
podatkov o obremenjenosti postojanke.
Baragova (2002) navaja, da je na Veliki Pišnici v načrtu vodno zajetje za Kranjsko Goro in
Martuljek, kar bi povečalo občutljivost okolja na visoko; potrebna bo takojšnja sanacija.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: manj primerno
Koča v Krnici je manj primerna za čiščenje odpadnih voda z rastlinsko ČN, saj je na voljo
malo prostora. Planinski dom se nahaja na zahodnem robu majhne jase, za učinkovito čiščenje
odplak pa potrebujemo površino čistilnih gred okoli 120-140 m2 (npr. 9×15 m). Največ prostora
je na razpolago vzhodno in severovzhodno od postojanke. Ta osrednji del jase pa ima veliko
estetsko vrednost, zato ocenjujem, da bi bila postavitev RČN (jugo)vzhodno od koče manj
primerna. Tam je sedaj nekaj miz in klopi, ki bi se jih ob izgradnji čistilne naprave moralo
umakniti, to pa bi najverjetneje vplivalo na obisk (manj gostov). Poleg tega se teren južno in
vzhodno od postojanke vzpenja, tako da bi bila potrebna energija in strojna oprema (črpalka).
Postavitev RČN bi bila možna severno od koče, kjer se teren blago spušča. Zdi se, da so nekdaj
tu odlagali smeti in gradbeni material, tako da bi preureditev terena v čistilno napravo celo
pripomogla k lepšemu videzu jase (slika 11). Problem te lokacije je njena majhnost. Čistilne
grede namreč ne smejo biti postavljene preblizu koče ali na robu gozda, saj bi bila v tem primeru
njihova osončenost (in s tem delovanje) majhna; zaradi zaprtosti doline proti jugu, vzhodu in
zahodu je osončenost Krnice tako ali tako slaba (zlasti pozimi). Ker ni na razpolago zanesljivih
podatkov, so obremenitve v zadnjih letih vprašljive; potrebne bodo nadaljnje študije. V kolikor
bi z nekaterimi ukrepi zmanjšali porabo vode in s tem obremenitve odpadnih vod na okolje, bi
bila postavitev RČN na jasi severno od koče zelo primerna in smiselna.
Slika 11: Jasa, na kateri stoji Koča v Krnici, je majhna. V njenem severnem delu (spredaj) so
nekdaj odlagali smeti; ob zmanjšanju obremenitev bi tod lahko stala RČN. (foto: Erhartič, 2003)
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7.10. KOVINARSKA KOČA V KRMI (870 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Koča se nahaja v ledeniški dolini Krma, ki je vzporedna z dolinama Vrata in Kot ter prečna na
Zgornjesavsko dolino in dolino Radovne. Prevladujoča smer Krme je v spodnjem delu sever-jug,
v zgornjem delu pa severovzhod-jugozahod. Na južnem koncu jo zapira mogočno ostenje Debele
peči, ki se proti jugu oz. jugozahodu nadaljuje v grebenu, visokem okoli 1900 – 2000 m, do obeh
Draških vrhov, greben pa se sklene z najvišjim Toscem (2275 m). Severozahodno od Tosca je
globoka zajeda Bohinjskih vratc, nad katerimi se vzpenja Vernar, ki zapira Krmo na jugozahodu.
Severozahodna pobočja Krme so prav tako strma in skalnata, vrh dosežejo v Rjavini (2532 m) in
njenih stranskih vrhovih (Macesnovec, Dimniki, Luknja peč).
Krma nima stalnega vodotoka kot na primer Vrata. Struga Krmarice je bolj opazna šele v
spodnjem delu doline, pod planinsko kočo, a je v tem delu običajno suha. Kot površinski
vodotok se pojavi šele v bližini Pocarjeve domačije v Zg. Radovni, kjer je tudi sotočje s še enim
nestalnim vodotokom – Kotarico. Združena potoka se nato pod imenom Radovna usmerita proti
vzhodu. Ta nato teče skozi Gorje, (Blejski) Vintgar ter se v bližini Žirovnice oz. Most izliva v
Savo.
Dolina Krma je ledeniško preoblikovana in v celoti zasuta z morenskim gradivom ter materialom
iz vršajev in melišč. Dolina je poraščena z gozdom, ki je ponekod izkrčen za potrebe pašništva.
Alpski bukov gozd s trilistno vetrnico porašča večji del dna doline in spodnje dele pobočij.
Kovinarska koča v Krmi leži na dnu doline, v njenem spodnjem oz. srednjem delu, pomaknjena
pod strma pobočja Debele peči, na nadmorski višini 870 m. Koča stoji na robu gozda, nekaj
metrov dvignjena nad dolinsko dno. Vzhodno od postojanke se gozdnato pobočje sprva položno,
nato pa vse bolj strmo dviga k Pokljuki in vrhu Debele peči. Zahodno od koče je na samem dnu
doline obsežen pašnik – Zasipska planina.
Prvo postojanko na tej planini je uredilo PD Javornik-Koroška Bela v preurejeni pastirski koči
takoj po drugi svetovni vojni. Desetletje kasneje (leta 1959) so na severovzhodnem koncu
Zasipske planine zgradili novo, večjo postojanko in jo ob 90-letnici Železarne Jesenice
poimenovali po jeseniških železarjih – članih društva. Nazadnje je bila koča obnovljena leta
1983 (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Planinska koča je odprta od začetka junija (običajno 1.6.) do konca septembra (25.9.). Do nje je
iz Mojstrane ali iz Gorij po dolini Radovne speljana (pretežno) makadamska cesta, ki se po
dolini Krme nadaljuje še okoli 3 km daleč, v njen zgornji-srednji del. Postojanko oskrbujejo po
omenjeni cesti.
V Kovinarski koči je 30 ležišč, v njej sta zaposleni dve osebi. Električno energijo dobivajo iz
sončnih celic, za rezervo služi generator. Prostore ogrevajo s pečjo na drva.
Z vodo se oskrbujejo iz lastnega zajetja, ki se nahaja visoko (vsaj 100 m) nad kočo, na pobočju
pod Debelo pečjo. Zajetje in vodovod je iz leta 1963. Izvir, ki se nahaja v grapi Šinovec občasno
presahne oziroma se prestavi višje ali nižje od zajetja, tako da povzroča oskrbnikom nekaj
preglavic. Zato so tudi sprejeli nekatere ukrepe za zmanjšano porabo vode. Posteljnino perejo v
dolini, zunaj koče imajo suha stranišča, v sami postojanki pa so na vodno splakovanje, prhanje je
možno samo za osebje. Porabe vode ne merijo, po oskrbnikovi oceni znaša 3 do 4 m3 na teden,
torej okoli 500 l/dan. Poraba je nekoliko večja, saj z vodo oskrbujejo tudi živino na Zasipski
planini.
Odpadne vode se zbirajo v triprekatni greznici velikosti 5-6 m3, ki se nahaja okoli 5 m vzhodno
od koče, torej v smeri proti Debeli peči. Iz greznice je odpadna voda speljana v tla s
ponikovalnico.
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Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS, tekoče podatke (za 2003) pa mi je
posredoval g. Franc Svetina s PD Javornik-Koroška Bela.
Tabela 52: Število dnevnih gostov v Kovinarski koči v Krmi med leti 1996 in 2003
Leto
Št. gostov

1996
6315

1997
6789

1998
5787

1999
5772

2002
8610

2003
7200

Vir: Statistični podatki za leta 1996 do 2002 pri PZS ter ocena gospodarja PD Javornik-Koroška Bela za leto 2003

Tabela 53: Število nočitev v Kovinarski koči v Krmi med leti 1996 in 2003
Leto
1996
Št. nočitev 98

1997
83

1998
100

1999
102

2002
175

2003
80

Vir: Statistični podatki za leta 1996 do 2002 pri PZS ter ocena gospodarja PD Javornik-Koroška Bela za leto 2003

Podatkov po mesecih nimam, vendar sklepam, da je bilo okoli 40 % vsega prometa v sezoni
zabeleženega v avgustu. Če analiziramo podatke za leto 2003, je postojanko v avgustu obiskalo
okoli 2900 gostov, prenočilo pa jih je 32. Ker pa je bilo leto 2003 po številu nočitev
podpovprečno, bom pri nadaljnjem računanju uporabil nekoliko višjo vrednost, to je 100.
Potemtakem je v avgustu prenočilo okoli 40 oseb.
Iz razmerja med nočitvami in številom dnevnih gostov je razvidno, da je postojanka izrazito
izletniška, saj je razmerje med 1:50 in 1:80, kar je najvišje zabeleženo razmerje med vsemi
obravnavanimi postojankami.
Pri izračunu porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil srednje vrednosti (osebje-80
l/dan, nočitev-40 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), saj imajo v postojanki občasne težave z vodno
oskrbo in so zato sprejeli nekatere ukrepe za zmanjšanje porabe vode.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je poraba vode okoli 95 m3 (94720 l) na sezono
oz. dobrih 800 l/dan, kar je več, kot navaja gospodar planinskega društva (500 l/dan). Če bi
upošteval še porabo vode za živino, potem bi bila izračunana vrednost vsaj 2-krat večja od
oskrbnikove ocene. Pomemben je podatek, da kar tri četrtine (72000 l) porabe vode odpade na
enodnevne obiskovalce. Rešitev bi torej bila v zaprtju stranišč na vodno splakovanje za dnevne
goste in zmanjšanju ponudbe hrane in pijače. Dnevni obiskovalci naj bi torej uporabljali samo
zunanja, suha stranišča, sanitarije na vodno splakovanje v sami postojanki pa naj bodo
namenjene samo za osebje in tiste, ki v koči prenočujejo (teh je zelo malo). Ocenjujem, da bi se
v tem primeru lahko poraba vode zmanjšala za okoli 36000 litrov na sezono oz. povprečno za
dobrih 300 l/dan, ob predpostavki, da bi dnevni gost porabil namesto obstoječih 10 litrov
približno 5 litrov vode.
Trenutno znaša maksimalna dnevna poraba vode približno 3 m3 (2 oskrbnika, 25 nočitev, 200
gostov).
Povprečno letno oz. sezonsko onesnaževanje okolja z odpadno vodo je 18 PE, maksimalno (v
enem dnevu) 65 PE, povprečno v avgustu kot najbolj obremenjenem mesecu pa 26 PE. Ker
imajo v Kovinarski koči občasne težave z vodno oskrbo in ker sprejemajo nekatere ukrepe za
manjšo porabo vode, je tudi onesnaževanje okolja z odpadno vodo manjše; ocenjujem, da za
okoli 20 %. Korigirane vrednosti: sezonsko onesnaževanje 14 PE, maksimalno v avgustovskem
vikendu 52 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Kovinarska koča v Krmi stoji v najmanj občutljivem naravnem okolju, saj je dno doline
zapolnjeno z morenskim gradivom in fluvioglacialnimi nanosi, ki so dober naravni filter
onesnaženih voda. Na omenjenih sedimentih so se razvile plitve do srednje globoke rendzine.
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Na samem dnu doline – zahodno od planinske postojanke – je gozd sicer izkrčen za potrebe
pašništva, drugod pa dolino in spodnje dele pobočij porašča alpski bukov gozd s trilistno
vetrnico.
Odpadne vode iz Kovinarske koče so potencialni onesnaževalec Radovne, saj se postojanka
nahaja v njenem vodozbirnem območju. Radovna, ki se pojavi na površju nekaj kilometrov pod
kočo, dobiva vodo tudi iz že večkrat omenjene Krmarice, nestalnega vodotoka Krme. Sicer pa
Radovno bolj kot planinska postojanka ogrožata v zgornjem toku naselji Zg. in Sr. Radovna ter
kmetijske dejavnosti, v spodnjem toku pa vasi Zgornje in Spodnje Gorje.
Število nočitev v Kovinarski koči je majhno – najmanjše izmed vseh obravnavanih postojank –
zato je tudi obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami majhno. Število dnevnih gostov je
zmerno, prevladujejo izletniki, a je njihov vpliv vseeno manjši, kot bi morda pričakovali, saj na
zmanjšano količino odpadnih voda precej prispevajo suha stranišča. V naslednjih letih bo
potrebno te ukrepe še okrepiti z zaprtjem stranišč na vodo splakovanje v koči ter postavitvijo še
dveh suhih stranišč zunaj objekta. Sanitarije na vodno splakovanje v postojanki naj bodo
dostopne samo za osebje in tiste, ki v koči prenočujejo.
Zaradi majhne občutljivosti in obremenjevanja okolja s strani odpadnih vod iz Kovinarske koče
je ocena skupne ranljivosti okolja majhna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: zelo primerno
Kovinarska koča v Krmi je zelo primerna za čiščenje odpadnih voda z rastlinsko čistilno
napravo. Primeren prostor najdemo zahodno od koče, v smeri proti (neurejenemu) parkirišču in
dnu doline (slika 12). Najboljša lokacija je tik ob koči oz. takoj za leseno ograjo. Tu se pobočje
blago spušča proti cesti na dnu doline. Pri iztoku iz RČN se ob sedanjem parkirišču, ki ga bo
potrebno sanirati, uredi kal – napajalnik za živino. Za učinkovito čiščenje odpadne vode bi bila
potrebna površina čistilnih gred okoli 100 – 120 m2. Kot primarni usedalnik bi lahko služila
obstoječa greznica, iz nje pa bi voda gravitacijsko dotekala do čistilnih gred.
Slika 12: Kovinarska koča v Krmi je ena primernejših planinskih postojank za čiščenje odpadnih
vod z rastlinsko čistilno napravo. V ospredju prostor, kjer bi lahko stale čistilne grede.
(foto: Erhartič, 2003)
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7.11. BLEJSKA KOČA NA LIPANCI (1630 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Pokljuka leži na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka in je največja planota v Julijskih
Alpah. Na jug se spušča v dolino Save Bohinjke, na severovzhod v dolino Radovne, na
severozahod sega do grebena nad Krmo. Večinoma jo gradi triasni apnenec. Čeprav zaradi
uravnanega površja spominja na dinarske kraške planote, pa ji dajeta ledeniška preoblikovanost
ter planinsko gospodarstvo povsem alpski videz. Površje je razgibano, razčlenjeno v kopaste
hrbte in griče, med katerimi potekajo suhe doline. Značilne so večje in manjše kotanje, v katerih
so se ponekod razvile planine. Večji del planote se razteza na nadmorski višini med 1200 in 1500
m. Na severozahodni strani se nad planoto vzpenja Pokljuško pogorje med Toscem in Debelo
pečjo. V ledeni dobi je velik del Pokljuke prekrival Bohinjski ledenik, zato je planota večinoma
prekrita z morenskim drobirjem. Tedaj so nastala manjša jezera, v katera se je usedala glina, ki
prekriva prepustni apnenec. Na Pokljuki je več močvirnih površin in šotnih barij (Šijec, Veliko
Blejsko barje), ki so nastala iz ledeniških jezer. Planota je pretežno poraščena z gozdom, največ
je smrekovih rastišč, kar je v skladu z ostrim podnebjem. Listavcev je le 5% (Enciklopedija
Slovenije, Zv. 9, str. 50-51).
Ugotavljanje smeri podzemnih vodnih tokov je najtežje na velikih planotah kot je Pokljuka.
Zanjo vemo v glavnem le to, da studenci z Goreljka ne tečejo podzemsko takoj proti Savi, kot bi
pričakovali, pač pa na jugozahod v smeri proti Srednji vasi v Bohinju. Seveda pa vse velike
doline, ki obdajajo Pokljuko – Krma, Radovna in dolina Save Bohinjke – pritegnejo vode z
robnega območja planote, kar dokazujejo številni kraški izviri ob vznožju. Razumljivo je tudi, da
imajo večji kraški izviri večje zaledje, ki sega daleč v osredje planote (Kunaver, 1985, str. 53).
Pokljuka ima na severni strani neskladno zgradbo – neskladno pobočje oz. ostenje Krme, na
južni pa skladno. Zato bi bilo mogoče sklepati na odtok proti jugu, vendar je Pokljuka v tem
pogledu slabo raziskana.
Blejska koča se nahaja na planini Lipanca na severozahodnem delu planote pod Lipanskim
vrhom (1965 m), ki je del že omenjenega robnega grebena med Pokljuko in Krmo. Lipanca je
najvišje ležeča planina na Pokljuki. Sama koča stoji na osrednjem, razglednem zahodnem delu
planine na jugovzhodnem pobočju Lipanskega vrha.
Prvo planinsko postojanko na Lipanci je PD Bled odprlo leta 1951 v preurejeni pastirski koči.
Četrt stoletja kasneje so od blejskih kmetov kupili sosednjo pastirsko kočo ter jo predelali in
povečali v planinsko postojanko. Odprta je od leta 1978, v tem času tudi večkrat obnovljena.
Delovanje PP
Blejska koča je že okoli 6 let odprta vse dni v letu; oskrbujejo jo po asfaltirani cesti na Pokljuko,
od Mrzlega studenca naprej pa po gozdnih cestah, bodisi mimo planine Javornik ali mimo
Medvedove konte, kjer je tudi rampa. Od tod do koče je »cesta« zelo slaba in namenjena samo
oskrbi postojanke, za obiskovalce pa je do nje pol ure hoje.
V koči s 50 ležišči sta čez leto zaposleni dve osebi, ki jima v poletni sezoni pomagajo člani
družine (dodatno ena ali dve osebi). Električno energijo pridobivajo iz sončnih celic; s slednjimi
delno ogrevajo tudi prostore (dodatno ogrevanje s pečjo na olje). V Blejski koči imajo dva
ločena sistema za oskrbo z vodo: prvi je kapnica (deževnica) s streh, ki se zbira v rezervoarju
velikosti približno 25 m3. Uporablja se za splakovanje stranišč. Drugi sistem je zajetje studenca
višje v pobočju nad postojanko. Voda se zbira v drugem rezervoarju, ki prav tako drži okoli 25
m3. V koči imajo občasne težave z vodno oskrbo, odvisno od leta, saj v času daljše (poletne) suše
izvir presahne. Problemi se pojavljajo tudi pozimi zaradi snega, mraza in ledu. V načrtu imajo
zajezitev izvira še višje v pobočju, vendar je to povezano s precejšnjimi stroški. Zaenkrat so v
koči stranišča na vodno splakovanje, vendar razmišljajo o gradnji suhih stranišč v bližini
postojanke. Posteljnino perejo v dolini vse od odprtja nove koče leta 1978. Tuširanje za goste ni
mogoče. Po oceni oskrbnika je poraba vode v povprečju vsaj 250 l/dan, v poletni sezoni torej še
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precej več. V kuhinji imajo lovilec maščob, odpadne vode pa se zbirajo v dvoprekatni greznici,
velikosti okoli 18 m3, ki se nahaja nekaj metrov severovzhodno od postojanke. Odpadne vode so
nato speljane v ponikovalnico.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev mi je posredoval gospodar PD Bled g. Janez Petkoš,
nekaj podatkov sem dobil tudi na PZS.
Tabela 54: Število dnevnih gostov v Blejski koči na Lipanci med leti 1996 in 2003
Leto
Št. gostov

