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1 UVOD
Študija Prelog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora je del projekta Ohranimo vode
čiste. Cilj projekta Ohranimo vode čiste je dolgoročna zaščita voda.
Projekt Ohranimo vode čiste je sestavljen iz večih delovnih sklopov in sicer:
• Evidentiranje vseh obstoječih točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja in inventarizacija
obstoječega sistema čiščenja in odvajanja odpadnih voda,
• Seznanjanje prebivalcev obravnavnega območja s projektno nalogo in rezultati projekta,
• Spremljanje bioloških parametrov – elementov kakovosti površinskih in podzemnih voda,
• Ugotovitev dolgoročnih potreb po zagotavljanju pitne vode za prebivalstvo in gospodarstvo,
• Izdelava študije zaščite pred poplavami,
• Izdelava predloga izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora,
• Izdelava projektne dokumentacije, sistemov za zbiranje in odvajanje odpadnih voda.
Cilj študije Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora so ukrepi, s katerimi se bo
zagotovilo dobro stanje površinskih in podzemnih voda v občini. Namen študije je zaščita površinskih
in podzemnih voda pred nadaljnjim onesnaževanjem in zmanjšanje obstoječega onesnaževanja.
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2 METODA DELA
Študija Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora je pripravljena na podlagi analize
stanja elementov v občini Loška dolina, ki lahko vplivajo na dobro stanje površinskih in podzemnih
voda v občini ter ostalih delovnih sklopov projekta »Ohranimo vode čiste«.
Na začetku priprave poročila smo opravili terenski ogled. Na podlagi le-tega in na podlagi obstoječe
literature ter dostopnih podatkov smo pripravili analizo stanja na območju.
Študija je pripravljena predvsem na podlagi stanja površinskih in podzemnih voda v občini ter
kakovosti pitne vode. Pripravili smo tudi analizo obstoječih virov onesnaževanja, kjer smo se usmerili
najbolj v kmetijstvo in proizvodne dejavnosti. Predvideno je bilo, da bo analiza virov onesnaževanja
pripravljena tudi na podlagi predhodnega evidentiranja lokacij in stanja greznic ter divjih odlagališč v
občini, vendar teh podatkov v obdobju priprave študije nismo prejeli. Zato smo si pomagali s
terenskim ogledom območja občine.
V okviru priprave predmetne študije nismo izvajali posebnih meritev (onesnaženost vode v vodotoku,
onesnaženost podzemne vode, kakovost pitne vode,…), rezultate katerih bi nato lahko uporabili kot
izhodišče za opis stanja na obravnavanem območju.
Izvedli smo tudi analizo veljavnega prostorskega akta. Ugotavljali smo predvsem, ali so predvidene
ureditve neskladne z opredeljenimi vodovarstvenimi pasovi virov pitne vode.
Na podlagi pridobljenih rezultatov smo predpostavili možne vplive, ki lahko negativno vplivajo na
kakovost površinskih in podzemnih voda. Z upoštevanjem značilnosti predvidenega območja, smo
pripravili ukrepe za reševanje zatečenega stanja ter usmeritve in pogoje za umeščanje dejavnosti v
prostor. Opredelili smo ukrepe, katere naj bi izvajali opredeljeni nosilci in ki naj bi pripeljali do
izboljšanja stanja površinskih in podzemnih voda v občini.
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3 ZAKONODAJNI OKVIR
Pri pripravi študije smo izhajali predvsem iz :
• Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira
za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike,
• Zakona o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1),
• Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO) (Ur. l. RS, št. 2/06).
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike
Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega morja
in podzemne vode:
3. ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih ekosistemov ter, glede na njihove potrebe po vodi,
stanja kopenskih ekosistemov in močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih ekosistemov, to
stanje varuje in ga izboljšuje;
3. ki vzpodbuja trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivih vodnih virov;
3. katerega cilj je večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, ki se med drugim lahko doseže s
posebnimi ukrepi za postopno zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih snovi, ter
ustavitev ali postopno odpravo odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih nevarnih snovi;
3. ki zagotavlja postopno zmanjšanje onesnaženosti podzemne vode in preprečuje njeno nadaljnje
onesnaževanje, in
3. ki prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš
ter s tem prispeva k:
- zagotavljanju zadostnih zalog kakovostne površinske in podzemne vode, potrebne za trajnostno,
uravnoteženo in pravično rabo vode,
- znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode,
- varstvu teritorialnih in morskih voda, in
- uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov, skupaj s tistimi, katerih cilj je preprečiti
in odpraviti onesnaževanje morskega okolja, z ukrepanjem Skupnosti na podlagi člena 16(3), da se
ustavijo ali postopno odpravijo odvajanje, emisije in uhajanje prednostnih nevarnih snovi, s
končnim ciljem, da se v morskem okolju za naravno prisotne snovi dosežejo koncentracije, ki so
blizu vrednostim naravnega ozadja, in za sintetične snovi čim bližje vrednosti nič.
Okoljski cilji
Pri zagotavljanju izvedljivosti programov ukrepov, določenih v načrtih upravljanja povodij:
(a) za površinske vode:
• države članice izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo poslabšanje stanja vseh teles površinske
vode;
• države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo vsa telesa površinske vode, da se dobro
stanje površinske vode doseže najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive;
• države članice varujejo in izboljšujejo vsa umetna in močno preoblikovana vodna telesa z
namenom, da se dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje površinske vode dosežeta
najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive;
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•