1996
12000

1997
9000

1998
14600

2001
10877

2003
30000

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2001« pri PZS ter ocena g. Petkoša za leto 2003

Tabela 55: Število nočitev v Blejski koči na Lipanci med leti 1996 in 2003
Leto
1996
Št. nočitev 357

1997
283

1998
515

2001
1193

2003
1050

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2001« pri PZS ter ocena g. Petkoša za leto 2003

Razlike med leti so zelo velike, pri številu dnevnih gostov 1:3, pri št. nočitev kar 1:4. Po teh
podatkih število obiskovalcev Lipance iz leta v leto niha. Najmanj jih je bilo leta 1997, le 9000,
največ pa lansko leto. Gospod Petkoš je ocenil število dnevnih obiskovalcev leta 2003 na okoli
30000, kar se zelo dobro ujema z vpisom v vpisno knjigo (vpisanih je okoli 10000 obiskovalcev,
če to množimo s tri, dobimo 30000). Blejska koča je nekje med izletniško in planinsko, tako da
se mi zdi ocena kar »dobra«. Precej nižjega števila gostov v preteklih letih ne znam razložiti.
Zelo različno je tudi število nočitev; v grobem lahko v zadnjih letih opazimo trend naraščanja
števila nočitev, kar lahko vsaj delno pripišemo lepim in vročim poletjem.
Tabela 56: Število dnevnih gostov v Blejski koči po mesecih za leti 2003 in 2004
mesec
št. gostov 2003
št. gostov 2004

jan

feb

mar apr

maj jun jul
avg sep okt nov
5350 6150 8800 3500 1500 420
540 660 300 180 540

dec
900

Vir: Vpisne knjige v Blejski koči na Lipanci

Na voljo imam samo delne mesečne podatke, ki pa vseeno dobro kažejo sezonsko dinamiko. Na
višku sezone – julija in avgusta – je kočo obiskalo kar polovica vseh gostov. Najmanj
obiskovalcev imata april in marec, kar je potrdil tudi gospodar PD Bled, saj je v teh dveh
mesecih tudi dohodek na koči najnižji. Morda velja opozoriti še na to, da je bilo vreme (oz.
snežne razmere) v prvi polovici leta 2004 bolj malo naklonjeno hoji v hribe, tako da so
povprečne vrednosti (večletno povprečje) bržkone nekoliko višje.
Podatkov o številu nočitev po mesecih nimam, a so po mnenju g. Petkoša skladni s podatki o
nočitvah. Tako je bilo približno 500 (skoraj polovica) nočitev zabeleženih v juliju in avgustu,
sledita junij in september.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil višje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-50 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), vendar ne najvišjih, saj se postojanka občasno
sooča s pomanjkanjem vode in zato sprejemajo nekatere ukrepe za zmanjšanje porabe.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je celoletna poraba vode skoraj 440 m3 (437900 l)
ali povprečno 1200 l/dan. Izračunana vrednost je mnogo večja od oskrbnikove ocene (250 l/dan).
Od porabljene vode odpade na dnevne obiskovalce kar 68,5 % ali 300 m3! Največja poraba je v
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avgustu, okoli 115000 litrov oz. povprečno 3700 l/dan. Maksimalna poraba vode v enem dnevu
je kar 6,9 m3 (4 zaposleni, 50 nočitev, 400 dnevnih gostov).
Povprečno letno onesnaževanje vode je 24 PE, povprečno v avgustu kot najbolj obremenjenem
mesecu naraste na 80 PE, maksimalno pa 129 PE. Zaradi občasnih težav z vodno oskrbo lahko
onesnaževanje vode zmanjšamo za okoli 10 %. Korigirane vrednosti: povprečno onesnaževanje
22 PE, maksimalno približno 116 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Blejska koča leži v zmerno občutljivem naravnem okolju, saj je planina Lipanca pokrita z
morenskim gradivom, ki je dober naravni filter onesnaženih voda. Problematično pa je, da še
vedno ne vemo, kam se odvajajo vode s tega dela Pokljuke. Glede na razdaljo bi pričakovali
odtok proti Krmi, ki leži v neposredni bližini postojanke, glede na vpad skladov pa je pričakovati
odtok proti jugu, proti Savi Bohinjki.
Prsti so plitve rendzine, ki pokrivajo morenski drobir. Na planini prevladuje travniško
rastlinstvo, planina pa je z vseh strani obdana z iglastim gozdom. Zahodno od postojanke gozd
hitro prehaja v ruševje, precej pobočja je tudi skalnatega (neporaščenega).
Število nočitev v Blejski koči je dokaj majhno, število dnevnih gostov pa veliko, saj je
postojanka izrazito izletniška. Stanje nekoliko blaži sezonska razporeditev obiskovalcev.
Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami je zmerno. Zaradi občasnih težav z oskrbo vode bo
potrebno zmanjšati porabo le-te z izgradnjo suhih stranišč in namestitvijo varčnih pip.
Skupna ocena ranljivosti okolja je zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: manj primerno
Blejska koča leži na zahodnem delu planine Lipance, na jugovzhodnem pobočju Lipanskega
vrha v grebenu nad Pokljuško planoto. V kvadrantu zahodno od postojanke se pobočje strmo
vzpenja, zato v tej smeri izgradnja čistilnih sistemov ni smiselna. Jugovzhodno od koče pa je v
pobočju pregib – manjša uravnava, na kateri bi sicer bilo dovolj prostora za postavitev rastlinske
čistilne naprave, vendar je prostor pred postojanko preveč dragocen zlasti z estetskega vidika
planine. Izgradnja RČN bi bila mogoča – a po moji oceni ne preveč smotrna, saj bi bila
postavitev čistilnih gred zaradi neprimerne oblikovanosti površja zelo zahtevna – tudi v obsežni
depresiji severovzhodno od koče. Dno je neprepustno, saj se v kotanji občasno nabira voda, ki
služi tudi kot napajalnik za živino. Pri postavitvi sistema bi bil potreben nekoliko večji poseg v
prostor, saj se rob kotanje nahaja okoli meter višje kot greznica Blejske koče. Rob je iz
nesprijetega ledeniškega drobirja, tako da kopanje kanala za namestitev dotočne cevi na RČN ne
predstavlja večjega problema in ne zahteva posebne tehnične opreme. Postavitev čistilnih gred
predlagam na jugovzhodnem delu kotanje, saj se tam pobočje najbolj blago spušča v depresijo.
Voda bi na čistilne grede s skupno površino okoli 250 – 290 m2 dotekala gravitacijsko (v kolikor
se skoplje že omenjen kanal) ali pa se namesti črpalko, ki bi potiskala vodo iz greznice do roba
kotanje. Za mehansko predčiščenje se uporabi obstoječo dvoprekatno greznico. Čistilne grede bi
se nahajale na pobočju kotanje, iz njih pa bi se očiščene vode stekale na dno kotanje, kjer je kal
za napajanje živine.
Ker je onesnaževanje Blejske koče veliko in je za učinkovito čiščenje odpadnih vod potrebnega
veliko prostora, ocenjujem, da je Blejska koča manj primerna za postavitev RČN.
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7.12. PLANINSKA KOČA NA USKOVNICI (1154 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Uskovnica je obsežna planota na višini med 1000 in 1500 metri, razpotegnjena v smeri severjug, skrajnem zahodnem delu Pokljuke. Od slednje jo na vzhodu loči dolina potoka Ribnice, ki
izvira med Viševnikom in Ablanco severno od Uskovnice. Na zahodu pada Uskovnica strmo v
dolino Voje s potokom Mostnico, na jugu pa jo zapira Studor in manjša grapa potoka Vrčica.
Tako kot Pokljuko je tudi velik del Uskovnice v ledeni dobi prekrival Bohinjski ledenik, zato je
pretežen del planote prekrit z morenskim drobirjem. Na Uskovnici so ledeniki pustili talne
morene, kjer so v holocenu nastali tako imenovani grbinasti travniki. Zaradi kemičnega
raztapljanja apnenčastega morenskega gradiva je površje valovito. Zlasti spodnji del planote je
močno zakrasel. Značilne oblike so pretežno zaraščene z gozdom, grbinaste travnike najdemo le
še v osrednjem delu planote, na višini med 1150 in 1350 m.
Vodotokov na Uskovnici ni – razen že omenjene Ribnice na skrajnem vzhodnem delu planote –
je pa na planini več izdatnih izvirov, ki so omogočili razvoj planšarstva.
Na spodnjem, jugovzhodnem koncu obsežnih pašnikov planine Uskovnica stoji planinska koča.
V bližini postojanke so na vseh straneh številni pastirski stanovi, preurejeni v počitniške hišice.
Planinsko kočo, ki se je med leti 1981 in 1994 imenovala Koča Jeseniško-Bohinjskega odreda na
Uskovnici, je leta 1955 zgradilo PD Bohinj-Srednja vas (Dobnik, 1998).
Zaradi nesodelovanja PD Bohinj-Srednja vas so podatki o delovanju postojanke pomanjkljivi,
temu primerna (in skrajšana) je tudi analiza Planinske koče na Uskovnici.
Delovanje PP
Koča je odprta od okoli 20. junija (po nekaterih podatkih celo od konca aprila) do konca
septembra, izven sezone pa ves teden okoli 1. maja ter ob vikendih – ob sobotah, nedeljah in
praznikih (povprečno 103 dni v sezoni in 85 dni izven sezone; skupno torej 188 dni). Oskrbujejo
jo po slabi cesti, ki je za javni promet zaprta. Najkrajši dostop do postojanke je z avtom s
Pokljuke preko Rudnega polja in planine Praprotnica; od tod še 20 minut peš, ali iz Srednje vasi
oz. Studorja z avtomobilom do planine Lom ter nato 15 min. peš do koče.
V Planinski koči na Uskovnici je 70 ležišč (z depandanso), v njej so zaposlene 2-3 osebe. Z
električno energijo se oskrbujejo iz javnega omrežja (daljnovod Srednja vas – Rudno polje).
Prostore ogrevajo s pečjo na drva in s pečjo na kurilno olje.
Z vodo se oskrbujejo iz zajetja, ki se nahaja na planini Konjščica, severno od Uskovnice, med
Ablanco in Viševnikom. Izvir je stalen, vode nikoli ne zmanjka, zato tudi ne izvajajo ukrepov za
zmanjšanje porabe. Stranišča so na vodno splakovanje, na voljo je tudi umivalnica in tuš s toplo
vodo. V koči uporabljajo posteljnino za enkratno uporabo, ki jo nato zavržejo (v smeti). Porabe
vode ne merijo, tudi oceniti je ne znajo.
Odpadne vode se zbirajo v triprekatni greznici neznanih dimenzij.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS. Mesečnih podatkov nimam, zato
se bom osredotočil samo na celoletno in maksimalno porabo oz. obremenitve.
Tabela 57: Število dnevnih gostov v Planinski koči na Uskovnici med leti 1996 in 1999
Leto
Št. gostov

1996
8400

1997
11058

1998
8800

1999
10530

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS

Tabela 58: Število nočitev v Planinski koči na Uskovnici med leti 1996 in 1999
Leto
1996
Št. nočitev 1183

1997
801

1998
902

1999
1146

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 104

Tako pri številu dnevnih gostov kot pri številu nočitev so prisotna nihanja, ki pa niso tako velika
in najverjetneje odslikavajo vremenske razmere posameznih let. Velja omeniti, da število 8800
ni deljivo s tri. Največji obisk je zagotovo avgusta, sledita mu julij in september. Predvidevam,
da v teh treh mesecih obišče postojanko okoli dve tretjini vseh gostov.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj je planinska postojanka izletniško naravnana,
nima problemov z vodno oskrbo in ne sprejema nobenih ukrepov za zmanjšanje porabe vode.
Porabo računam za leto 1999, saj novejših podatkov ni bilo na razpolago.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je bila poraba vode oz. količina odpadne vode v
Planinski koči na Uskovnici v letu 1999 273700 litrov oz. povprečno slabih 1500 l/dan.
Maksimalna poraba vode v enem dnevu je okoli 6,3 m3 (200 dnevnih gostov, 50 nočitev, 3
zaposlene osebe).
Povprečno letno onesnaževanje vode je okoli 20 PE, maksimalno pa 78 PE.
Ocena ranljivosti
Planinska koča na Uskovnici leži v zmerno občutljivem naravnem okolju. Planina je pokrita z
morenskim gradivom, ki je dober naravni filter onesnaženih voda. Kam tečejo odpadne vode, ni
raziskano, predvidevam pa odtok v bližnjo dolino oz. korita Ribnice le nekaj sto metrov vzhodno
od koče. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je nižje (nizvodno) na Ribnici zajetje pitne vode za Srednjo
vas.
Precejšen del Uskovnice odvaja vodo tudi na zahod, saj najdemo v Vojah nekatere dokaj močne
kraške izvire (npr. Kropa). Južni del planote odvaja vodo bodisi v Ribnico bodisi v Mostnico,
vsa pa se zbere v Zgornji bohinjski dolini ter se tik za Bohinjskim jezerom izliva v Savo
Bohinjko.
Prsti na Uskovnici so plitve rendzine, ki pokrivajo morenski drobir. Na planini prevladuje
travniško rastlinstvo, planina pa je z vseh strani obdana z alpskim bukovim gozdom, kateremu je
človek primešal smreko.
Število nočitev v Planinski koči na Uskovnici je srednje veliko, prav tako število dnevnih gostov.
Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami je zato zmerno. V prihodnosti bo potrebno
predvsem zmanjšati porabo vode (z zmanjševanjem udobja, z izgradnjo suhih stranišč in
namestitvijo varčnih pip).
Skupna ocena ranljivosti okolja je zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: primerno
Planinska koča stoji na jugovzhodnem koncu obsežnih pašnikov planine Uskovnica. Sodeč po
naravnih danostih (reliefu, lokaciji) in obremenitvah, bi bila pri Koči na Uskovnici možna
postavitev rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod. Zaradi pomanjkanja podatkov
(zlasti o obremenitvah in dosedanjem ravnanju z odpadno vodo – velikost in lokacija greznice,
ponikovalnica,…) pa je na tem mestu težko priti do zaključka ali upravičevati njeno izgradnjo.
Prostora za izgradnjo rastlinske čistilne naprave s površino 160 – 200 m2 je okoli koče dovolj,
lahko pa se pojavijo težave z lastništvom, saj so bližnji pastirski stanovi preurejeni v počitniška
bivališča. Ocenjujem, da je za postavitev čistilnih gred najprimernejši kvadrant zahodno od koče,
onstran makadamske ceste (kolovoza). Ker so tudi vikendi večinoma brez ustrezne kanalizacije
oz. čistilne naprave, bi bilo smotrno razmisliti o izgradnji skupne čistilne naprave – tako za
planinsko postojanko kot tudi za preostale pastirske stanove in počitniške hišice.
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7.13. VODNIKOV DOM NA VELEM POLJU (1817 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Velo polje je del večje reliefne depresije, podobne razpadli suhi dolini, ki se z dnom na
nadmorski višini med 1650 in 1750 m vriva med dve gorski slemeni. Na zahodu tvorijo to sleme
Mišelj vrh, Škednjovec in Stogi, na vzhodu pa Tosc in Vernar. Velo polje je pravzaprav spodnji,
razširjeni del ledeniške Velske doline. Iz slednje je potok po umiku ledenikov zasul kraško
kotanjo – Velo polje – z naplavinami. Dno so nasuli tudi hudourniki in plazovi s strmih pobočij
nad reliefno depresijo. Velo polje je najbolj znana kotanja v omenjeni suhi dolini, ni pa edina.
Južno od Velega polja je Malo polje, naše najvišje kraško polje. Značilna ni le oblika, ampak
predvsem stalen vodotok z izvirom in ponorom, ki vijuga na ilovnati močvirni ravnini. Po
obilnem deževju voda zastaja v nekaterih kotanjah. Občasno je zalito tudi Velo polje, voda pa
ponika v štirih aluvialnih vrtačah na spodnjem koncu nasute ilovnate peščene ravnine. Največ
vode priteče iz Velske doline, vendar so tu še drugi vodni viri; Gams (1963) navaja kar 5
studencev. V večini primerov prihaja voda na dan na pobočju nad poljem, na stiku med apnenci,
ki gradijo Vernar, in vložki lapornatega skrilavca (manj propustne ladinijske plasti, ki so
vkleščene med gmoto Tosca in Vernarja). V južnem ostenju Vernarja so razgaljeni skladoviti
apnenci. Sinklinalno zgradbo je porušila tektonska prelomnica, ki vpada proti jugu; nad njo se
začenja apneniška skladovnica Tosca. Ob tej prelomnici je nastal izvir, ki ga zajema Vodnikov
dom. Voda, ki preostane od zajetja, kmalu ponikne v grušč pod kočo ter v njem teče proti
Malemu polju, na robu katerega je drugotni izvir. V to smer priteka tudi odpadna voda
Vodnikovega doma. Vsa voda se na Malem polju nekaj časa obdrži na površju, nato pa na stiku z
apnencem ponikne v požiralnike (Gams, 1962, 1963).
Janež (1997, str. 54) v svojem poročilu navaja, da »v sedanjem stanju planinska postojanka ne
onesnažuje opazneje podzemne vode. Velo in Malo polje sta najverjetneje del kraškega povodja
Mostnice.«
Vodnikov dom stoji na mali terasi na zahodnem pobočju Tosca, okoli 130 m nad Velim poljem.
Prvo kočo so na tem mestu zgradili že leta 1895 ob 100-letnici vzpona slovenskega pesnika
Valentina Vodnika na Mali Triglav. Po drugi svetovni vojni je Vodnikovo kočo prevzelo PD
Bohinj-Srednja vas. Zaradi dotrajanosti stare postojanke so v letih 1954 do 1958 zgradili novo.
Pozneje so dom večkrat obnavljali, nazadnje leta 2003 (nova streha).
Vodnikov dom je eden izmed štirih postojank, s katerimi upravlja PD Bohinj-Srednja vas, ki mi
ni posredovalo želenih podatkov. Podatki, ki sem jih dobil na Planinski zvezi, so pomanjkljivi,
zato je tudi analiza nekoliko poenostavljena (skrajšana).
Delovanje PP
Koča je odprta od druge polovice junija do konca septembra (približno 102 dneva). Dostopna je
samo peš, bodisi s Pokljuke, Uskovnice, iz Voj, Fužinskih planin, Velske doline, s Triglava
(preko Konjskega prevala) ali iz Krme. Je pomembno križišče poti, zato je tudi zelo obiskana,
zlasti kot vmesna postaja na poti iz Bohinja na Triglav. Postojanko oskrbujejo s helikopterjem ali
v kombinaciji z nosači (konji). V domu, ki ima 60 ležišč, so zaposlene tri osebe, avgusta pa 4.
Električno energijo dobivajo iz sončnih celic, za rezervo imajo agregat. Z vodo se oskrbujejo iz
izvira, ki se nahaja tik nad kočo (glej zgoraj). Problemov z vodno oskrbo nimajo, saj izvir nikdar
ne presahne. Stranišča so na vodno splakovanje, tuširanje za goste ni možno. V postojanki
uporabljajo posteljnino za enkratno uporabo. Porabe vode ne merijo, tudi oceniti je ne znajo;
oskrbnica pa se je strinjala, da je najbrž zelo velika. Odpadne vode se zbirajo v triprekatni
greznici, za katero je oskrbnica vedela samo, da je ogromna. Predvidevam, da se greznica nahaja
zahodno ali južno od postojanke, v smeri proti Velemu oz. Malemu polju.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS ter v vpisni knjigi v samem domu.
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Tabela 59: Število dnevnih gostov v Vodnikovem domu na Velem polju med leti 1996 in 2003
Leto
Št. gostov