države članice izvedejo potrebne ukrepe, z namenom da postopno zmanjšajo onesnaževanje s
prednostnimi snovmi in ustavijo ali postopno odpravijo emisije, odvajanje in uhajanje
prednostnih nevarnih snovi;
(b) za podzemno vodo:
• države članice izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo ali omejijo vnašanje onesnaževal v
podzemno vodo in da preprečijo poslabšanje stanja vseh teles podzemne vode;
• države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo telesa podzemne vode ter zagotavljajo
ravnotežje med odvzemanjem in obnavljanjem podzemne vode, da se dobro stanje podzemne
vode doseže najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive;
• države članice izvedejo potrebne ukrepe, da se obrne vsak pomemben in trajen trend naraščanja
koncentracije katerega koli onesnaževala, ki je posledica vpliva človekove dejavnosti, da
postopno zmanjša onesnaženost podzemne vode;
(c) za zavarovana območja:
• Države članice morajo doseči skladnost z vsemi standardi in cilji najkasneje v 15 letih po
začetku veljavnosti te direktive, razen če je drugače določeno v zakonodaji Skupnosti, na
podlagi katere so bila posamezna zavarovana območja ustanovljena.
Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1)
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in
drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
Ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja, upravljanje z vodami ter z vodnimi in priobalnimi
zemljišči temelji na:
• načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda ter medsebojno povezanost in
soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov na območju povodja,
• načelu dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov,
• načelu zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po varnosti
prebivalstva in njihovega premoženja, ob upoštevanju delovanja naravnih procesov,
• načelu ekonomskega vrednotenja voda, ki vključuje stroške obremenjevanja, varstva in urejanja
voda,
• načelu sodelovanja javnosti, ki omogoča sodelovanje javnosti pri sprejemanju načrtov upravljanja
z vodami,
• načelu upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih
zakonitosti.
Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih
območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako,
da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje
naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih
vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave.
Vsakdo je dolžan varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na
naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov, skladno s pogoji, ki jih določa ta zakon in drugi
predpisi.
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, št. 2/06)
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Cilj: Dobro stanje voda do leta 2015.
Doseganje dobrega stanja voda bo zagotovljeno s pripravo in izvajanjem operativnih programov in
drugih aktivnosti za varstvo voda ter s programom varstva morja.
Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje
Cilj: Doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda (doseganje padajočih trendov vsebnosti
nitratov v podzemnih vodah na vseh vodonosnikih in znižanje deleža merilnih mest, kjer je mejna
vrednost presežena pogosto (25–50 %) ali zelo pogosto (več kot 50 %)) in doseganje mejnih vrednosti
za nitrate v pitni vodi v skladu pravilnikom o pitni vodi:
• ukrepi za strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in ob upoštevanju
mejnih vrednosti letnih vnosov (izgradnja skladiščnih kapacitet živinskih gnojil, obveznost
priprave gnojilnih načrtov na podlagi analize tal, vključevanje v finančne sheme Programa za
razvoj podeželja)
• prilagajanje živinorejskih obratov okoljskim standardom – uvajanje najboljših poznanih in
preizkušenih tehnologij (BAT) na podlagi referenčnih dokumentov (BREF) (izdelava programov
prilagoditev oziroma sanacijskih programov in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja).
Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov
Cilji:
• doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda in doseganje mejnih vrednosti za pesticide v pitni
vodi ter virih pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi,
• zmanjšati nevarnost in tveganje uporabe pesticidov na okolje in vodno okolje,
• izboljšati kontrolo uporabe pesticidov,
• zamenjava nevarnih aktivnih sestavin pesticidov z manj nevarnimi,
• promocija kmetovanja ob zmanjšani uporabi pesticidov ali brez njihove uporabe,
• transparenten sistem monitoringa in poročanja o uspehih doseganja ciljev in razvoj ustreznih
kazalcev.
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Cilj: Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za
posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od:
- celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE,
- gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in
- občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali
uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).
Varstvo voda na vodovarstvenih območjih
Cilj: Preprečevanje onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno
ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač.

Stran 9 od 53

»Ohranimo vode čiste« Občina Loška dolina
Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora

4 ANALIZA STANJA IN OPREDELITEV VPLIVOV NA VODE
4.1. Oris občine
Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga
obdajajo višje kraške planote od Blok in Racne gore na severu in vzhodu do mogočnega Notranjskega
Snežnika (1796 m) na jugu in Javornikov na zahodu. Območje občine meri 166,8 km2 (Statistični
letopis 2006).
Za nastanek in razvoj Loškega polja je podobno kot na sosednjem Cerkniškem in Planinskem polju
odločilnega pomena geološka zgradba oziroma razporedit manj prepustnega dolomita in bolj
zakraselih apnencev. Ti dve različno odporni in prepustni kamenini se na Loškem polju stikata ob
velikem narivu. Vzhodni del polja in obrobje je zgrajeno iz jurskih apnencev in na njih je zlasti višje
kraško površje precej bolj razčlenjeno kot na dolomitu. Dolomit v osrednjem delu polja ima poleg
ugodnejše kmetijske površine tudi pomembno hidrografsko vlogo, saj sili vse kraške vode iz
vzhodnega apnenčevega obrobja, da se prelijejo na površje. Površinske reke tečejo čez dolomit in
poniknejo v apnencih zahodno od omenjenega nariva. V vzhodnem delu polja od Starega trga,
Nadleska in Kozarišč do Vrhnike in Podgore je na široko uravnana skalna podlaga v višini med 580 in
590 m. V to površino so zarezali površinski tokovi Malega in Velikega Obrha ter Loškega in
Viševskega Bržička ozke doline. Vzhodni višji del sega nad poplavno območje zahodnega dela, ki je
predvsem v obdobju spomladanskih in jesenskih povečanih padavin pogosto poplavljen.
Prevladuje kraško površje in kraška hidrologija.
Loška dolina je bila predvsem zaradi dobre zemlje v osrednjem delu polja gosto naseljena, v čemer se
to kraško polje precej loči od Cerkniškega in zlasti Planinskega, kjer so naselja postavljena le na
obrobje. Stare vasi so strnjene in enakomerno razporejene po osrednjih višjih ravnicah kot Viševek,
Pudob in Iga vas, ali pa so pomaknjena bolj na obrobje, kot Šmarata, Kozarišče, Podgora, Vrhnika,
Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Dane pa tudi Stari trg, Lož in Podlož. Nekaj zaselkov in vasi je
razmeščenih tudi višje po obrobju doline, na ugodnejših dolomitnih tleh, kot so Vrh, Babna polica,
Poljane in Knježja njiva. Edino zahodno obrobje polja ni naseljeno, ker je najbolj izpostavljeno
poplavam. Strnjene obcestne in gručaste vasi, v katerih so domovi postavljeni največkrat pravokotno
na cesto, so obdane z vseh strani z njivami in travniki.
Naselja so skoncentrirana v severnem delu občine. Prevladuje strnjena poselitev.
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Karta 1: Območje občine Loška dolina
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V občini je bilo konec leta 2005 3.844 prebivalcev (Statistični letopis 2006), ki so bili razporejeni v
enaindvajsetih naseljih: Babna Polica, Babno Polje, Dane, Dolenje Poljane, Iga vas, Klance, Knežja
Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Pudob. Stari trg pri
Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh in Vrhnika pri Ložu.
Tabela 1: Prebivalstvo, gospodinjstva in stanovanja v občini Loška dolina leta 2002
Prebivalstvo
Naselje
LOŠKA DOLINA
Babna Polica
Babno Polje
Dane
Dolenje Poljane
Gorenje poljane*
Iga vas
Klance
Knežja Njiva
Kozarišče
Lož
Markovec
Nadlesk
Podcerkev
Podgora pri Ložu
Podlož
Pudob
Stari trg pri Ložu
Sv. Ana*
Šmarata
Viševek
Vrh
Vrhnika pri Ložu