1996
18900

1997
28248

1998
22250

1999
20400

2003
18690

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS ter vpisna knjiga in ocena oskrbnice za leto 2003

Tabela 60: Število nočitev v Vodnikovem domu na Velem polju med leti 1996 in 2003
Leto
Št. nočitev

1996
1805

1997
2625

1998
2534

1999
2436

2003
2500

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS ter ocena oskrbnice za leto 2003

Po podatkih iz zgornjih tabel bi lahko sklepali, da je postojanka bolj izletniška, vendar ni tako.
Vodnikov dom se namreč nahaja ob najlažji poti na Triglav, nekako na pol poti med izhodiščem
(Rudno polje) in Triglavom oz. Kredarico (Triglavski dom). Zato je koča dobro obiskana,
prenočuje pa jih kljub vsemu manj, kot bi morda pričakovali, saj se skušajo planinci že prvi dan
povzpeti na Kredarico ali do Planike, tako da jih drugi dan čaka krajši pristop na Triglav.
Obisk med leti niha, najbolj je bila koča zasedena leta 1997, najmanj pa leto poprej. Zlasti pri
številu dnevnih obiskovalcev se dobro vidi trend, ki je značilen za veliko planinskih postojank v
TNP, namreč upadanje števila dnevnih gostov. Število je naraslo le iz leta 1996 na 1997, nato pa
vseskozi počasi upada, čeprav slednjega zaradi pomanjkanja podatkov med leti 2000-2002 ne
morem v celoti potrditi.
Tabela 61: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2003
mesec
Št. gostov

jun
900

jul
3720

avg
10440

sep
3630

Vir: Vpisne knjige v Vodnikovem domu na Velem polju

Podatkov o številu nočitev za leto 2003 nimam, vendar je oskrbnica ocenila število nočitev v
avgustu na okoli 1500, kar pomeni povprečno 48 nočitev na dan (noč). Julij in september sta
sodeč po številu dnevnih gostov približno enako zasedena (malenkost »vodi« julij); tako
sklepam, da je bilo v juliju zabeleženih okoli 500-550 nočitev, septembra pa približno 400-450.
Najmanj nočitev ima junij, verjetno okoli 50.
Zanimivi so tudi podatki o maksimalnem obisku dnevnih gostov. Teh je bilo največ (sodeč po
vpisu v knjigo v postojanki) v petek in ne v soboto ali nedeljo (v petek maksimalno 480
obiskovalcev, v soboto in nedeljo skupaj pa maksimalno 720; podatki se nanašajo na leto 2003).
To potrjuje že omenjeno trditev, da je Vodnikov dom prehodna oz. vmesna postojanka na poti na
Triglav. Večina pohodnikov se poda na pot (z Rudnega polja) že v petek popoldan ter se v lepem
vremenu še isti dan povzpnejo (mimo Vodnikovega doma) na Kredarico. Tisti, ki bi jih še pred
Triglavskim domom ujela tema ali slabo vreme pa na Vodnikovem domu tudi prenočujejo.
Dnevnih gostov je veliko, zlasti avgusta, ko povprečno obišče Vodnikov dom 337 dnevnih
obiskovalcev/dan.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), razen pri dnevnih gostih, saj v koči nimajo
problemov z vodno oskrbo in tudi ne sprejemajo nobenih ukrepov za zmanjšanje porabe vode.
Pri dnevnih obiskovalcih sem upošteval srednjo vrednost, saj se nahaja pred Vodnikovim
domom korito s tekočo vodo; le-te se poslužijo mnogi planinci, ki potem sploh ne prestopijo
praga koče in torej tudi nič ne zapravljajo ali kakorkoli drugače ne prispevajo k večji porabi vode
oz. količini odplak.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je celoletna poraba vode približno 370 m3 ali
povprečno 3630 litrov na obratovalni dan. Točno polovica porabljene vode odpade na dnevne
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goste (40 % na »prenočevalce«, 9 % na zaposlene v koči). Za dimenzioniranje čistilnih sistemov
je pomembna zlasti maksimalna (enodnevna) poraba vode, ta je v Vodnikovem domu približno 9
m3 (4 zaposlene osebe, 60 nočitev, 500 dnevnih gostov).
Največje onesnaževanje vode je v avgustu (112 PE), povprečno letno 61 PE, maksimalno pa 159
PE.
Ocena ranljivosti okolja
Vodnikov dom (1817 m) je najvišje ležeča planinska postojanka, zajeta v analizo.
Koča je postavljena na območju z zelo zapleteno tektonsko zgradbo. V okolici izdanjajo večkrat
omenjene neprepustne srednjetriasne plasti, ob katerih so nastali številni izviri. Pobočje Tosca je
zelo plazovito (za snežne plazove), zato marsikje onemogoča razraščanje vegetacije ter razkriva
pobočni grušč, v katerem se izgubijo številni izviri.
Prst je plitva in nesklenjena, veliko površja je golega. Gozdna meja v okolici Velega polja sega
lokalno različno visoko. Gams (1963) navaja, da je klimatska gozdna meja nekje med 1740 in
1800 m. Zaplate macesnovega gozda so ob planinski poti pogoste. Sama postojanka stoji na
manjšem pomolu, obkrožena z velikimi skalami, med katerimi se razraščajo alpske trate.
Odpadne vode Vodnikovega doma se iz triprekatne greznice stekajo po pobočju proti Malemu
polju, ki je najverjetneje del kraškega povodja Mostnice. V Vojah pa je na Mostnici največje
zajetje pitne vode v Bohinju (za Staro Fužino, Bohinjsko Bistrico). Po mnenju strokovnjakov
Vodnikov dom zaenkrat še ne onesnažuje omenjenih vodnih virov, je pa vsekakor potencialni
onesnaževalec podzemne vode ter Mostnice.
Zaradi pretežno apnenčaste podlage, revne prsti in rastja ter potencialnega ogrožanja izvirov v
Bohinju, je okolje zelo občutljivo.
Po številu nočitev in dnevnih obiskovalcev predstavlja Vodnikov dom zelo veliko breme, zato je
skupna ocena ranljivosti okolja visoka.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: neprimerno
Čiščenje odpadne vode v triprekatni greznici je v tako občutljivem naravnem okolju nezadostno.
Potrebno bo zmanjšati porabo vode in/ali namestiti čistilno napravo.
Zaradi tako velikih obremenitev bi potrebovali za čistilne grede rastlinske čistilne naprave vsaj
350 m2 primerne (ravne) površine, česar na zahodnem pobočju Tosca ni na razpolago. Izgradnja
RČN za čiščenje odpadnih vod Vodnikovega doma zaradi pomanjkanja prostora ni
primerna.
Ob drastičnem zmanjšanju količine odpadne vode (z izgradnjo suhih stranišč in zmanjšanjem
gostinske ponudbe), se da za čiščenje odpadnih vod (RČN ali kakšen drug čistilni sistem)
uporabiti okoli 100 m2 površine približno 10 višinskih metrov nižje od doma, na polici južno od
postojanke (tam, kjer so danes na trati napisi oz. podpisi iz kamenja). Vendar ocenjujem, da je
zmanjšanje porabe vode ob tako izdatnem vodnem viru težko uresničljivo, dokler ne bo okoljska
zavest bolj razširjena.

7.14. PLANINSKA KOČA NA VOJAH (690 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Je najnižje ležeča koča v Triglavskem narodnem parku, ki sem jo zajel v analizo (nižje leži samo
še Koča pri Savici, vendar tam zaradi pomanjkanja prostora postavitev RČN ni možna).
Voje so globoko vrezana ledeniška dolina v bohinjskem delu TNP, po kateri teče rečica
Mostnica. Prevladujoča smer doline je sever-jug. Na zahodni strani doline se dvigajo gozdnata
pobočja Fužinskih planin, na vzhodni pa prav tako strma in z gozdom poraščena pobočja
Uskovnice. Na severu zapira Voje mogočen Tosc, na jugu pa se izteče dolina v Zgornjo
bohinjsko dolino. Južna pobočja Tosca, ki so zgoraj travnata, spodaj pa poraščena z gozdom,
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strmo padajo v Voje. Pod slapom Mostnice se pobočje unese, tako da je dno doline vse do
Planinske koče na Vojah skoraj ravno. Tam pa naletimo na nekaj deset metrov visoko pregrado,
ki zapira dolino – to je čelna morena ledenika, ki je oblikoval Voje. Pod kočo se je Mostnica,
glavni vodotok doline, globoko vrezala sprva v moreno, pod njo pa v apnenčaste sklade. Nastala
so okoli dva kilometra dolga, do 20 m globoka in le nekaj metrov široka korita.
V osrednjem, širokem delu doline je gozd izkrčen za potrebe pašništva. Veliko pastirskih stanov
je predelanih v vikende. Pobočja, ki obdajajo dolino, so poraščena z alpskim bukovim gozdom.
Ob robu gozda stoji na vzpetini – čelni moreni – na začetku ledeniške doline Voje planinska
koča. Severno od postojanke se po dolini razprostirajo pašniki vse do zatrepa pod pobočjem
Tosca. Kočo je pod imenom Planinska koča Bohinjskih prvoborcev leta 1982 zgradilo PD
Bohinj-Srednja vas. Spomladi 1994 so dali postojanki ime, ki ga uporabljajo obiskovalci
(Dobnik, 1998).
S Planinsko kočo na Vojah upravlja PD Bohinj-Srednja vas, ki mi ni posredovalo želenih
podatkov. Podatki, ki sem jih dobil na Planinski zvezi, so pomanjkljivi, zato je tudi analiza
poenostavljena in skrajšana.
Delovanje PP
Koča je odprta od začetka junija do konca septembra ter občasno še za praznike (približno 115
dni v sezoni ter okoli 25 dni izven sezone). Tudi za goste je dostopna po makadamski cesti iz
Stare Fužine. V koči, ki jo oskrbujeta dve osebi, je 40 ležišč. Električno energijo dobivajo iz
sončnih celic, za rezervo imajo agregat. Z vodo se oskrbujejo iz zajetja, o katerem pa nimam
podatkov. Problemov z vodno oskrbo nimajo, saj je nikoli na zmanjka. Stranišča so na vodno
splakovanje, tuširanje za goste ni možno. Posteljnino perejo v dolini. Porabe vode ne merijo, tudi
oceniti je ne znajo. Odpadne vode se zbirajo v triprekatni greznici nekaj metrov vzhodno od
postojanke ter so s ponikovalnico speljane v tla.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS in v vpisni knjigi v sami koči.
Tabela 62: Število dnevnih gostov v Planinski koči na Vojah med leti 1996 in 2003
Leto
Št. gostov

1996
7100

1997
9018

1998
7950

1999
7500

2002
6813

2003
6270

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS ter vpisna knjiga za leti 2002 in 2003

Tabela 63: Število nočitev v Planinski koči na Vojah med leti 1996 in 1999
Leto
Št. nočitev

1996
144

1997
346

1998
376

1999
212

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS

Postojanka je izrazito izletniška; to nakazuje tudi razmerje med številom nočitev in številom
dnevnih gostov (med 1:20 in 1:50). Po številu nočitev spada Planinska koča na Vojah med manj
obiskane postojanke v TNP, po številu dnevnih obiskovalcev pa je blizu povprečja. V zadnjih
letih je bilo zabeleženih nekaj manj gostov kot konec devetdesetih. K temu je morda delno
pripomogla tudi zapora ceste nad Staro Fužino oziroma plačevanje cestnine.
Veliko večja nihanja med leti (kot pri dnevnem obisku) beležimo pri številu nočitev. Med letoma
1996 in 1997 se je število nočitev povečalo kar za dvainpolkrat, naslednje leto je število še
malenkost naraslo, leta 1999 pa močno upadlo. Novejših podatkov nimam.
Tabela 64: Število dnevnih gostov v Planinski koči na Vojah po mesecih leta 2002
mesec
Št. gostov

jan
140

feb
120

mar
180

apr
150

Vir: Vpisne knjige v Planinski koči na Vojah

maj
480

jun
342

jul
avg
sep okt
1641 2160 1215 95

nov
40

dec
250
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Na voljo imam samo mesečne podatke za število dnevnih gostov, ki pa ravno tako dobro kažejo
sezonsko dinamiko. Več kot polovica gostov (56 %) je obiskala postojanko v juliju in avgustu, v
najbolj obremenjenih mesecih, v sezoni (junij-september) pa skoraj štiri petine (79 %). Izven
sezone je koča odprta samo občasno – za praznike, a je takrat dobro obiskana. Tako je, na
primer, med prvomajskimi prazniki leta 2002 obiskalo postojanko 630 gostov (9 % celoletnega
obiska), med novoletnimi prazniki 2001/2002 okoli 240 gostov, 2002/2003 pa 300 gostov. Dobro
obiskane so še počitnice konec oktobra/začetek novembra.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj v PP nimajo problemov z vodno oskrbo in ne
sprejemajo nobenih ukrepov za zmanjšanje porabe. Porabo sem izračunal na podlagi podatkov o
številu nočitev za leto 2002; število nočitev sem ocenil na okoli 350.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je celoletna poraba vode približno 151 m3 ali
povprečno 1080 litrov na obratovalni dan. Kar dve tretjini porabe odpade na dnevne obiskovalce.
Za dimenzioniranje čistilnih sistemov je pomembna zlasti maksimalna (enodnevna) poraba vode,
ta je v Planinski koči na Vojah približno 5,6 m3 (2 zaposleni osebi, 40 nočitev, 200
obiskovalcev).
Največje onesnaževanje vode je v avgustu, 22 PE (2 zaposleni osebi, 150 nočitev, 2160 gostov),
povprečno letno 15 PE (na obratovalni dan), maksimalno pa 72 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Koča na Vojah stoji na morenskem griču na južnem koncu pašnikov, v – z vidika varstva voda –
malo občutljivem okolju, saj je ledeniški drobir dober naravni filter onesnaženih voda. Vode se
tako med pretakanjem skozi morenski material in fluvioglacialne nanose do neke mere same
očistijo. Ker pa se planinska koča nahaja tik nad strugo (koriti) Mostnice, je pričakovati, da se
odpadne vode postojanke po najkrajši poti odvajajo v omenjeni vodotok (40 višinskih metrov
nižje), tako da je naravno čiščenje (filtriranje) odplak skozi morenske nanose minimalno.
Odpadne vode omenjene postojanke so tako potencialni onesnaževalec Mostnice, ki je kar
velikega pomena za turizem. Pod postojanko je namreč rečica vrezala že omenjena turistično
privlačna slikovita korita, ki imajo veliko doživljajsko vrednost ter so v zadnjem času pomembna
tudi za nekatere »adrenalinske« športe. Ta dejstva povečujejo občutljivost okolja na majhno do
zmerno. V Vojah je na Mostnici največje zajetje pitne vode v Bohinju (za Staro Fužino,
Bohinjsko Bistrico), a se nahaja nad planinsko postojanko, tako da ga koča na Vojah ne ogroža.
Po podatkih o številu nočitev je planinska postojanka majhno breme za okolje (spada med koče z
najmanj nočitvami v TNP, takoj za Kovinarsko kočo v Krmi), tega pa ne moremo trditi za
dnevni obisk. Dnevnih gostov je kar veliko, a se je v zadnjih letih število nekoliko zmanjšalo (za
tretjino). Poraba vode (150 m3/leto) je pod povprečjem planinskih postojank v TNP, zato je
obremenjevanje okolja s strani odpadnih vod majhno do zmerno. Na dnevne obiskovalce
odpadeta kar dve tretjini porabe vode, zato bo potrebno v naslednjih letih predvsem zmanjšati
porabo le-te.
Skupna ocena ranljivosti okolja s strani odpadnih vod je majhna do zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: manj primerno
Planinska koča na Vojah stoji na severnem delu vzpetine – čelne morene, ki je pretežno
poraščena z gozdom. Zahodno od koče se pobočje strmo dviga proti Fužinskim planinam, na
vzhod pa pade k strugi (koritom) Mostnice. Južno od postojanke je površje močno skalnato in
pokrito z gozdom, tako da je dovolj prostora za postavitev čistilnega sistema samo severno od
koče. Tu se pobočje dokaj strmo, a stopničasto spušča proti pašnikom na dnu doline. Nekdaj so
najbrž tudi na tem pobočju pasli živino, sedaj pa se počasi zarašča. Na prvi uravnavi pod kočo je
sicer kar nekaj prostora, vendar komaj dovolj za postavitev čistilnih gred s površino 150-180 m2,
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kar bi bilo potrebno za učinkovito čiščenje odpadnih vod ob sedanjih obremenitvah. Ker kar dve
tretjini vode porabijo dnevni gosti, bi bilo potrebno ukrepati v tej smeri, z izgradnjo varčnejših
sanitarij (suha stranišča) in zmanjševanjem ponudbe. Oboje pa je v koči, ki bazira predvsem na
izletnikih, težko doseči. V kolikor se količina odpadne vode zmanjša vsaj za tretjino, bi bilo na
uravnavi pod kočo na Vojah dovolj prostora za postavitev RČN.
Odpadna voda bi iz greznice, ki se nahaja vzhodno od koče, po ceveh gravitacijsko tekla čez
dvorišče z igrali (igrišče), do roba uravnave, kjer bi lahko po potrebi stal zadrževalnik ali
izravnalni bazen. Od tam bi bile odplake speljane po strmem pobočju 5-10 metrov nižje, kjer bi
bile na uravnavi čistilne grede. Ob sedanjih obremenitvah je prostora sicer komaj dovolj,
nekoliko pa moti tudi severna ekspozicija, saj bi bile grede z močvirskimi rastlinami manj
osončene.
Zaradi neugodne osončenosti in majhnosti edine primerne lokacije v bližini ter dokaj velikih
obremenitev, ki so posledica razkošja, ki ga postojanka nudi, ocenjujem, da je Planinska koča
na Vojah manj primerna za izgradnjo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod.