skupaj

moški

ženske

3640
11
317
111
8
212
16
29
241
539
205
154
133
105
61
223
838
97
155
36
149

1785
6
163
53
5
104
9
10
120
250
103
74
64
54
33
113
406
48
74
17
79

1855
5
154
58
3
108
7
19
121
289
102
80
69
51
28
110
432
49
81
19
70

Gospodinjstva
povprečna
skupaj
velikost
1302
2,8
7
1,6
128
2,5
39
2,9
4
2,0
68
3,1
6
2,7
11
2,6
87
2,8
191
2,8
68
3,0
46
3,4
48
2,8
43
2,4
23
2,7
76
2,9
309
2,7
33
2,9
53
2,9
14
2,6
48
3,1

Stavbe s
Stanovanja
stanovanji1
1150
11
109
38
10
59
10
15
94
152
65
54
49
40
17
72
196
33
52
19
55

1532
11
140
46
10
70
10
15
122
214
77
58
57
48
24
90
353
40
63
20
64

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
* V popisu prebivalstva 2002 ni bilo navedenih podatkov za naselje.

Javno podjetje Komunala Cerknica upravlja osem ločenih vodovodnih sistemov v občinah Cerknica in
Loška dolina, od tega tri v občini Loška dolina. Kot vodni vir se uporabljajo kraški vodonosniki, ki
nimajo samočistilnega učinka in so zelo občutljivi na vse vplive okolja (kmetijstvo, promet, industrija,
stanovanjska gradnja itd). Vodooskrba zaradi vseh možnih vplivov okolja ni varna, zato je potrebna
stalna pozornost na vsa dogajanja v okolju. V zadnjih desetih letih so zaradi onesnaženja že ukinili tri
vodne vire (JP Komunala Cerknica). Vse večji poudarek bo potrebno nameniti pripravi vode.
V občini Loška dolina so vodovodni sistemi Stari Trg – Lož (zajetje Obrh, Kozarišče I., Kozarišče II.),
Babno polje (zajetje Babno polje – novo, zajetje Babno polje – staro2) in Babna polica (zajetje Babna
polica).V občini Loška dolina je na vodooskrbo priključenih 1117 gospodinjstev in gospodarstev (JP
Komunala Cerknica).

1

V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za
opravljanje dejavnosti, skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.
2
Zajetje Babno polje-staro je bilo ukinjeno zaradi ureditve mejnega prehoda Babno polje. Zajetje je bilo fizično
poškodovano in ni bilo uknjeneo zaradi onesnaženja zajetja.
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predvideno

Karta 2: Območja, priključena na vodovodno omrežje v občini Loška dolina (obstoječa in predvidena)3 (vir:
veljavni prostorski akt občine)

3

Območje oskrbovano z vodovodom (obstoječe in predvideno) je povzeto iz veljavnega prostorskega akta občine Loška
dolina.
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V občini Loška dolina upravlja Javno podjetje Komunala Cerknica čistilno napravo v Starem trgu
1950 PE in fekalno kanalizacijo v skupni dolžini primarnega omrežja približno 13.500 m. Na čistilno
napravo je priključenih 425 gospodinjstev in gospodarstev (JP Komunala Cerknica).
Predvidene so naslednje čistilne naprave:
• Vrhnika pri Ložu – 200 PE,
• Markovec - 250 PE,
• Podlož - 30 PE,
• Dane, Škrilje, Podcerkev, Nadlesk – 500 PE,
• Pudob, Viševek, Iga vas, Šmarata, Kozarišče – 2000 PE,
• Podgora pri Ložu – 30 PE,
• Babna polica - 30 PE,
• Babno polje - 300 PE.
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Karta 3: Kanalizacijsko omrežje v občini Loška dolina (vir: veljavni prostorski akt občine)4