7.15. KOSIJEV DOM NA VOGARJU (1054 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Vogar je »prva« – najvzhodnejša in najnižje ležeča izmed Fužinskih planin. Zakrasel planotast
svet na nadmorski višini med 1000 in 1150 m omejuje globoko vrezana soteska Suhe na severu,
dolina Voje z Mostnico na vzhodu, na jugu pa prepadna, od bohinjskega ledenika obrušena
pobočja. Z južnega roba planote se mestoma odpira krasen pogled na Bohinjsko kotlino z
jezerom. Planina pada proti jugu in vzhodu, na zahod pa se pobočje blago vzpenja proti višjemu
osrednjemu delu Fužinskih planin. Pašniki na planini Vogar so valoviti, nastali na morenskem
gradivu (grbinasti travniki). Planino z vseh strani obdaja gozd – naraven bukov, ki mu je človek
primešal smreko, ponekod pa iglasti gozdovi celo prevladujejo. Prsti so plitve rendzine. Planina
Vogar ni sklenjena (v enem kosu), ampak najdemo več posameznih manjših pašnikov, ki so med
seboj ločeni z gozdom, ali med seboj povezani z manjšimi posekami (jasami). Precej pastirskih
stanov je danes spremenjenih v počitniške hišice.
Površinskih vodotokov na Vogarju ni, so pa številni izviri, ki zbirajo vodo z višjega sveta
zahodno od planine. Kam tečejo vode s planine, ni znano, glede na geološko zgradbo in
morfologijo površja je najbolj verjeten odtok vode s planine Vogar na jug, v Bohinjsko jezero
(glej tudi poglavji 4.5. in 7.1. – Koča na planini pri Jezeru). Vplivi postojanke na podzemne vode
za zdaj niso znani (Janež, 1997).
PD Železničar je leta 1961 kupilo na planini Vogar pastirski stan in zemljišče. Še pred obnovo in
razširitvijo stanu v planinsko kočo so napeljali vodovod z 2,5 km oddaljene planine Hebat
(Hebed). Dom je odprt od leta 1966, v tem času je bil že večkrat obnovljen, ime pa ima do Dragu
Kosiju, članu PD Železničar, ki je imel velike zasluge tudi za gradnjo postojanke (Dobnik,
1998).
Delovanje PP
Koča je odprta od druge polovice junija do druge polovice septembra, izven sezone pa še ob
vikendih (od petka popoldan do nedelje popoldan). Oskrbujejo jo po makadamski cesti iz Stare
Fužine proti Vojam, kjer zavije na zahod po dolini Suhe proti planini Blato. Še pred omenjeno
planino se obrne nazaj proti jugovzhodu k planini Vogar. Do planinskega doma vodi slaba cesta,
ki je namenjena za oskrbo postojanke (s traktorjem), za javni promet pa je zaprta (10 min. peš).
V koči, ki jo preko leta oskrbujeta dve, avgusta pa tri osebe, je 64 ležišč. Električno energijo
dobivajo iz sončnih celic, za rezervo imajo agregat. Postojanko ogrevajo s pečjo na kurilno olje.
Z vodo se oskrbujejo iz zajetja, ki se nahaja 2 in pol kilometra zahodno, na že omenjeni planini
Hebat. Danes je potreba po pitni vodi vedno večja, saj narašča število vikendov. Zato se občasno
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pojavljajo problemi z vodno oskrbo. Vodovod, ki je bil grajen v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja z udarniškim delom, je že star in dotrajan, tako da komaj krije potrebe za številne
vikende. Ker bo potrebna sanacija, pobirajo v ta namen od vikendašev po 10000 tolarjev letno. V
Kosijevem domu razmišljajo tudi o gradnji suhih stranišč, vendar je PD Železničar ekonomsko
šibko in brez pomoči države ne zmore takšne investicije.
Stranišča so tako za zdaj še na vodno splakovanje, možno je tudi tuširanje za goste; posteljnino
perejo v dolini, za osebje pa v koči. Porabe vode ne merijo, g. Obid, tajnik PD Železničar jo je
ocenil na povprečno 200-300 litrov na dan oz. maksimalno okoli 1000 l/dan. V kuhinji imajo
lovilec maščob, odpadne vode pa se zbirajo v triprekatni greznici vzhodno od postojanke. Po
mnenju oskrbnika je velika 12-15 m3, po besedah g. Obida pa celo nad 100 m3! Tako različna
podatka nam dajeta misliti oziroma nas opozarjata, da so podatki marsikje netočni ter da se ne
smemo na njih absolutno ozirati, ampak jih jemati »z rezervo«.
Greznice ne praznijo, saj je cesta tik pred kočo slaba in neprevozna za komunalno vozilo.
Izvedljivo bi seveda bilo praznjenje greznične gošče s traktorjem, a je po mnenju tajnika PD
Železničar ta način predrag. Kako oskrbujejo Kosijev dom s kurilnim oljem, mi ni znano,
verjetno pa prav s traktorjem, katerega prevoz v tem primeru očitno ni predrag! Še enkrat se je
pokazala nizka ekološka zavest odgovornih in dejstvo, da tudi v našem edinem narodnem parku
ekonomija prevlada nad ekologijo.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS, v vpisnih knjigah in na PD
Železničar.
Tabela 65: Število dnevnih gostov v Kosijevem domu na Vogarju med leti 1996 in 2003
Leto
Št. gostov

1996
6217

1997
16890

2000
15327

2001
22323

2002
6217

2003
7500

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS ter ocena g. Obida za leto 2003

Tabela 66: Število nočitev v Kosijevem domu na Vogarju med leti 1996 in 2003
Leto
1996
Št. nočitev 467

1997
211

2000
276

2001
296

2002
467

2003
383

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS ter ocena g. Obida za leto 2003

Med temi leti so vidna izrazita nihanja zlasti pri številu dnevnih obiskovalcev (razmerje do
1:3,6), ki jih ne znam pojasniti. Leta 1996 je bilo gostov bolj malo, leto kasneje kar dvainpolkrat
več. 2000 in 2001 jih je bilo prav tako zelo veliko, naslednji dve leti spet precej (okoli 3-krat)
manj. Tajnik PD Železničar g. Obid ocenjuje povprečni letni obisk na okoli 7500 dnevnih
gostov.
Zanimivo je tudi nenavadno visoko razmerje med številom dnevnih obiskovalcev in številom
nočitev, saj je bil delež leta 1997 kar 1:80, leta 2001 pa 1:75. To nakazuje, da je postojanka
izrazito izletniška, kar potegne nase tudi številne vodnoekološke probleme. Zaradi udobja, ki ga
takšna koča nudi, je namreč poraba vode mnogo večja.
V oči sta mi padli števili dnevnih gostov za leti 1996 in 2002, saj sta enaki in je možnost, da bi se
to zgodilo, izredno majhna. Razen tega število 6217 ni večkratnik števila 3 (ni deljivo s tri). To
pa pomeni, da je vrednost izmišljena ali pa ni množena s tri. Potemtakem je morda število
dnevnih gostov trikrat večje, torej 18651, kar je precej bližje številom dnevnih gostov za leta
1997, 2000 in 2001.
Tabela 67: Število nočitev v Kosijevem domu na Vogarju po mesecih leta 2003
mesec
št. nočitev

jun
45

jul
92

avg
120

Vir: Knjiga nočitev Kosijevega doma na Vogarju

sep
45
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Podatkov za ostale mesece nimam, vendar je bilo izven sezone povprečno zabeleženih 10
nočitev na mesec. Tudi podatkov o številu dnevnih gostov po mesecih nisem dobil, tako da
mesečne porabe vode ne bom računal, pač pa samo celoletno, povprečno dnevno in maksimalno
dnevno.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode so uporabljene najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj v PP ne sprejemajo nobenih ukrepov za
zmanjšanje porabe vode. Poletna sezona je trajala okoli 90 dni, izven sezone je bila postojanka
odprta še približno 85 dni.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je celoletna (2003) poraba vode približno 173500
litrov oz. malo manj kot 1 m3 na obratovalni dan, maksimalna (3 zaposlene osebe, 40 nočitev,
150 dnevnih gostov) pa okoli 5 m3.
Povprečno onesnaževanje vode na obratovalni dan je 14 PE, maksimalno pa približno 60 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Kosijev dom na Vogarju leži v zmerno občutljivem naravnem okolju, saj je planina pokrita z
morenskim gradivom, ki je dober naravni filter onesnaženih voda. Fužinske planine so v
osrednjem delu in okolici Pršivca močno zakrasele (Brezno pod Gamsovo glavico, Majska
jama), na Vogarju nekoliko manj. Kam tečejo odpadne vode, ni dokazano, predvidevam pa odtok
na jug proti Bohinjskemu jezeru. Kosijev dom je torej potencialni onesnaževalec največjega
stalnega jezera v Sloveniji. Vendar je vpliv omenjene postojanke na Bohinjsko jezero
zanemarljiv, saj nanj mnogo bolj vpliva neurejena kanalizacija v Ukancu, kopalci in številni
drugi onesnaževalci. Možen je tudi odtok na sever ali vzhod proti Suhi oz. Mostnici.
Prsti na Vogarju so plitve rendzine, ki pokrivajo morenski drobir. Na planini prevladuje
travniško rastlinstvo, pašne površine pa so z vseh strani obdane z alpskim bukovim gozdom,
kateremu je primešana smreka (slednja ponekod celo prevladuje).
Po podatkih o številu nočitev je planinska postojanka majhno breme za okolje (spada med koče z
najmanj nočitvami v TNP). Dnevnih gostov je zaradi lahkega, kratkega in enostavnega dostopa v
osrčje Fužinskih planin kar veliko, v zadnjih letih nekoliko manj. Zaradi relativno velike porabe
vode (glede na obisk) je obremenjevanje okolja s strani odpadnih vod majhno do zmerno. Na
dnevne obiskovalce odpade kar 65 % porabe vode, zato bo potrebno v naslednjih letih predvsem
zmanjšati porabo le-te.
Skupna ocena ranljivosti okolja s strani odpadnih vod je zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: zelo primerno
V neposredni bližini Kosijevega doma na Vogarju najdemo eno izmed najboljših lokacij za
postavitev rastlinske čistilne naprave (glej sliko 13). Pod postojanko se v smeri proti
Bohinjskemu jezeru travnato pobočje blago spušča – tam naj bi stale čistilne grede s skupno
površino okoli 150 m2. Prostora je veliko, postavitev RČN priporočam kakšnih 20 m južno od
postojanke. Pobočje je prisojno, dobro osončeno; celotna planina se nahaja 500 m nad Bohinjsko
kotlino, torej nad kotlinsko meglo – nad jezerom hladnega zraka, tako da bo čiščenje odpadnih
vod tudi v hladni polovici leta dovolj učinkovito. Prisojno pobočje (pašnik) se pod Kosijevim
domom blago spušča, da lahko odpadna voda iz obstoječe triprekatne greznice (vprašljivih
dimenzij) vzhodno od postojanke, ki bo služila kot primarni usedalnik, gravitacijsko doteka na
čistilne grede. Izpust se uredi v kal na južnem robu pašnika, ki lahko služi kot napajalnik za
živino ter hkrati pripomore k še večji estetski vrednosti pokrajine.
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Slika 13: Južno pobočje, ki se pod Kosijevim domom na Vogarju blago spušča, je kot nalašč za
izgradnjo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod. (foto: Erhartič, 2003)

Slika 14: Koča pod Bogatinom stoji na zelo ranljivem območju Komne (visokogorski kras).
Vodnoekološko problematiko so delno že rešili z izgradnjo suhih stranišč, postavitev RČN na
jugovzhodni strani (levo spodaj, za električnim drogom, ob kamniti ograji) bi pomenila
dokončno ekološko sanacijo planinske postojanke. (foto: Erhartič, 2003)
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7.16. KOČA POD BOGATINOM (1513 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Koča pod Bogatinom stoji na Komni, visoki kraški planoti, ki se dviga nad zahodnim robom
Bohinjske kotline, na nadmorski višini 1350-1700 m. Trikotno planoto obdajajo visoki grebeni
Julijskih Alp: nad Spodnjo Komno so Bohinjske gore, nad Lepo Komno greben Lanževica in
Velika vrata, Zgornja Komna pa prehaja med grebenom Travnik – Veliko Špičje na zahodu in
jezerskim gorovjem (Velika Zelnarica) na vzhodu v Dolino Triglavskih jezer. Zaradi apnenčaste
zgradbe je površje razčlenjeno s kraškimi kotanjami s podzemeljskim vodnim odtekanjem,
verjetno največ proti Tolminki in manj proti izviru Savice (Enciklopedija Slovenije, 1991, str.
213). Izhodišče planinskih in turnosmučarskih poti je Dom na Komni (1520 m), do koder je iz
Bohinjske kotline speljana tovorna žičnica. Od tod vodijo poti proti severu k Dolini Triglavskih
jezer, proti jugu v Spodnje bohinjske gore in proti zahodu čez Vratca (1803 m) pod Bogatinom v
Krnsko pogorje. Dom je v letu 2004 zaradi prenove in izgradnje male čistilne naprave zaprt.
Okoli kilometer zahodno (severozahodno) od Doma na Komni stoji Koča pod Bogatinom,
nekdaj imenovana po planini Koča na Kraju.
Koča pod Bogatinom leži sredi večje vrtačaste morfološke depresije pri planini Na Kraju (glej
sliko 14), ki ima osrednjo lego na prehodu s Spodnje na Lepo Komno. Nadmorska višina koče je
1513 m. Teren, na katerem je postavljena, je iz zgornjetriasnega dolomita. Površinskih ali
izvirnih voda ni. Najverjetnejša smer odtoka podzemne vode s planine Na Kraju je proti
izviroma Male in Velike Savice, malo verjetna pa proti Lepeni, Tolminki ali Zadlaščici.
Morebitni negativni vplivi koče niso ugotovljeni (Janež, 1997).
Kočo je leta 1932 zgradila Bohinjska podružnica Slovenskega planinskega društva na temeljih
nekdanje avstrijske vojaške bolnišnice, v kateri so zdravili vojake, ranjene v bojih na Krnu v prvi
svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni je postojanko prevzelo PD Bohinj-Srednja vas; leta 1951
so napeljali elektriko. Koča je bila večkrat obnovljena in povečana.
Koča pod Bogatinom je ena izmed štirih postojank s katerimi upravlja PD Bohinj-Srednja vas, ki
ni posredovalo želenih podatkov. Podatki, ki sem jih dobil na Planinski zvezi, so stari in
pomanjkljivi, zato je tudi analiza nekoliko poenostavljena (skrajšana).
Delovanje PP
Koča je odprta od sredine junija do konca septembra (približno 107 dni na leto). Dostopna je
samo peš, bodisi iz Bohinja na vzhodu, Doline Triglavskih jezer na severu ali iz posoškega dela
TNP na zahodu (Krnska jezera) oziroma jugu (Tolminsko). Tako kot Vodnikov dom na Velem
polju je tudi Koča pod Bogatinom pomembno križišče poti in zato dobro obiskana, zlasti kot
vmesna postaja na poti iz Bohinja proti Krnskim jezerom. Ker pa se v neposredni bližini nahaja
še ena planinska postojanka, Dom na Komni, je Koča pod Bogatinom precej manj obiskana kot
denimo Vodnikov dom. Dom na Komni, sicer v lasti PD Ljubljana-Matica, se nahaja na bolj
atraktivni legi nad samim robom Bohinjske kotline, zato pritegne več gostov kot Koča pod
Bogatinom.
Postojanko oskrbujejo s tovorno žičnico od Koče pri Savici do Doma na Komni. Od zgornje
postaje žičnice pa do koče prevažajo tovor z manjšim traktorjem. V domu, ki ga oskrbujeta samo
dve osebi, je 53 ležišč. Koča dobiva električno energijo iz omrežja preko Doma na Komni;
ogrevajo jo s pečjo na kurilno olje. Izvirov na planini Na Kraju ni, zato zbirajo deževnico. Nekoč
je planina sicer imela studenec, a je že pred leti presahnil. Pogosto se soočajo s pomanjkanjem
vode, zlasti v dolgih, vročih in sušnih poletjih, kakršno je bilo na primer leta 2003. Zato so zunaj
– pred kočo zgradili suha stranišča, čeprav so sanitarije na vodno splakovanje v sami postojanki
ostale. Tuširanje za goste ni možno. V postojanki uporabljajo posteljnino za enkratno uporabo.
Porabe vode ne merijo, oskrbnica jo je ocenila na okoli 6 m3/teden oz. okoli 850 l/dan. Odpadne
vode se zbirajo v triprekatni greznici neznanih dimenzij s ponikovalnico.
Podatki o številu dnevnih gostov in nočitev so dobljeni na PZS.
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Tabela 68: Število dnevnih gostov v Koči pod Bogatinom med leti 1996 in 1999
Leto
Št. gostov

1996
12000

1997
14700

1998
12370

1999
10759

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS

Tabela 69: Število nočitev v Koči pod Bogatinom med leti 1996 in 1999
Leto
Št. nočitev

1996
2158

1997
2458

1998
2461

1999
1927

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 1999« pri PZS

Novejših podatkov nisem dobil, prav tako nimam mesečnih vrednosti. V vpisni knjigi sem dobil
podatke samo za julij in avgust 2003; takrat je obiskalo postojanko 2400 oziroma 3900
obiskovalcev. To pomeni v juliju povprečno 77 obiskovalcev na dan, avgusta pa 126 gostov/dan.
Predpostavljam, da je septembra obiskalo Kočo pod Bogatinom nekaj manj gostov kot julija,
okoli 2000, junija pa še precej manj (največ 1000), saj je bila postojanka – kljub lepemu in
vročemu začetku poletja – odprta le v drugi polovici tega meseca. Iz zgoraj navedenega lahko
ocenimo obisk v letu 2003 na okoli 9300 dnevnih gostov. Prenočilo jih je precej manj, najbrž
okoli 2000. Ker pa so to zgolj grobe ocene, bom računal porabo vode za zadnje leto, za katerega
imam kolikor toliko zanesljive podatke, torej za 1999. Število nočitev je bilo tega leta najnižje,
zato sem jih zaokrožil navzgor, na 2000.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode v Koči pod Bogatinom so uporabljene nižje
vrednosti (osebje-75 l/dan, nočitev-35 l/dan, dnevni gost-5 l/dan), saj PP varčuje s porabo, torej
sprejema ukrepe za zmanjšanje porabe vode.
Po normativu za urejanje planinskih postojank je celoletna poraba vode v Koči pod Bogatinom
približno 140 m3 ali povprečno približno 1300 litrov na obratovalni dan, kar je za polovico več
kot navaja oskrbnica (6 m3/teden oz. 850 l/dan). Najbolj obremenjen mesec je avgust, največja
maksimalna poraba v enem dnevu (sobota ali nedelja v avgustu) znaša 3000 litrov (2 zaposleni
osebi, 53 nočitev, 200 dnevnih gostov).
Povprečno letno (sezonsko) onesnaževanje vode je okoli 40 PE, maksimalno pa blizu 80 PE.
Glede na to, da imajo v postojanki občasno težave z vodno oskrbo in da sprejemajo nekatere
ukrepe za zmanjšano porabo vode, je tudi onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami manjše;
ocenil sem, da je manjše za okoli 30 %. Tako sem korigiral onesnaževanje – povprečno letno je
zmanjšano na 28 PE, maksimalno pa na 56 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Planinska postojanka stoji v prostrani zakraseli kotanji na planini Na Kraju, na visokogorskem
krasu, torej v – z vidika nevtralizacijskih sposobnosti narave – najbolj občutljivem naravnem
okolju. Prsti so na tem delu Komne sicer plitve, a pretežno sklenjene. Prevladuje travniško rastje
in pa rušje, med katerim najdemo posamezna drevesa (smreka in macesen). Zaradi tanke
humusne plasti in kraškega odtoka (odpadna) voda hitro ponikne, tako da je naravno čiščenje
minimalno.
Pomemben kazalec občutljivosti okolja je tudi potencialno ogrožanje vodnih virov zaradi
odpadnih voda planinskih postojank. Po geološki zgradbi terena in morfologiji lahko sodimo, da
vode z območja Doma na Komni in Koče pod Bogatinom odtekajo v prvi vrsti proti izviru Male
Savice. Ob močnejših deževjih po daljših sušnih obdobjih lahko pričakujemo onesnaževanje.
Janež (1997) navaja, da je bil vzorec male Savice, odvzet oktobra 1995, štirinajst dni po
septembrskem deževju, bakteriološko in kemično neoporečen. »Vendar pa je bila Mala Savica
ob našem ogledu v deževju konec avgusta že na videz onesnažena, penasta in rumenkaste
barve.« (Janež, 1997, str. 54) Pri onesnaževanju Male Savice ima levji delež zagotovo Dom na
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Komni, ki je odprt vse leto, bolj obiskan, nudi več udobja in je tudi bližje izvirom Savice. Kljub
temu pa Koča pod Bogatinom ostaja potencialni onesnaževalec Savice, morda tudi Tolminke ali
katerega drugega kraškega izvira.
Tik pod slapom Savice je zajetje za malo hidroelektrarno in vodovod (za Ukanc); ker pa se vode
z območja planine Na Kraju najbrž stekajo proti izvirom Male Savice, ne pa tudi proti izvirom
Velike Savice (slednja ima vodozbirno zaledje v Dolini Triglavskih jezer), kjer je tudi slap in
omenjeno zajetje, Koča pod Bogatinom vodnega zajetja najverjetneje ne ogroža.
Število nočitev v Koči pod Bogatinom je kar veliko (okoli 2000), precej je tudi dnevnih gostov
(nad 10000). Vode v postojanki pogosto primanjkuje, zato so zgradili suha stranišča, ki so eden
izmed najpomembnejših ukrepov za zmanjšanje porabe vode in posledično za manjše
obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. Izgradnja suhih sanitarij je močno zmanjšala
pritiske na okolje, a so stranišča na vodno splakovanje ostala. Obremenjevanje okolja z
odpadnimi vodami je majhno do zmerno. O tem, kako ravnajo z blatom iz suhih stranišč, nimam
podatka. Skupna ocena ranljivosti okolja je zmerna do visoka.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: primerno
V Koči pod Bogatinom so naredili prvi korak k ekološki sanaciji z zgraditvijo suhih stranišč.
Naslednji ukrep bi moral biti zaprtje stranišč na vodno splakovanje ter postavitev še dveh suhih
stranišč zunaj objekta. Sanitarije na vodno splakovanje v postojanki naj bi v celoti opustili. S tem
bi bila poraba vode še manjša, deževnica pa bi zadostovala za potrebe v kuhinji (ob zmanjšanju
ponudbe). Vode potem v koči ne bi več primanjkovalo.
Kotanja, v kateri se nahaja planina Na Kraju, je zelo razgibana. Sama planinska postojanka stoji
na manjšem pomolu na pobočju, na severovzhodni strani depresije (glej sliko 14, str. 112).
Zahodno in južno od koče se pobočje strmo spusti do dna kotanje, slabih deset metrov nižje.
Tam je na južni oz. jugovzhodni strani primeren prostor za postavitev rastlinske čistilne naprave.
Ob sedanjih obremenitvah so potrebne čistilne grede s površino 120 do 140 m2, ob zaprtju
stranišč na vodno splakovanje pa pod 100 m2, saj nam potemtakem ostanejo samo še odpadne
vode iz kuhinje (in nekaj malega iz suhih sanitarij). Čistilne grede bi bile locirane v bližini
zadnjega stebra električne napeljave (glej sliko 14, str. 112). Tudi obstoječa greznica, ki bi
služila kot primarni usedalnik, se nahaja jugovzhodno od koče (natančnejših podatkov o greznici
ni bilo na voljo). Odpadna voda bi od tu gravitacijsko dotekala na čistilno napravo, iztok iz
čistilnih gred pa se spelje v tla s ponikovalnico.
Zaradi majhnih obremenitev in dovolj primernega prostora jugovzhodno od postojanke,
ocenjujem, da bi bila pri Koči pod Bogatinom možna in smotrna postavitev rastlinske
čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod.

7.17. KOČA NA PLANINI RAZOR (1315 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Koča stoji na vzhodnem delu planine Razor, na pregibu (uravnavi) sicer strmih južnih pobočij
Spodnjih Bohinjskih gora. Pod planino se strmo gozdnato pobočje spusti v ozko dolino (grapo)
Zadlaščice, ki se nato v znanih koritih združi s Tolmiko ter se dober kilometer južno od Tolmina
izlivata v Sočo.
Planina ima obliko krnice (amfiteatra); pokrita je z apnenčastim morenskim gradivom ter je
zakrasela; na njenem jugozahodnem delu je tudi kraška jama Resevnica. Planino obdajajo strma
pobočja: na severovzhodni strani so pretežno gola, na severozahodu in vzhodu pa poraščena z
ruševjem. Na (jugo)zahodnem delu je uravnava – skalnat pomol, ki pada več metrov navpično
proti Zadlaščici.
Planina je bila grajena po prvi svetovni vojni po načelih tedanjega načina gradnje z
razpotegnjenim dolgim skupnim hlevom in posebej zidano sirarno (Miklavčič-Brezigar, 1985).
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Prvo kočo na planini Razor so preuredili iz nekdanje italijanske vojaške postojanke in jo odprli
tri leta po koncu druge svetovne vojne. Objekt je bil kmalu pretesen, zato so ga povečali, a ga je
leta 1976 poškodoval potres. Kočo so ponovno prenovili in razširili leta 1984 (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Koča na planini Razor je odprta v sezoni, običajno od okoli 20. junija do okoli 20. septembra
(torej letno približno 92 dni). Oskrbovana je po cesti iz Ljubinja mimo planin Stador, Lom in
Kuk. Med planino Lom in Kuk je cesta slaba, od tu do planine Razor pa je za javni promet
zaprta. Rampa je malo nad planino Kuk, tako da je do koče peš manj kot uro hoda. Do koče je
relativno lahko priti tudi iz Tolmina oz. Žabč, po dolini Zadlaščice do Tolminskih Raven, od
koder je peš še dobro uro hoda.
V koči je 100 ležišč, v njej sta zaposleni dve osebi, v juliju in avgustu 3, ob vikendih pa se jim
pridruži še ena oseba. Od leta 1998 pridobivajo električno energijo iz sončnih celic (agregat služi
za rezervo), za ogrevanje uporabljajo drva. Voda v koči na planini Razor je kapnica. V vročih in
suhih poletjih je večkrat zmanjka. Takrat za zmanjšanje porabe zaprejo umivalnico, vodo pa
dovažajo v sodih. Vode zmanjka tudi pastirjem na planini, zato slednjim s traktorjem pripeljejo
cisterne. Stranišča so na vodno splakovanje, umivalnica ima le mrzlo vodo, tuširanje za goste ni
možno; posteljnino perejo v dolini. Oskrbnik je ocenil porabo vode na okoli 500 l/dan. V kuhinji
imajo lovilec maščob, odpadne vode pa se zbirajo v triprekatni greznici severozahodno od koče,
ki jo praznijo enkrat letno, konec sezone, ko greznično goščo odpeljejo v dolino. V načrtu pa je
izgradnja skupne greznice za planinsko kočo in pastirske stanove. To bo finacirala država v
okviru popotresne obnove Posočja.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil na PZS, kamor jih PD Tolmin, ki upravlja
s Kočo na planini Razor, vestno pošilja, podatke po mesecih pa sem dobil na sami koči.
Tabela 70: Število dnevnih gostov v Koči na plani Razor med leti 1996 in 2002
Leto
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Št. gostov 13500
14200
12600
11800
8360
10330
9120
Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS

Tabela 71: Število nočitev v Koči na planini Razor med leti 1996 in 2003
Leto
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Št. nočitev 1600
1680
1144
482
1164
1280

2002
1357

2003
1600

Vir: Obrazec »Statistični podatki za leta 1996 do 2002« pri PZS ter ocena oskrbnika za leto 2003

Tabela 72: Število nočitev po mesecih leta 2003 v Koči na planini Razor
mesec
jun
jul
avg
sep
Št. nočitev
200
500
600
300
Vir: Ocene oskrbnika za leto 2003

Podatkov o število dnevnih gostov po mesecih nimam za nobeno leto v celoti, pač pa sem dobil
podatke za avgust 2003. V tem mesecu je obiskalo postojanko 3600 obiskovalcev, kar je
relativno nizka ocena. Sodeč po teh podatkih in podatkih o številu nočitev po mesecih, je
obiskalo postojanko v letu 2003 9600 prebivalcev, od tega v juliju 3000, septembra 1800 in
junija 1200.
Glede na dokaj visoko število nočitev v tem letu sklepam, da je bilo tudi dnevnih gostov
nekoliko več, okoli 13000-15000. Tej trditvi v prid govorijo tudi podatki iz let 1996 in 1997. V
teh dveh letih je bilo zabeleženih približno toliko nočitev kot v letu 2003, dnevnih gostov pa je
bilo precej več (13500 in 14200). Zato sem vzel pri izračunu za osnovo letno število gostov
13500, iz tega pa izračunal oceno mesečnega obiska: junija 1690, julija 4220, avgusta 5060 in
septembra 2530.
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Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil srednje vrednosti (osebje-80
l/dan, nočitev-40 l/dan, dnevni gost-10 l/dan), saj PP nekoliko varčuje s porabo, torej sprejema
nekatere ukrepe za zmanjšanje porabe vode. Podatki se nanašajo na leto 2003, ko je bila pomlad
zelo topla, tako da se je sezona tudi v omenjeni koči začela prej kot običajno, okoli 10. junija.
Tabela 73: Poraba vode v litrih v Koči na planini Razor
mesec
jun
jul
avg
sep
Poraba vode
28100
70300
82900
40500

leto
221800

Po normativu za urejanje planinskih postojank je poraba vode oz. količina odpadne vode v Koči
na planini Razor približno 221800 litrov oziroma povprečno 2175 l/dan (v sezoni). To pa je
precej več, kot navaja oskrbnik (500 l/dan). Od porabe 222 m3 odpade kar 60 % (135 m3) na
dnevne goste.
Najbolj obremenjen mesec je avgust, največja maksimalna poraba v enem dnevu znaša 6020
litrov (4 zaposleni, 80 nočitev, 250 dnevnih gostov).
Povprečno letno (sezonsko) onesnaževanje je 43 PE, maksimalno 106,5 PE, v avgustu pa 54 PE.
Glede na to, da imajo v postojanki občasno težave z vodno oskrbo in da sprejemajo nekatere
ukrepe za zmanjšano porabo vode, je tudi onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami manjše;
ocenil sem, da je manjše za okoli 20 %. Tako sem korigiral onesnaževanje – povprečno letno je
zmanjšano na 34 PE, maksimalno pa na 85 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Planinska postojanka leži v malo do zmerno občutljivem naravnem okolju, saj je planina Razor
pokrita z morenskim gradivom, ki je dober naravni filter onesnaženih voda. Občutljivost
nekoliko poveča kraški odtok, saj voda v ledeniških nanosih hitro ponikne. Vendar pa izviri
Zadlaščice, ki zbira vodo v številnih žlebovih pod postojanko, za razliko od izvirov Tolminke,
niso kraški.
Na planini Razor je gozd večinoma izkrčen, nekaj gozdnega sestoja najdemo v neposredni bližini
(vzhodno) od koče, tako da sama postojanka stoji pravzaprav na robu gozda. Gozd je mlad, zato
sklepam, da gre za zaraščanje pašnikov. Skoraj v celoti je z gozdom poraščeno strmo
jugozahodno in zahodno pobočje (pod planino), ki se spušča proti Zadlaščici. Naravna gozdna
združba je alpski bukov gozd s trilistno vetrnico, ki se tukaj meša s toploljubnim gozdom bukve
in gabrovca. Prst je plitva, a vsaj na planini pretežno sklenjena.
Odpadne vode Koče na planini Razor so potencialni onesnaževalec Zadlaščice, ki izvira v več
krakih v neposredni bližini koče (pod njo), na nadmorski višini med 1100 in 1200 metri.
Število nočitev v koči je srednje veliko, prav tako tudi število dnevnih gostov. Obremenjevanje
okolja z odpadnimi vodami je zato zmerno. Zaradi občasnih težav z oskrbo vode, bo potrebno
zmanjšati porabo le-te z nekaterimi ukrepi (med njimi so najpomembnejši suha stranišča). Z
morebitno uspešno sanacijo se lahko obremenjevanje okolja močno zmanjša.
Skupna ocena ranljivosti okolja je zmerna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: primerno
Okolica koče na planini Razor je primerna za postavitev rastlinske čistilne naprave za
čiščenje odpadnih vod. Ustrezen prostor za čistilne grede najdemo zahodno od postojanke, v
neposredni bližini (južno od) planinskih stanov. Severozahodno pobočje je tik pod kočo prestrmo
za postavitev čistilnih gred, zato se odpadne vode spelje – gravitacijsko in podzemno, da cevi ne
kvarijo videza pokrajine in ne motijo dovozne poti, ki se nahaja zahodno od postojanke in po
kateri je planina oskrbovana – okoli 50 m daleč na spodnji, bolj raven del planine (glej sliko 15),
kjer je dovolj primernega prostora južno od najbližjih pastirskih stanov. Za učinkovito čiščenje je
potrebna površina čistilnih gred okoli 250 m2, ob izgradnji suhih stranišč in izvajanju nekaterih
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drugih ukrepov za zmanjšano porabo nekoliko manj. Ob iztoku iz RČN se uredi kal za napajanje
živine.
V kolikor bo dejansko prišlo do realizacije načrta o izgradnji skupne greznice za planinsko kočo
in pastirske stanove, bo izgradnja RČN še enostavnejša. Ocenjujem, da bo skupna greznica
zgrajena nekje južno od pastirskih stanov, tako da bo lahko odpadna voda iz vseh objektov
gravitacijsko dotekala. Greznica bo služila kot primarni usedalnik, iz nje pa bodo odplake
speljane na RČN ustreznih dimenzij (onesnaževanju iz PP bo treba prišteti še onesnaževanje iz
pastirskih stanov).
Slika 15: V spodnjem delu planine Razor je dovolj primernega prostora za izgradnjo skupne
RČN (za planinsko kočo in pastirske stanove). Fotografirano izpred koče. (foto: Erhartič, 2004)