4

Kanalizacijski sistem in čistilne naprave so povzete iz veljavnega prostorskega akta občine Loška dolina.
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Vodovarstvena območja v občini Loška dolina so zavarovana z Odlokom o varstvu virov pitne vode na
območju Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, 2001, št. 8).
Z zgoraj navedenim odlokom so zavarovani naslednji vodni viri:
• zajetje z vrtinama VO-1 in VO-2 za vodovod Loška dolina,
• zajetje za Vrh,
• zajetje z vrtino VBP-2 za Babno Polje,
• zajetje z vrtino VBP-3/97 za Babno Polje,
• zajetje z vrtinama B-1/95 in B-2/96 za Babno Polico,
• zajetje z vrtino K-2/97 in 3/00 za vodovod Loška dolina.
Prostor, ki je varovan s tem odlokom, je razdeljen na:
• najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja (cona 1),
• ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja (cona 2),
• širši varstveni pas z blagim režimom varovanja.
Skoraj celotno območje občine spada v varstvene pasove s predpisanim režimom varovanja.
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Karta 4: Vodovarstvena območja v občini Loška dolina (vir: veljavni prostorski akt občine)

Stran 17 od 53

»Ohranimo vode čiste« Občina Loška dolina
Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora

Karta 5: Vodovarstvena območja pitne vode v občini Loška dolina (vir: MOP)

Stran 18 od 53

»Ohranimo vode čiste« Občina Loška dolina
Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora

4.2 Stanje površinskih in podzemnih voda
4.2.1 Površinske vode
Na območju občine Loška dolina je površinskih voda zelo malo.
Med kraškimi izviri je največji in edini res stalni izvir Veliki obrh pri Vrhniki ob vznožju Racne gore.
Veliki Obrh je glavna vodna žila Loške doline. Izvira pri Žagi, jugovzhodno od Vrhnike pri Ložu, na
nadmorski višini 585 m. Veliki pretoki izvira (Qmin = 100 l/s) so posledica relativno velikega in jasno
omejenega vodozbirnega zaledja, ki sega na severu do Knežje njive, Kneškega vrha, Županjščka in
Bloščka, na vzhodu do Retij, Hriba-Loškega Potoka, Travnika, Bele vode s hribom Mošnevec, na jugu
do Starega in Novega Kota ter do obrobja Babnega polja. Celotno vodozbirno območje je veliko vsaj
70 km2. Ob najnižjih vodah ima še okrog 100 l/s vode in je najpomembnejši rezervoar pitne vode za
vso dolino. Ob visokih vodah se preliva na Loško polje iz podzemlja Racne gore do 30 m3/s vode, del
visokih voda pa dobi Obrh tudi iz občasnih bruhalnikov pri Vrbanju in Suhadolci. Voda je zajeta z
vodnjaki, izkorišča pa se okrog 45 l/s za skupinski vodovod Stari trg-Lož.
Drugi izvir po velikosti je Mali ali Kozariški Obrh, ki daje ob visokih vodah do 20 m3/s vode, ob
nizkih vodah pa kmalu povsem presahne. Njegovo kraško zaledje naj bi bilo predvsem v Snežniku, od
koder pa se očitno male vode odtekajo mimo Loškega polja proti Cerkniškem in Planinskem polju. V
Loško dolino se prelivajo iz Snežnika le visoke vode, ki ne morejo odteči po podzemskih kanalih
mimo polja. Združen Obrh je eden izmed sedmih imen vodotokov sistema kraške Ljubljanice.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje ne izvaja monitoringa kakovosti vode v
vodotokih v občini Loška dolina. V mrežo merilnih mest je bilo v letu 2004 vključenih 89 merilnih
mest. Glede na velikost prispevne površine 2500 km2 je bilo izbranih 20 osnovnih merilnih mest. Tudi
osnovna merilna mesta v glavnem sovpadajo z izborom merilnih mest, za katere se je Slovenija
obvezala poročati na Evropsko okoljsko agencijo v okviru Eurowaternet-a. Med izbranimi merilnimi
mesti, ni bilo nobenega v občini Loška dolina.
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Karta 6: Izviri in vodovodni objekti v občini Loška dolina (vir: veljavni prostorski akt občine)
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Glede na kategorizacijo vodotokov po morfološkem značaju prevladujejo delno naravno urejeni
vodotoki, kar je razvidno iz karte 7.
Bolj kot pomanjkanje vode ob suši, povzročajo težave v Loški dolini poplave. Združeni Obrh izgublja
vodo že v strugi, preden doseže glavne požiralnike v ravnici pod Danami in ponorno jamo Golobino v
severozahodnem kotu polja. Pri nizkih vodah se že vsa voda izgubi v strugi in zanimivo je, da se ne
pojavi v izvirih na Cerkniškem polju kot sicer ob srednjih in višjih vodah, temveč odteka po vsej
verjetnosti pod Cerkniškim poljem ali ob njem neposredno v izvire Bistre in Ljubljanice. Pri višjih
vodah požiralniki v strugah ne zmorejo vseh voda Obrha in ta se razlije iz struge, zalije travnike in
odteka po številnih rupah v dnu ter skozi jamo Golobino na obrobju. Votline niso dovolj velike za
odvajanje vseh kraških voda, ki se stekajo v Loško dolino, zato nastanejo ob ponornih tudi do 10 m
visoke poplave, ki ogrožajo tudi bolj odmaknjena naselja.
Kakovost vode v površinskih vodotokih ni opredeljena. Vodotoki so delno naravno urejeni.
Pojav poplav.
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Karta 7: Kategorizacija vodotokov glede na morfološki značaj (vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, maj 2007)
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4.2.2 Podzemne vode5
Podzemne vode na območju občine Loška dolina spadajo v vodno telo podzemne vode (VTPodV) z
imenom Kraška Ljubljanica. Vodno telo podzemne vode Kraška Ljubljanica se nahaja v sedimentnih
kamninah in nevezanih sedimentih na ozemlju porečij Pivke, Cerkniščice, Unice, Reke in Iške do vasi
Iška, v južnem delu Slovenije. Površina tega območja znaša 1307,0 km2. Njegova največja dolžina je
približno 80 km, največja širina pa približno 73 km.
Vodno telo podzemne vode Kraška Ljubljanica se nahaja v sedimentnih kamninah in nevezanih
sedimentih. Prvi, dolomitni, malo skraseli vodonosnik je mezozojske starosti. Glede na poroznost je
kraški in razpoklinski. Po izdatnosti je visoko do srednje izdaten. Drugi apnenčast vodonosnik je
mezozoiske starosti. Je kraški in razpoklinski, zelo do malo skraseli. Po izdatnosti je nizko do srednje
izdaten. Hidravlična meja med prvim in drugim vodonosnikom je večinoma litološka, mestoma
tektonska. Za to mejo je značilna razlika v prepustnosti (red do dva reda velikosti) in razlika v
poroznosti (kraška ali razpoklinska). Hidravlična meja vodonosnikoma je večinoma prepustna do
polprepustna, redkeje, ob tektonskih stikih pa je lahko tudi neprepustna. Ker ležita vodonosnika drug
na drugem, je meja med njima razširjena tudi v vodoravni smeri. Na območju Pivke in Postojne sta
prekrita s krovnimi flišnimi plastmi, na območju kraških polj pa z aluvialnimi nanosi. Površinske vode
s teh območij ponikajo v številne ponore in napajajo kraške vodonosnike.
Prvi in drugi vodonosnik sta v večji meri na površini in sta mestoma prekrita s tanjšimi nekaj metrov
debelimi krovnimi plastmi kvartarnih nanosov na območjih kraških polj in tudi z več sto metrov
debelimi klastičnimi sedimenti na območju Pivke in Postojne. Nenasičena cona je ob drenažnih
hidrodinamskih mejah v dolinah površinskih tokov debela od 0 m do nekaj 100 m, v hribovitih
predelih pa tudi več 100 m.
Značilen koeficient prepustnosti prvega vodonosnika je 1,2*10-6 m/s, značilna debelina njegovega
omočenega dela pa znaša več kot 200 m. Značilna koeficient prepustnosti drugega vodonosnika je od
1*10-7 do 1*10-8 m/s, značilna debelina njegovega omočenega dela pa znaša več kot 100 m.
Vodno telo podzemne vode Kraška Ljubljanica je zelo visoko do izredno visoko ranljivo. Površina
vodnega telesa podzemne vode je, na celotnem območju na katerem se nahaja vodno telo, obremenjena
z linijskimi in razpršenimi viri onesnaženja (gostota cest 269 m/km2, gostota železnic 46 m/km2,
kmetijske površine 20,2% urbana območja 1,9%) ter točkovnimi viri onesnaževanja. Gostota cest in
železnic je, na območju vodnega telesa, sicer nižja od slovenskega povprečja, vendar potekajo preko
ozemlja najpomembneje povezovalne poti v Sloveniji, kar zelo povečuje tveganje onesnaženja
podzemne vode ob izlitjih nevarnih snovi. Slovenske železnice na železniških nasipih aplicirajo
pesticide, da preprečujejo rast plevela. Razpršeni viri onesnaževanja zavzemajo 22,1% površine
vodnega telesa. Glede na naveden odstotek se ocenjuje, da so pričakovane obremenitve vodnega telesa
majhne do zanemarljive. V občini Loška dolina sicer ni železniške proge, vendar vodno telo podzemne
vode Kraška Ljubljanica sega preko meja občine in je zaradi kraške hidrografije izpostavljeno virom
onesnaženja, ki se nahajajo izven občine.
V letih 2004 in 2005 je bila kakovost podzemne vode na vodnem telesu Kraška Ljubljanica spremljana
na dveh merilnih mestih in sicer na izviru Malenščice in izviru Veliki obrh, znotraj dveh vodonosnih
sistemov: Cerknica in Javorniki-Snežnik.
Za to vodno telo je bilo v letu 2004 in 2005 ugotovljeno dobro kemijsko stanje podzemne in tudi pitne
vode. Aritmetične srednje vrednost (AM) vseh analiziranih parametrov podzemne vode so bile na
5