7.18. KOČA NA PLANINI KUHINJA (991 m)
Lega in opis postojanke, geografske značilnosti območja
Koča stoji na spodnjem robu planine Kuhinja, ene od petih planin ob vznožju strmih južnih
pobočij Krna, nad razloženo gorsko vasico Krn, na samem robu TNP (Dobnik, 1998, str. 82).
Planina Kuhinja je nastala na pomolu med grapama Podmlaka in Pod bregom, katerih vode
napajajo potok Volarja (na tem potoku je tudi znameniti Gregorčičev slap), ki se izliva v Sočo.
Planina je pokrita z apnenčastim morenskim gradivom. A. Ramovš navaja: »Posebno lepe
morene so po podatkih S. Buserja na planini Kuhinja severno od vasice Krn.« (Ramovš, 1985,
str. 25)
PD Kobarid se je že sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja odločilo, da bo v osrčju planin pod
Krnom zgradilo planinsko postojanko. Leta 1980 so na planino napeljali elektriko in začeli s
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pripravami na gradnjo, kočo pa so odprli junija 1984. Deset let kasneje (1994) je koča pogorela.
Takoj so začeli priprave za postavitev nove postojanke, vendar se je gradnja zavlekla zaradi
pridobivanja dovoljenj. Montažno kočo je izdelala tovarna Smreka v Gornjem Gradu, postavili
pa so jo v začetku leta 1998 (Dobnik, 1998).
Delovanje PP
Koča na planini Kuhinja je običajno odprta med 15. junijem in 15. septembrom, izven sezone pa
občasno še za vikende. Do planine je iz Soške doline speljana cesta skozi vasi Vrsno in Krn.
Postojanko oskrbujejo po cesti, za obiskovalce pa je zadnjih nekaj sto metrov zaprtih (rampa) – 5
minut peš.
V koči je samo 24 ležišč, zaposleni pa sta 1 do 2 osebi. Z elektriko se oskrbujejo iz javnega
omrežja, za ogrevanje pa uporabljajo peč na drva. Vodo dobivajo iz lastnega izvira oziroma
zajetja, ki zbira vodo z dobro namočenih južnih pobočij Krna. Problemov z vodno oskrbo
nimajo, zato tudi ne izvajajo ukrepov za zmanjšanje porabe. Stranišča so na vodno splakovanje,
gosti se lahko v postojanki tudi tuširajo. Posteljnino perejo v dolini.
Porabe vode ne merijo, vendar so predvidene nizke vrednosti, saj je postojanka ena najmanjših v
TNP in beleži tudi malo nočitev.
Odpadne vode zbirajo v triprekatni greznico, ki se nahaja južno od postojanke, tik ob leseni
ograji.
Podatke o številu dnevnih gostov in nočitev sem dobil pri oskrbnici v sami koči. Vendar so to
podatki samo za leto 2003, tako, da je povprečni letni obisk postojanke vprašljiv. Omeniti pa
velja, da je bila sezona 2003 zelo dobra (dolgo obdobje lepega vremena). Koča na planini
Kuhinja je relativno nova; sedanja postojanka stoji šele 6 let (od 1998), od tega je bila v sezoni
2002 zaprta, tako da je na razpolago zelo malo podatkov o delovanju.
V letu 2003 je Kočo na planini Kuhinja obiskalo 2160 dnevnih gostov, prenočilo pa jih je okoli
450.
Tabela 74: Število dnevnih gostov v Koči na planini Kuhinja po mesecih leta 2003
mesec
Št. gostov

maj*
240

jun
360

jul
420

avg
840

sep
300

Vir: Vpisna knjiga v Koči na planini Kuhinja
* v maju je bila koča odprta v času prvomajskih praznikov in ob vikendih

Tabela 75: Število nočitev v Koči na planini Kuhinja po mesecih leta 2003
mesec
Št. nočitev

maj*
13

jun
70

jul
121

avg
230

sep
16

Vir: knjiga nočitev v Koči na planini Kuhinja
* v maju je bila koča odprta v času prvomajskih praznikov in ob vikendih

Razen v sezoni je postojanka občasno odprta tudi ob vikendih, tako izven sezone beležijo (po
besedah oskrbnice) še 5 – 15 nočitev na mesec, razen če gostijo šolske skupine; potem je
postojanka polna. Izven sezone obišče kočo med 10 in 100 dnevnih gostov na mesec.
Za izračun porabe vode oz. količine odpadne vode sem uporabil najvišje vrednosti (osebje-100
l/dan, nočitev-60 l/dan, dnevni gost-15 l/dan), saj PP ne sprejema nobenih ukrepov za
zmanjšanje porabe vode. V sezoni sem upošteval št. osebja 2, izven sezone pa 1. V maju 2003 je
bila postojanka odprta 11 dni, junija 20, septembra pa 18 dni.
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Tabela 76: Poraba vode (v litrih) v Koči na planini Kuhinja leta 2003
mesec
Poraba vode (l)

maj
6450

jun
13600

jul
19760

avg
32600

sep
9060

sezona
81470

Od maja do septembra je bilo porabljene 81,5 m3 vode, od tega točno 40 % v najbolj
obremenjenem mesecu – avgustu. Povprečna poraba v tem mesecu je bila 1050 l/dan,
maksimalna pa – če upoštevamo največje število nočitev 24, največje št. dnevnih gostov 100 ter
2 zaposleni osebi – 3140 l/dan. Predvidevam pa, da je lahko dnevnih gostov še več (okoli 150) –
potem dobimo maksimalno porabo vode 3,9 m3/dan.
K celoletni porabi vode je potrebno dodati še izven sezonsko (za izven sezono tukaj smatram
oktober-april, saj imam za ostale mesece zanesljive podatke, pa čeprav denimo mesec maj ne
spada več v sezono). Za vsak mesec sem upošteval 15 nočitev, 100 dnevnih gostov in 1
oskrbnika; koča je bila povprečno odprta 9 dni na mesec.
Tako sem dobil povprečno porabo na mesec izven sezone 3300 litrov oziroma 23100 l na vse
mesece zunaj sezone. Celoletna poraba vode znaša torej 104570 l, oz. okoli 105 m3.
Največje onesnaževanje vode je v avgustu, 12,5 PE, povprečno letno 7-8 PE, maksimalno pa 39
PE oziroma 51,5 PE (če smatramo za maksimalno število dnevnih gostov 150). Upošteval bom
zgornjo oceno, zaokroženo na 50 PE.
Ocena ranljivosti okolja
Planinska postojanka stoji v malo občutljivem naravnem okolju, saj je planina pokrita z
morenskim gradivom, ki je dober naravni filter onesnaženih voda. Voda, ki na planini ponikne,
pride na dan najverjetneje v enem izmed že omenjenih pritokov Volarje. Izviri niso kraški.
V neposredni bližini koče je gozd sicer izkrčen, vendar je naravna gozdna združba toploljubni
gozd bukve in gabrovca, ki porašča pobočja pod planino. Z opuščanjem pašništva oz.
zmanjševanjem glav živine, se zarašča tudi sama planina. Prsteni pokrov – prevladuje rendzina –
je plitek, a vsaj na planini pretežno sklenjen – prekinjajo ga le posamezni balvani.
Odpadne vode Koče na planini Kuhinja so potencialni onesnaževalec dveh potokov – Podmlake
in Pod bregom, katerih vode napajajo potok Volarja. Omenjene vodotoke pa bolj kot koča
ogroža pašništvo v vodozbirnem zaledju in vasi Krn ter Vrsno.
Ker je število nočitev v koči dokaj majhno, je majhno tudi obremenjevanje okolja. Razen tega je
obisk postojanke relativno dobro razporejen preko celega leta, zato tudi poletni viški niso
kritični. Število dnevnih obiskovalcev je za TNP majhno (in ravno tako razporejeno skozi celo
leto), vendar pa bo potrebno zmanjšati porabo vode z nekaterimi ukrepi (varčne pipe, ukinitev
tuširanja za goste, suha stranišča).
Zaradi majhne občutljivosti in obremenjevanja okolja je tudi ocena skupne ranljivosti okolja
majhna.
Predlog reševanja problema z RČN
Primernost za RČN: zelo primerno
Koča na planini Kuhinja je zelo primerna za čiščenje odpadnih voda s pomočjo rastlinske čistilne
naprave. Prostora je veliko, postavitev čistilnih gred priporočam okoli 15-20 m južno (v tej smeri
je tudi greznica) od postojanke, vzhodno od drogov z električno napeljavo (glej sliki 16 in 17).
Pobočje (pašnik) se tam blago spušča, tako da lahko odpadna voda iz obstoječe greznice
gravitacijsko doteka na čistilne grede. Izpust se uredi v kal, ki služi kot napajalnik za živino ter
hkrati pripomore k estetski vrednosti pokrajine.
Ker je obremenjevanje relativno majhno, bo majhna tudi RČN – površina gred okoli 100 – 125
m2 .
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Slika 16: Južno od Koče na planini Kuhinja je veliko prostora za izgradnjo rastlinske čistilne
naprave. Pod postojanko se pobočje (pašnik) blago spušča, tako da bi lahko odpadna voda
gravitacijsko dotekala na čistilne grede. (foto: Erhartič, 2004)

Slika 17: Postavitev čistilnih gred je priporočljiva okoli 15-20 m južno od Koče na planini
Kuhinja (sredina slike), vzhodno (levo) od drogov z električno napeljavo. (foto: Erhartič, 2004)

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 123

8. ZAKLJUČEK
Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v visokogorju je izjemnega pomena za ohranjanje
narave v gorskem svetu in varstvo vodnih virov. Zahteva celosten in dodelan pristop ter
učinkovito reševanje. Ker emisije odpadnih voda, ki izhajajo iz planinskih postojank,
predstavljajo potencialno in v nekaterih primerih tudi že aktualno ogrožanje zajetij pitne vode, ki
ležijo pod njimi, je urejeno čiščenje odpadnih voda pri PP v številnih primerih nujna zahteva.
Raziskava je pokazala, da se planinske postojanke v vseh pogledih med seboj močno razlikujejo.
Za vsako posebej je potrebno izdelati koncept in podroben načrt (vodno)ekološke sanacije. V
mnogih primerih, na primer, je smiselna uporaba kompostnih (suhih) stranišč, vendar iz tega ne
moremo izpeljati splošne uporabnosti. To velja tudi za rastlinske čistilne naprave.
Strokovnjaki so si edini, da je pri sanaciji odpadnih vod iz planinskih postojank potrebno dajati
prednost sistemom, ki so enostavni in robustni, ki porabijo malo energije in katere lahko
vzdržuje oskrbnik koče sam. Kot takšne so rastlinske čistilne naprave ena izmed najprimernejših
tehnologij, ki pa je pri nas naletela na nepričakovan odpor.
RČN pomenijo okolju prijazne in estetske možnosti za čiščenje odpadnih voda; njihova uporaba
je zelo primerna v kontekstu trajnostnega razvoja. V pokrajini so skoraj neopazne, poleg tega
prispevajo k pestrosti okolja (biodiverziteta!).
Glavna omejitvena dejavnika za uporabo rastlinskih čistilnih naprav v gorskem svetu sta
nadmorska višina in pomanjkanje primernega prostora, kar močno zožuje uporabo. V raziskavo
je bilo zato zajetih samo 18 od 36 planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku.
Analiza obravnavanih osemnajstih planinskih koč je pokazala, da način odvajanja in čiščenja
odpadne vode pri nobeni postojanki ne ustreza zakonskim določilom. Postojanke nimajo urejene
čistilne naprave, zato odpadna voda iz greznic odteka v okolje.
Postojanke imajo večinoma lastna zajetja in jim zato ni potrebno varčevati z vodo. To vodi v
neracionalno porabo vode, posledica pa so ogromne količine odplak. V prihodnosti bodo tudi v
planinskih postojankah morali plačevati koncesijo za zajem vode in bodo tako (z ekonomskega
vidika) prisiljeni varčevati z vodnimi viri. Za zmanjšanje količine odpadne vode bo potrebno
predvsem zmanjšati ponudbo v planinskih postojankah, saj so le-te postale v zadnjih desetletjih
»gorske gostilne« in s tem izgubile prvotno funkcijo (skromnih) zavetišč.
Problema ne povzročajo samo prebogato opremljene planinske koče z veliko količino odpadnih
voda, temveč tudi neurejena zakonodaja na tem področju, saj za višje nadmorske višine ni
predvidenih nobenih posebnih pogojev. Nova zakonodaja naj upošteva ravnanje z odpadno vodo
v »težjih« naravnih pogojih ter predlaga tehnične rešitve odvajanja in čiščenja odplak.
Poseben problem v naših planinskih postojankah je amatersko delo planinskih društev,
gospodarjev in oskrbnikov koč. Primanjkuje strokovni kader in seveda denar za investicije.
Čistilne naprave so za majhna, strokovno in finančno šibka planinska društva zelo velika
investicija. Skrb za varstvo voda v gorah bi morala postati skrb države. Pristojna ministrstva
bodo morala skupaj s PZS in TNP pripraviti strategijo varstva voda v visokogorju, ki bi morala
vsebovati naravovarstvene, tehnične, pravne in ekonomske elemente.
Pri iskanju predloga reševanja problema odpadnih voda planinskih postojank z RČN je potrebno
nameniti veliko pozornosti značaju površja, zlasti geološki zgradbi, topografiji, hidrologiji ter
klimi.
Za presojo uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav je pomembna ranljivost okolja, v katerem se
nahaja planinska postojanka. Ocenjena je bila na podlagi ocene občutljivosti okolja in
obremenjevanja le-tega.
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Tabela 77: Ocena občutljivosti, obremenjevanja in ranljivosti okolja za odpadne vode iz PP
Planinska postojanka
Koča na Planini pri Jezeru
Koča pri Triglavskih jezerih
Pl. dom pri Krnskih jezerih
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni
Poštarski dom na Vršiču
Erjavčeva koča na Vršiču
Koča na gozdu
Dom v Tamarju
Koča v Krnici
Kovinarska koča v Krmi
Blejska koča na Lipanci
Pl. koča na Uskovnici
Vodnikov dom na Velem polju
Planinska koča na Vojah
Kosijev dom na Vogarju
Koča pod Bogatinom
Koča na planini Razor
Koča na planini Kuhinja

Občutljivost
zmerna-velika
velika
velika
majhna
zmerna-velika
zmerna
majhna-zmerna
majhna
majhna
majhna
zmerna
zmerna
velika
majhna-zmerna
zmerna
velika
majhna-zmerna
majhna

Obremenjevanje
veliko
veliko
veliko
zmerno
zmerno
veliko
majhno-zmerno
majhno-zmerno
majhno
majhno
zmerno-veliko
zmerno
veliko
majhno-zmerno
majhno-zmerno
majhno-zmerno
zmerno
majhno

Ranljivost
visoka
visoka
visoka
majhna-zmerna
zmerna-visoka
zmerna-visoka
majhna-zmerna
majhna
majhna
majhna
zmerna
zmerna
visoka
majhna-zmerna
zmerna
zmerna-visoka
zmerna
majhna

Ranljivost okolja za odpadne vode je najvišja pri planinskih postojankah, ki se nahajajo v
neposredni bližini vodnih virov. Med obravnavanimi kočami najbolj ogrožajo vode tiste ob
visokogorskih jezerih. Tako je okoljska ureditev (sanacija) najnujnejša v Koči pri Triglavskih
jezerih zaradi neposrednega vpliva odpadnih voda na Dvojno jezero (in kraškega odtoka proti
izviru Savice, ki je zajeta za vodovod) ter v Planinskem domu pri Krnskih jezerih in v Koči na
planini pri Jezeru, ki sta neustrezno postavljena nad Dupeljsko jezero oz. nad Jezero na Planini
pri Jezeru. Jezero na Planini pri Jezeru spada med visokogorska jezera, kjer je bil vpliv človeka v
preteklosti največji. Med onesnaževalci z organskimi snovmi je tudi planinski dom, vendar se
večja količina organskih snovi spere v jezero s površinsko erozijo s planinskega pašnika.
Visoka ranljivost okolja je značilna še za Vodnikov dom, ki se nahaja nad občutljivim okoljem
Velega polja ter je posledica predvsem velikega obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami kot
posledica nadpovprečnega obiska. Zmerna do visoka ranljivost spremlja nekatere vršiške
postojanke ter Kočo pod Bogatinom, ki se nahaja na zakraseli Komni.
Analiza je pokazala, da so omenjene – bolj obremenjene – planinske postojanke praviloma
manj primerne za čiščenje odpadnih vod z RČN, predvsem zaradi pomanjkanja
primernega prostora. Pri koči pri Triglavskih jezerih in na Vodnikovem domu na Velem polju
je izgradnja rastlinskih čistilnih naprav – zaradi velikega obremenjevanja okolja in s tem velike
potrebne površine za učinkovito čiščenje odpadnih vod – neprimerna. Pri Krnskih jezerih in na
Planini pri Jezeru je izgradnja čistilnih gred izvedljiva, a bodo zaradi velikih obremenitev ter
zelo občutljivega okolja potrebne nadaljnje študije. Ocenjujem, da bi lahko bil Planinski dom pri
Krnskih jezerih najbolj obremenjena planinska postojanka, ki bi dobila (največjo) rastlinsko
čistilno napravo (za 240 PE, površina: 500-600 m2).
Glede na obremenjevanje okolja sledijo koče ob cesti čez Vršič ter nekatere dolinske postojanke,
ki so dostopne po cesti, imajo veliko (enodnevnih) obiskovalcev, izdaten vir vode in sanitarije na
splakovanje: Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, Dom v Tamarju. Občutljivost dolinskih
planinskih postojanka je praviloma majhna.
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Dokaj ranljivo je okolje tudi pri nekaterih postojankah, ki se nahajajo na alpskih pašnikih
(Lipanca, Uskovnica, Vogar). Tukaj je visoka ocena ranljivosti predvsem posledica velike
občutljivosti okolja (kraški odtok), manj velikega obremenjevanja.
Z relativno majhno porabo vode (tudi zaradi suhih sanitarij) so okoljsko manj obremenjujoče:
Koča na planini Kuhinja, Kovinarska koča v Krmi (analiza je pokazala, da sta ti dve postojanki
najprimernejši za izgradnjo RČN), deloma tudi Koča v Krnici in Koča pod Bogatinom.
V raziskavi so bili pri presoji uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav upoštevani naslednji pogoji
na kraju gradnje: nadmorska višina, pogoji za izliv – izviri in zajetja pod njimi; geološka zgradba
tal (možnost samočiščenja), najprimernejši cilj izliva (reka, jezero ali infiltracija), občutljivost
okolja, specifične lastnosti posamezne postojanke, zlasti št. gostov in nočitev, količina in
kakovost odpadnih voda ((ne)stalnost preko dneva oz. leta), dostopnost do koče (pomembno
predvsem pri izgradnji čistilnih naprav).
Na podlagi teh parametrov je bila za vsako planinsko postojanko narejena ocena primernosti za
izgradnjo RČN za čiščenje odpadnih vod. Raziskava bi lahko (naj bi) služila pristojnim
(planinskim društvom, Planinski zvezi, državi oz. ministrstvom) kot vodilo oz. kot nov –
trajnostni, sonaravni pristop k čiščenju odpadnih voda iz planinskih postojank.
Ugotovitve so strnjene v tabeli 79 in na karti 4. Vsaka kategorija ima pet razredov, in sicer:
Tabela 78: Kategorije sintezne tabele
Maksimalno onesnaževanje (PE)
1 = pod 60 PE
2 = 61-75 PE
3 = 76-100 PE
4 = 101-150 PE
5 = nad 150 PE

Ranljivost okolja
1 = majhna
2 = majhna-zmerna
3 = zmerna
4 = zmerna-visoka
5 = visoka

Primernost za RČN
1 = neprimerno
2 = manj primerno
3 = primerno
4 = bolj primerno
5 = zelo primerno

Tabela 79: Sintezna tabela obravnavanih planinskih postojank
Planinska postojanka
Maksimalno
Ranljivost okolja
onesnaževanje (PE)
Koča na Planini pri Jezeru
4
5
Koča pri Triglavskih jezerih
5
5
Pl. dom pri Krnskih jezerih
5
5
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni
4
2
Poštarski dom na Vršiču
3
4
Erjavčeva koča na Vršiču
4
4
Koča na gozdu
2
2
Dom v Tamarju
4
1
Koča v Krnici
1
1
Kovinarska koča v Krmi
1
1
Blejska koča na Lipanci
4
3
Pl. koča na Uskovnici
3
3
Vodnikov dom na Velem polju
5
5
Planinska koča na Vojah
2
2
Kosijev dom na Vogarju
2
3
Koča pod Bogatinom
1
4
Koča na planini Razor
3
3
Koča na planini Kuhinja
1
1

Primernost za
RČN
3
1
3
4
4
2
3
5
2
5
2
3
1
2
5
3
3
5
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Raziskava je pokazala, da je kar pri 12 planinskih postojankah možno zgraditi rastlinske čistilne
naprave za čiščenje odpadnih vod. Kot najprimernejše so ocenjene: Koča na planini Kuhinja,
Kosijev dom na Vogarju, Kovinarska koča v Krmi in Dom v Tamarju. Pri teh postojankah je
gradnja RČN zelo priporočljiva. Žal so to postojanke, ki manj onesnažujejo okolje (so manj
problematične – razen Doma v Tamarju), zato sanacija teh objektov ni tako nujna.
V naslednjo kategorijo (bolj primerno) se uvrščata Dom dr. Klementa Juga v Lepeni in
Poštarski dom na Vršiču. Naravne danosti za gradnjo RČN so ugodne in ne predstavljajo
velikega posega v prostor. Koči razmeroma močno onesnažujeta okolje, zato bo potrebna
takojšnja sanacija.
Primerne planinske postojanke za izgradnjo RČN so še: Koča na Planini pri Jezeru, Planinski
dom pri Krnskih jezerih, Koča na Gozdu, Planinska koča na Uskovnici, Koča pod Bogatinom in
Koča na planini Razor. V tej kategoriji imamo koče, ki se med seboj zelo razlikujejo.
Najnujnejša je sanacija pri obeh kočah ob jezerih, saj ležita postojanki v najbolj ranljivem okolju
ter močno onesnažujeta okolje. Pri Koči na Gozdu in na Uskovnici bodo potrebne nadaljnje
študije, saj je iz obstoječih podatkov težko zanesljivo sklepati o primernosti omenjenih postojank
za postavitev RČN. Koča pod Bogatinom je z izgradnjo suhih stranišč močno zmanjšala vpliv na
okolje (onesnaževanje le-tega), a se nahaja v zelo ranljivem okolju, zato bo potrebna takojšnja
sanacija.
Predvsem zaradi malo primernega prostora so kot manj primerne koče ocenjene Erjavčeva
koča, Koča v Krnici, Blejska koča na Lipanci in Planinska koča na Vojah. Neprimerni za
izgradnjo RČN sta planinski postojanki, ki se nahajata v zelo ranljivem okolju ter ga tudi najbolj
onesnažujeta: Koča pri Triglavskih jezerih in Vodnikov dom na Velem polju.

Diplomsko delo z naslovom Presoja uporabnosti RČN planinskih postojank v TNP je
pokazalo, da bi kar 12 planinskih postojank v TNP lahko dobilo rastlinsko čistilno napravo
za čiščenje odpadnih vod.
Izgradnja čistilnih sistemov je zaradi specifičnih okoljskih in družbenih značilnosti gorskega
sveta izrednega pomena. Šolar (1997, str. 23) navaja: »Onesnaževanje vodnih virov na začetku
vodnih poti je največja nevarnost za pitno vodo, ki je za Slovenijo kapital tega tisočletja.«

Čistilne naprave v gorah niso optimalna rešitev (neenakomerna obremenitev, nizke temperature,
ni električne energije,…), v osnovi je potrebno zmanjšati porabo vode.
Projekt (vodno)ekološke sanacije planinskih postojank je torej zastavljen na dveh nivojih: najprej
bo potrebno zmanjšati porabo vode pri vseh treh virih (pralnice, stranišča, kuhinje); drugi korak
predvideva izgradnjo čistilnih sistemov za čiščenje odpadnih vod.
V planinskih in drugih organizacijah se počasi uveljavlja spoznanje, da bo v planinskih
postojankah potrebno zavestno odpovedovanje že doseženemu udobju. Problemi povezani z
odpadnimi vodami, ki se pojavljajo v kočah, so namreč posledica prinašanja dolinskih navad in
razvad v gorski svet.
Morali se bomo začeti obnašati odgovorno ter spremeniti navade; drugačno obnašanje pa je
pogojeno z zavestnim samoomejevanjem in samoodpovedovanjem. Vendar to ni korak nazaj,
kakor mnogi očitajo, pač pa iskanje izvirnih vrednot gorništva.

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 128

9. VIRI in LITERATURA
1. Agencija Republike Slovenije za okolje. Aktualno: Ekološka sanacija planinskih koč.
URL: http://www.arso.gov.si/ (citirano: 23.8.2003)
2. Albinini, M., Šolar, M., 2004. Triglavski narodni park – 80 let od ustanovitve. Svet in ljudje, 6, 6,
str. 22-31.
3. Atlas Slovenije. 1996. Ljubljana, Mladinska knjiga, 440 str.
4. Babič, J., 2002. Rastlinska čistilna naprava tovarne Šampionka : diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 100 str.
5. Baraga, I., 2002. Vodnoekološka problematika odpadnih voda planinskih postojank občine
Kranjska Gora (v TNP) : diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
128 str.
6. Bizjak, A., 1987a. Čigave so propadajoče gore? Planinski vestnik, 87, 1, str. 2-3.
7. Bizjak, J., 1987b. Čigave so propadajoče gore? Planinski vestnik, 87, 4, str. 183-185.
8. Bizjak, J., 1991. Koče naj spet postanejo domovi. Planinski vestnik, 91, 4, str. 145-149.
9. Bizjak, J., 1993. Alpe in pitna voda. Planinski vestnik, 93, 12, str. 521-522.
10. Bizjak, J., 1997. Okoljevarstvene dileme v Triglavskem narodnem parku – kako naprej? V:
Varstvo okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik
referatov s
posveta »Planinstvo in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni
park, str. 7-11.
11. Bizjak, J., Lenarčič, M., 1997. Triglavski narodni park : zgodba o lepoti. Nazarje, EPSI, 24 str.
12. Bohinjsko jezero z okolico. 1998. 2. izd. 1:25000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije.
13. Brancelj, A., 1999. Onesnaževanje gorskih jezer. V: Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in
sosedstvu. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 13, str. 151-163)
14. Brancelj, A., 2002. Uvod in pregled dosedanjih raziskav. V: Visokogorska jezera v vzhodnem
delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 13-20.
15. Brancelj, A., Šiško, M., 2002. Rastlinski in živalski ostanki v jezerskih sedimentih. V:
Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str.
199-218.
16. Brezigar, B., 1997. Čiščenje odpadnih vod koče pri Triglavskih jezerih. Študija, C-703.
Ljubljana, Vodnogospodarski inštitut, 40 str.
17. Bulc, T., Šajn Slak, A., Vrhovšek, D., 1998. S sonaravnimi in umetnimi močvirji (rastlinske
čistilne naprave) do čistega okolja. V: Voda – raba, varovanje, oblikovanje. Zbornik 5. letnega
strokovnega srečanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Ljubljana, november 1998.
Ljubljana, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, str. 118-122.
18. Bulc, T., Vrhovšek, D., 1994. Development of Constructed Wetlands in Slovenia. Aquaphyte, 14,
2, str. 1, 14-15.
19. Bulc, T., Vrhovšek, D., 2001. The Use of Constructed Wetland for Wastewater Treatment. V:
Zbornik referatov z mednarodne konference 7. ekodnevi: Maribor, 11.-12. oktobra 2001.
Maribor, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo, ekologijo in koloristiko, str. 67-72.
20. Bulc, T., Vrhovšek, D., 2002a. Development of the Constructed Wetlands in Slovenia. V:
Keynote presentations. International Conference Small Wastewater Tachnologies and
Management for Mediterranean area, Seville, 20.-22. 3. 2002, str. 73-80.
21. Bulc, T., Vrhovšek, D., 2002b. Okolje brez meja – Odpadne vode. V: Strokovni posvet in
ekskurzija: Okolje brez meja in ravnanje z odpadki, Ljubljana – Wien, 24. september 2002.
Ljubljana, Limnos, str. 47-49.
22. Bulc, T., Vrhovšek, D., Maher, I., 1997. Z rastlinami do čiste vode v gorah. V: Varstvo okolja pri
planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik referatov s posveta »Planinstvo
in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni park, str. 69-72.
23. Bulc, T., Vrhovšek, D., Zupančič, M., 1998. The use of Constructed Wetland for Wastewater
Treatment in the Mediterranean Area. Public Enterprise, 16, 3-4, str. 311-318.
24. Campbell, C. S., Ogden, M., 1999. Constructed Wetlands in teh Sustainable Landscape. New
York, USA, John Wiley & Sons, 270 str.

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 129

25. Cerar, M., 2000. Biološka čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih vod »Sanita«. V:
Posvet Planinske koče in varstvo okolja, Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana, Planinska zveza
Slovenije, Gospodarska komisija UO PZS, str. 35-37.
26. Dobnik, J., 1998. Vodnik po planinskih postojankah Slovenije. 4. izd. Ljubljana, Planinska
založba Slovenije, 360 str.
27. Dobravec, J., Šiško, M., 2002. Geografska lega in opis jezer. V: Visokogorska jezera v
vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 49-76.
28. Dretnik, D., 2003. Napotila za čiščenje odpadnih vod planinskih koč : priročnik. Ljubljana,
Planinska zveza Slovenije, 54 str.
29. Duhovnik, J., Sbrizaj, D., 1997. Okoljska sanacija planinskih postojank. V: Varstvo okolja pri
planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik referatov s posveta »Planinstvo
in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni park, str. 73-75.
30. Duhovnik, J., 2000: Planinska koča in okolje. V: Posvet Planinske koče in varstvo okolja,
Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija UO PZS, str.
3-11.
31. Ekološka sanacija gorske postojanke Dom na Menini planini – poenostavljena tehnična
dokumentacija. 1998. 8 str. (interno gradivo Z. Purnat)
32. Enciklopedija Slovenije. Zv. 5. 1991. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
33. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. 1995. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
34. Gams, I., 1962. Velo polje, tako kot je in kot naj bi bilo. Planinski vestnik, 62, 5, str. 217-223.
35. Gams, I., 1963. Velo polje in problem pospešene korozije. Geografski vestnik, 35, str. 55-64.
36. Gams, I., 1966. Poročilo o barvanjih v Dimnicah in v Triglavskem breznu v letu 1964. Acta
carsologica, 4, 151-156.
37. Gams, I., 1996. Geografske značilnosti Slovenije za srednje šole. Ljubljana, Mladinska knjiga,
183 str.
38. Geografija Slovenije. 1998. Ljubljana, Slovenska matica, 501 str.
39. Geografski atlas Slovenije. 1998. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 360 str.
40. Herlič, V., 1993. Ugotavljanje učinkovitosti delovanja rastlinske čistilne naprave v Gradišču :
diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 46 str.
41. Janež, J., 1993a. Vpliv planinskih postojank na onesnaženje voda s pripravo predlogov za
zmanjševanje onesnaženja. Planinski dom pri Krnskih jezerih. Idrija, Rudnik živega srebra Idrija,
Geologija, 30 str.
42. Janež, J., 1993b. Vpliv planinskih postojank na onesnaženje voda s pripravo predlogov za
zmanjševanje onesnaženja. Triglavski dom na Kredarici. Idrija, Rudnik živega srebra Idrija,
Geologija, 33 str.
43. Janež, J., 1997. Možnost onesnaženja podzemne vode z nekaterih planinskih postojank v TNP.
V: Varstvo okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik referatov s
posveta »Planinstvo in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni
park, str. 49-55.
44. Julijske Alpe – Bohinj. 1988. 7. izd. 1:20000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije
45. Kadlec, K., 2001. Constructed Wetlands for Pollution Control. London, UK, IWA Publishing,
156 str.
46. Klančnik, G., 1987. Enotna vprega planincev. Planinski vestnik, 87, 3, str. 134-136.
47. Kodre, J., 2000. Ekološka sanacija Frischaufovega doma na Okrešlju. V: Posvet Planinske koče
in varstvo okolja, Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, Gospodarska
komisija UO PZS, str. 31-34.
48. Kranjska Gora z okolico. 1989. 1. izd. 1:25000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije.
49. Krnsko pogorje in Kobarid. 1990. 1. izd. 1:25000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije.
50. Kunaver, J., 1985. Relief. V: Triglavski narodni park. Bled, Triglavski narodni park, str. 29-59.
51. Kunaver, J., 1991. H geomorfologiji dolomitnega prevala Vršič v Julijskih Alpah. Geografski
vestnik, 62, str. 79-98.
52. Kunaver, J., 1999. Geomorfološki razvoj doline Krnice in njene zadnje poledenitve. V:
Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo. (Dela, 13, str. 63-75)

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 130

53. Kurnik ðonlagić, J., 2001. Tehnološke vode in odplake. Maribor, Fakulteta za strojništvo, 78 str.
54. Maher, I., 1992. Zavetišča skromnih gornikov. Planinski vestnik. 92, 7-8, str. 309-314.
55. Miklavčič-Brezigar, I., 1985. Goveje planine na Tolminskem. V: Triglavski narodni park:
vodnik. 1985, Bled, Triglavski narodni park, str. 177-181.
56. Lapuh, M., 1994. Rastlinska čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda : diplomska naloga.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 46 str.
57. Limnos. Predstavitev podjetja. URL: http://www.limnos.si/ (citirano: 13.8. 2003)
58. Lojen, S., Muri, G., Ogrinc, N., Simčič, T., Vreča, P., 2002. Izvori in mineralizacija organskih
snovi v visokogorskih jezerih. V: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana,
Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 179-198.
59. Lovrenčak, F., 1995. Zveze med reliefom, prstmi in vegetacijo v Planici. Geografski vestnik, 67,
str. 79-89.
60. Muri, G., Brancelj, A., 2002. Fizikalne in kemijske lastnosti jezerske vode in ledeni pokrov. V:
Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str.
91-109.
61. Novak, D., 1987. Kam tečejo gorske vode? Planinski vestnik. 87, 7-8, str. 290-291.
62. Ogrin, D., Brancelj, A., 2002. Klimatske in dendroklimatske značilnosti vzhodnega dela Julijskih
Alp. V: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC
SAZU, str. 21-36.
63. Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-52, Beljak in Ponteba. 1986. 1:100000. Beograd, Zvezni
geološki zavod.
64. Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-64, Tolmin in Videm. 1986. 1:100000. Beograd, Zvezni
geološki zavod.
65. Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač listov Beljak in Ponteba. 1987. Beograd, Zvezni geološki
zavod, 58 str.
66. Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine). 1986. Beograd, Zvezni
geološki zavod, 103 str.
67. Oxfordova enciklopedija nežive narave. 1995. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 349 str.
68. Pavčič, M., 1995. Delovanje rastlinske čistilne naprave na komunalnem odlagališču v Dragonji :
diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 50 str.
69. Planinska zveza Slovenije. Planinske postojanke. URL: http://www.pzs.si/ (13.8.2003)
70. Planinski terminološki slovar. 2002. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 455 str.
71. Plut, D., 1998. Varstvo geografskega okolja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 311 str.
72. Premzl, B., 2003. Male čistilne naprave.
URL: http://www.geocities.com/bpremzl (citirano: 9.8.2003)
73. Ramovš, A., 1985. Iz geološke zgodovine. V: Triglavski narodni park. Bled, Triglavski narodni
park, str. 15-28.
74. Rejec Brancelj, I., Smrekar, A., 2000. Gorska ranljiva območja – primer Triglavskega narodnega
parka. V: Pokrajinsko ranljiva območja v Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za geografijo.
(Geographica Slovenica, 33/I, str. 47-69)
75. Sbrizaj, D., 2000. Pregled doseženega na področju »planinske koče in varstvo okolja« v Sloveniji
od leta 1991 dalje. V: Posvet Planinske koče in varstvo okolja, Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana,
Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija UO PZS, str. 15-20.
76. Skoberne, P., 1988. Sto naravnih znamenitosti Slovenije. Ljubljana, Prešernova družba, 248 str.
77. Slovenija : pokrajine in ljudje. 1998. Ljubljana, Mladinska knjiga, 735 str.
78. Steinbacher, G., 2000. Sanacija planinskih koč v Kamniško Savinjskih Alpah – Slovenija. V:
Posvet Planinske koče in varstvo okolja, Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana, Planinska zveza
Slovenije, Gospodarska komisija UO PZS, str. 24-30.
79. Šolar, M., 1997a. Gorniška dejavnost v Triglavskem narodnem parku. V: Varstvo okolja pri
planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik referatov s posveta »Planinstvo
in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni park, str. 13-21.
80. Šolar, M., 1997b. Posvet: Planinstvo in Triglavski narodni park – Bled, februar 1996. V: Varstvo
okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik referatov s posveta