Povzeto po Monitoringu kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2004 in 2005, MOP ARSO, oktober 2006
Stran 23 od 53

»Ohranimo vode čiste« Občina Loška dolina
Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora

izviru Veliki Obrh mnogo nižje od standardov kakovosti. Kakovost je bila glede na Uredbo o
standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/05) v letu 2004 ustrezna. Veliki Obrh ni
vseboval pesticidov in njihovih razgradnih produktov ter lahkohlapnih halogeniranih alifatskih
ogljikovodikov nad mejo določljivosti analitske metode. Večina preiskanih osnovnih parametrov je
bila v letu 2004 na nivoju naravnega ozadja (AM: nitrati = 3,8 mg NO3/l, sulfati = 10,8 mg SO4/l,
kloridi = 2,2 mg/l, orto-fosfati = 0,03 mg PO4/l, kalij = 0,5 mg/l). Povprečna električna prevodnost pri
25oC je bila 429 µS/cm. Vsebnost organskih snovi je bila v izviru Veliki Obrh v letu 2004 nizka (AM:
KPKMn = 0,6 mg O2/l, TOC = 0,8 mg C/l). Vsebnost težkih kovin je bila nizka, nad mejo
določljivosti analitske metode sta bila analizirana baker (AM 0,3 µg/l) in krom (AM 0,3 µg/l), kar so
pričakovane vrednosti naravnega ozadja. V Velikem Obrhu je ugotovljena prisotnost organohalogenih
spojin, določenih kot parameter AOX (AM 2,6 µg Cl/l). Od preiskanih organofosfornih spojin sta bila
analizirana tris-kloropropil-fosfat (do 12 ng/l) in tributil-fosfat (do 29 ng/l). Halogenirane organske
spojine so indikativne za vplive človekovih dejavnosti, ki pa so bili na prispevnem območju Velikega
Obrha v letu 2004 zmerni. Vrednosti ostalih analiziranih parametrov so bile na nivoju parametrov za
neobremenjene podzemne vode. Kakovost podzemne vode je bila v letu 2004 na obeh merilnih mestih,
Malenščica in Veliki Obrh, ustrezna. Reprezentativne agregirane vrednosti vseh parametrov podzemne
vode so bile nižje od standardov kakovosti.
AM vseh analiziranih parametrov podzemne vode so bile v letu 2005 na izviru Veliki Obrh mnogo
nižje od standardov kakovosti. Kakovost je bila v letu 2005 ustrezna. Veliki Obrh ni vseboval
pesticidov in njihovih razgradnih produktov ter lahkohlapnih halogeniranih alifatskih ogljikovodikov
nad mejo določljivosti analitske metode. Večina preiskanih osnovnih parametrov je bila v letu 2005 na
nivoju naravnega ozadja (AM: nitrati = 3,2 mg NO3/l, sulfati = 7,3 mg SO4/l, kloridi = 2,3 mg/l, ortofosfati = 0,04 mg PO4/l, kalij = 0,4 mg/l). Povprečna električna prevodnost pri 25oC je bila 438
µS/cm. Vsebnost organskih snovi v izviru Veliki Obrh je bila v letu 2005 nizka (AM: KPKMn = 0,4
mg O2/l, TOC = 0,7 mg C/l). Vsebnost težkih kovin in metaloidov je bila nizka, nad mejo določljivosti
analitske metode so bili določeni arzen (AM 0,14 µg/l), baker (AM 0,4 µg/l) in krom (AM 1,2 µg/l),
kar so pričakovane vrednosti naravnega ozadja. Kakovost podzemne vode je bila v letu 2005 na obeh
merilnih mestih, Malenščica in Veliki Obrh, ustrezna. Reprezentativne agregirane vrednosti vseh
parametrov podzemne vode so bile nižje od standardov kakovosti.
Na območju vodnega telesa Kraška Ljubljanica v letih 2004 in 2005 državni monitoring podzemne
vode ni vključeval merilnih mest na površinskih vodah, ki bi naravno infiltrirale v vodonosnik ali pa
ga umetno bogatile.
Podzemna voda obravnavnega območja je zelo visoko do izredno visoko ranljiva. V letu 2004 in
2005 je bilo ugotovljeno dobro kemijsko stanje podzemne in tudi pitne vode.