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 131

»Planinstvo in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni park, str.
23-27.
81. Šolar, M., 1997c. Okoljevarstvena analiza planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku.
V: Varstvo okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku. Zbornik referatov s
posveta »Planinstvo in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996. Bled, Triglavski narodni
park, str. 29-47.
82. Šolar, M., 1998. Črne luknje zaradi sonca v TNP. Planinski vestnik. 98, 12, str. 543.
83. Šolar, M., 2000. Nabava in vgradnja okolju prijazne opreme za visokogorske objekte v TNP. V:
Posvet Planinske koče in varstvo okolja, Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana, Planinska zveza
Slovenije, Gospodarska komisija UO PZS, str. 53-56.
84. Šolar, M., 2002a. Čiščenje voda v TNP. Planinski vestnik. 102, 1, str. 47.
85. Šolar, M., 2002b. Čistejše planinske koče. Planinski vestnik. 102, 7-8, str. 53-55.
86. Šot, L., 1992. Možnost čiščenja odpadnih vod v Belsadu : diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 40 str.
87. Trenta. 1990. 2. izd. 1:25000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije
88. Triglavski narodni park. 2000. 4. izd. 1:50000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije
89. Triglavski narodni park : vodnik. 1985. Bled, Triglavski narodni park, 242 str.
90. Urankar, M., 1997. Inšpekcijski pregledi planinskih koč v Triglavskem narodnem parku,
ugotovitve in ukrepi. V: Varstvo okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem narodnem
parku. Zbornik referatov s posveta »Planinstvo in Triglavski narodni park«, Bled, februar 1996.
Bled, Triglavski narodni park, str. 57-58.
91. Urbanc, J., Brancelj, A., 2002. Hidrološke povezave med nekaterimi jezeri v dolini Triglavskih
jezer. V: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC
SAZU, str. 77-90.
92. Urbanc-Berčič, O., 1991. Vodne rastline in čiščenje onesnaženih voda. Življenje in tehnika. 42,
2, str. 35-39.
93. Urbanc-Berčič, O., Bulc, T., 1995: Integrated constructed Wetland for small Communities. Wat.
Sci. Tech. 32, 3, str. 41-47.
94. Urbanc-Berčič, O., Bulc, T., Vrhovšek D., 1998. Slovenia. V: Constructed Wetlands for
Wastewater Treatment in Europe. Vymazal (ur.). Leiden (The Netherlands), Backhuys
Publishers, str. 241-250.
95. Urbanc-Berčič, O., Gaberščik, A., 2002. Vodni makrofiti. V: Visokogorska jezera v vzhodnem
delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 129-136.
96. Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. 2002. Brancelj, A. (ur.). Ljubljana, Založba
ZRC, ZRC SAZU, 266 str.
97. Vrhovšek, D., 1998. Načini čiščenja odpadnih voda. Panorama, 50, (12.3.1998), str. 43.
98. Vymazal, J., 1998. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Europe. V: Constructed
Wetlands for Wastewater Treatment in Europe. Leiden (The Netherlands), Backhuys Publishers,
str. 1-60.
99. Zupančič, M., 2001. Vloga substrata pri odstranjevanju kovinskih ionov v modelu RČN :
magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 154 str.
100. Železnik, B., 2000. Vloga Gradbene podkomisije pri GK PZS. V: Posvet Planinske koče in
varstvo okolja, Ljubljana, 24. 3. 2000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, Gospodarska
komisija UO PZS, str. 12-14.

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 132

10. SEZNAM TABEL, GRAFIKONOV, SLIK, KART
SEZNAM TABEL
Tabela 1: Povzetek mejnih vrednosti parametrov odpadne vode za odvajanje neposredno v vode. 6
Tabela 2: Učinkovitost čiščenja RČN za različne vrste odpadnih voda........................................... 17
Tabela 3: Rastlinske čistilne naprave v Sloveniji............................................................................. 22
Tabela 4: povprečna učinkovitost čiščenja po parametrih za 12 izbranih RČN v Sloveniji ............ 23
Tabela 5: Planinske postojanke v TNP izvzete iz analize ................................................................ 49
Tabela 6: Planinske postojanke zajete v analizo .............................................................................. 49
Tabela 7: Vprašanja za oskrbnike PP in pomen vprašanj................................................................. 51
Tabela 8: Poraba vode oz. količina odpadne vode po kategorijah ................................................... 56
Tabela 9: Onesnaževanje vode (PE) po kategorijah......................................................................... 57
Tabela 10: Kazalci občutljivosti okolja............................................................................................ 58
Tabela 11: Kazalci obremenjevanja okolja ...................................................................................... 59
Tabela 12: Ocena primernosti planinskih postojank za izgradnjo RČN .......................................... 61
Tabela 13: Število dnevnih gostov v Domu na Menini med leti 1998 in 2001................................ 63
Tabela 14: Število nočitev v Domu na Menini med leti 1998 in 2001............................................. 63
Tabela 15: Število dnevnih gostov v Koči na Planini pri Jezeru med leti 1996 in 2003.................. 66
Tabela 16: Število nočitev v Koči na Planini pri Jezeru med leti 1996 in 2003 .............................. 66
Tabela 17: Število nočitev po mesecih v Koči na Planini pri Jezeru ............................................... 66
Tabela 18: Poraba vode v Koči na Planini pri Jezeru leta 2003 v litrih ........................................... 67
Tabela 19: Število nočitev v Koči pri Triglavskih jezerih med leti 1996 in 2003 ........................... 70
Tabela 20: Število nočitev po mesecih za leta 2000-2003 ............................................................... 70
Tabela 21: Poraba vode v Koči pri Triglavskih jezerih leta 2003.................................................... 70
Tabela 22: Število dnevnih gostov v Planinskem domu pri Krnskih jezerih med leti 1996-2002 ... 72
Tabela 23: Število nočitev v Planinskem domu pri Krnskih jezerih med leti 1996 in 2003............ 73
Tabela 24: Število nočitev v Planinskem domu pri Krnskih jezerih po mesecih leta 2003 ............. 73
Tabela 25: Količina odpadne vode v Planinskem domu pri Krnskih jezerih leta 2003 ................... 73
Tabela 26: Število dnevnih gostov v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni med leti 1996 in 2002.... 75
Tabela 27: Število nočitev v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni med leti 1996 in 2003................. 75
Tabela 28: Število nočitev v Domu dr. Klementa Juga po mesecih leta 2003................................. 76
Tabela 29: Poraba vode v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni......................................................... 77
Tabela 30: Število dnevnih gostov v Poštarskem domu na Vršiču med leti 1995 in 2003 .............. 80
Tabela 31: Število nočitev v Poštarskem domu na Vršiču med leti 1995 in 2002........................... 80
Tabela 32: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2003 v Poštarskem domu................................ 81
Tabela 33: Število nočitev po mesecih leta 2000 v Poštarskem domu............................................. 81
Tabela 34: Poraba vode v Poštarskem domu (v litrih) ..................................................................... 81
Tabela 35: Število dnevnih gostov v Erjavčevi koči na Vršiču med leti 1995 in 2002.................... 83
Tabela 36: Število nočitev v Erjavčevi koči na Vršiču med leti 1995 in 2003 ................................ 83
Tabela 37: Število dnevnih gostov v Erjavčevi koči na Vršiču po mesecih za leti 2002 in 2003.... 84
Tabela 38: Število nočitev v Erjavčevi koči na Vršiču po mesecih za leta 2000 – 2003................. 84
Tabela 39: Število dnevnih gostov v Koči na Gozdu med leti 1995 in 2000................................... 87
Tabela 40: Število nočitev v Koči na Gozdu med leti 1995 in 2000................................................ 87
Tabela 41: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2000 v Koči na Gozdu .................................... 88
Tabela 42: Število nočitev po mesecih leta 2000 v Koči na Gozdu................................................. 88
Tabela 43: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2000 v Planinskem domu Tamar .................... 91
Tabela 44: Število dnevnih gostov po mesecih za leti 2003 in 2004 v Planinskem domu Tamar ... 91
Tabela 45: Število nočitev v Domu v Tamarju med leti 1995 in 2003 ............................................ 92
Tabela 46: Število nočitev po mesecih za leta 2000, 2002 in 2003 v Domu v Tamarju.................. 92
Tabela 47: Ocena števila dnevnih gostov po mesecih v Planinskem domu Tamar.......................... 92
Tabela 48: Poraba vode v Domu v Tamarju (v litrih) ...................................................................... 93
Tabela 49: Onesnaževanje vode, ki ga povzroča Dom v Tamarju ................................................... 93

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 133

Tabela 50: Število dnevnih gostov v Koči v Krnici med leti 1995 in 2001 ..................................... 95
Tabela 51: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2001 v Koči v Krnici ...................................... 95
Tabela 52: Število dnevnih gostov v Kovinarski koči v Krmi med leti 1996 in 2003 ..................... 98
Tabela 53: Število nočitev v Kovinarski koči v Krmi med leti 1996 in 2003.................................. 98
Tabela 54: Število dnevnih gostov v Blejski koči na Lipanci med leti 1996 in 2003 ...................... 101
Tabela 55: Število nočitev v Blejski koči na Lipanci med leti 1996 in 2003................................... 101
Tabela 56: Število dnevnih gostov v Blejski koči po mesecih za leti 2003 in 2004 ........................ 101
Tabela 57: Število dnevnih gostov v Planinski koči na Uskovnici med leti 1996 in 1999 .............. 103
Tabela 58: Število nočitev v Planinski koči na Uskovnici med leti 1996 in 1999........................... 103
Tabela 59: Število dnevnih gostov v Vodnikovem domu na Velem polju med leti 1996 in 2003... 106
Tabela 60: Število nočitev v Vodnikovem domu na Velem polju med leti 1996 in 2003 ............... 106
Tabela 61: Število dnevnih gostov po mesecih leta 2003 ................................................................ 106
Tabela 62: Število dnevnih gostov v Planinski koči na Vojah med leti 1996 in 2003..................... 108
Tabela 63: Število nočitev v Planinski koči na Vojah med leti 1996 in 1999.................................. 108
Tabela 64: Število dnevnih gostov v Planinski koči na Vojah po mesecih leta 2002 ...................... 108
Tabela 65: Število dnevnih gostov v Kosijevem domu na Vogarju med leti 1996 in 2003............. 111
Tabela 66: Število nočitev v Kosijevem domu na Vogarju med leti 1996 in 2003.......................... 111
Tabela 67: Število nočitev v Kosijevem domu na Vogarju po mesecih leta 2003........................... 111
Tabela 68: Število dnevnih gostov v Koči pod Bogatinom med leti 1996 in 1999.......................... 115
Tabela 69: Število nočitev v Koči pod Bogatinom med leti 1996 in 1999 ...................................... 115
Tabela 70: Število dnevnih gostov v Koči na plani Razor med leti 1996 in 2002 ........................... 117
Tabela 71: Število nočitev v Koči na planini Razor med leti 1996 in 2003..................................... 117
Tabela 72: Število nočitev po mesecih leta 2003 v Koči na planini Razor...................................... 117
Tabela 73: Poraba vode v litrih v Koči na planini Razor ................................................................. 118
Tabela 74: Število dnevnih gostov v Koči na planini Kuhinja po mesecih leta 2003...................... 120
Tabela 75: Število nočitev v Koči na planini Kuhinja po mesecih leta 2003................................... 120
Tabela 76: Poraba vode (v litrih) v Koči na planini Kuhinja leta 2003 ........................................... 121
Tabela 77: Ocena občutljivosti, obremenjevanja in ranljivosti okolja za odpadne vode iz PP........ 124
Tabela 78: Kategorije sintezne tabel ................................................................................................ 126
Tabela 79: Sintezna tabela obravnavanih planinskih postojank...................................................... 126

SEZNAM GRAFIKONOV
Grafikon 1: Število dnevnih gostov v Planinskem domu pri Krnskih jezerih in Domu dr.
Klementa Juga v Lepeni. ............................................................................................... 76
Grafikon 2: Število nočitev v Planinskem domu pri Krnskih jezerih in Domu dr. Klementa
Juga v Lepeni................................................................................................................ 77
Grafikon 3: Gibanje števila nočitev v Erjavčevi koči na Vršiču po mesecih za leta 2000 – 2003... 85

SEZNAM KART
Karta 1: Geografska razprostranjenost RČN v Sloveniji do leta 2002............................................. 22
Karta 2: Lega Triglavskega narodnega parka................................................................................... 25
Karta 3: Planinske postojanke v Triglavskem narodnem parku....................................................... 50
Karta 4: Primernost planinskih postojank za izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav
glede na onesnaževanje (PE) in ranljivost okolja............................................................... 126

Erhartič, B., 2004. Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah TNP

. 134

SEZNAM SLIK
Slika 1: Prerez skozi gredo RČN s horizontalnim podpovršinskim tokom...................................... 13
Slika 2: Rastlinske čistilne naprave so naravni sistemi za čiščenja odpadnih vod. Pogled na
rastlinsko čistilno napravo pri Domu na Menini planini ................................................... 18
Slika 3: Rastlinska čistilna naprava (v ospredju na levi) za 350 PE (600 m2) v Ponikvi ................. 18
Slika 4: Edina rastlinska čistilna naprava v Sloveniji (v ospredju) za čiščenje odpadnih vod
planinske postojanke Dom na Menini planini, 1453 m (v ozadju).................................... 62
Slika 5: Shema delovanja rastlinske čistilne naprave Dom na Menini planini ................................ 64
Slika 6: V kotanji (dolini) zahodno od Planinskega doma pri Krnskih jezerih (v ozadju) je
dovolj prostora tudi za postavitev RČN za 240 PE (500 – 600 m2). Na dnu kotanje
(v sredini slike) se vidi pokrov greznice............................................................................ 74
Slika 7: Primeren prostor za postavitev RČN severno od Doma dr. Klementa Juga v Lepeni ........ 79
Slika 8: Pogled na Dom dr. Klementa Juga (v ozadju, za smrekami) s travnika, primernega
za postavitev RČN ............................................................................................................. 79
Slika 9: Pogled na Poštarski dom z vzpetine Vršič. Severno od postojanke so dobro vidi
manjša travnata uravnava, primerna za izgradnjo RČN. Ocenjujem, da bi Poštarski
dom lahko dobil najvišje ležečo rastlinsko čistilno napravo v TNP.................................. 82
Slika 10: Onstran vršiške ceste (vzhodno od Koče na Gozdu) je manjša travnata uravnava,
na kateri bi lahko bila locirana RČN za 70 PE .................................................................. 89
Slika 11: Jasa, na kateri stoji Koča v Krnici, je majhna. V njenem severnem delu (spredaj)
so nekdaj odlagali smeti; ob zmanjšanju obremenitev bi tod lahko stala RČN................. 96
Slika 12: Kovinarska koča v Krmi je ena primernejših planinskih postojank za čiščenje
odpadnih vod z rastlinsko čistilno napravo. V ospredju prostor, kjer bi lahko
stale čistilne grede ............................................................................................................. 99
Slika 13: Južno pobočje, ki se pod Kosijevim domom na Vogarju blago spušča, je kot
nalašč za izgradnjo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod......................... 113
Slika 14: Koča pod Bogatinom stoji na zelo ranljivem območju Komne. Vodnoekološko
problematiko so delno že rešili z izgradnjo suhih stranišč, postavitev RČN na JV
strani bi pomenila dokončno ekološko sanacijo planinske postojanke ............................. 113
Slika 15: V spodnjem delu planine Razor je dovolj prostora za izgradnjo skupne RČN
(za planinsko kočo in pastirske stanove). Fotografirano izpred koče................................ 119
Slika 16: Južno od Koče na planini Kuhinja je veliko prostora za izgradnjo rastlinske
čistilne naprave. Pod postojanko se pobočje (pašnik) blago spušča, tako da
bi lahko odpadna voda gravitacijsko dotekala na čistilne grede........................................ 122
Slika 17: Postavitev čistilnih gred je priporočljiva okoli 15-20 m južno od Koče na
planini Kuhinja, vzhodno od drogov z električno napeljavo............................................. 122