4.3 Viri onesnaževanja voda
Glede na terenski ogled so glavni viri onesnaževanja voda v občini Loška dolina poselitev in
opravljanje različnih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, proizvodnja, storitve, promet).
V občini je dokaj razvito kmetijstvo, prevladujejo družinske kmetije. V nadaljevanju navajamo
podatke iz Popisa kmetijstva 2000.
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Tabela 2: Družinske kmetije po KZU, ekonomskem obsegu in delovni sili v letu 2000

Občina

Vsa kmetijska
zemljišča
v
uporabi (ha)

Kmetijska
zemljišča
v
uporabi - samo
družinske
kmetije (ha)

Skupna
ekonomska
velikost
kmečkih
gospodarstev
(ESU)

Ekonomska
velikost
družinskih
kmetij
(ESU)

Delovna sila
v
kmetijstvu
(PDM)

Delovna sila
v
kmetijstvu
na
družinskih
kmetijah
(PDM)

Loška
dolina

1.526,33

1.526,33

454,50

454,50

241,65

241,65

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000

Tabela 3: Družinske kmetije po vrsti mehanizacije in opreme v lasti v občini Loška dolina
Vrsta stroja
Kosilnice, motorne
Kosilnice, traktorske
Obračalniki,zgrabljalniki
Nakladalne prikolice
Prikolice brez nakladalnih
Traktorski plugi
Traktorske brane
Traktorski trosilniki mineralnih gnojil
Traktorski trosilniki hlevskega gnoja
Traktorske cisterne za gnojevko
Traktorski sejalniki za strnjeno in presledno setev
Traktorski sadilniki
Traktorske škropilnice in pršilniki
Kombajni za strna žita in koruzo
Silokombajni

Število družinskih kmetij
189
92
192
174
132
192
165
11
54
36
z
11
4
-

Število strojev
190
94
282
176
135
193
168
11
54
36
Z
11
4
-

Opomba:
z – podatki so zaupni
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000

Tabela 4: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Loška dolina
Tip kmetovanja
Poljedelstvo
Vrtnarstvo
Trajni nasad
Pašna živina
Prašiči in perutnina
Mešana rastlinska pridelava
Mešana živinoreja
Mešana rastlinska pridelava in živinoreja
Skupaj

Število kmetij
2
69
1
23
89
76
260

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000

Tabela 5: Družinske kmetije po številu GVŽ v občini Loška dolina
Občina Loška dolina
Družinske kmetije z GVŽ
Skupni GVŽ

Število
230
738,08

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000

V občini sta močni predvsem kovinska in lesna industrija (obdelava kovin, proizvodnja, obdelava in
izdelava lesnih izdelkov, proizvodnja pohištva, obdelava naravnega kamna, proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas,…) (PIRS, junij 2007). Močno podjetje v občini je Kovinoplastika Lož, ki se ukvarja s
proizvodnjo ključavnic in okovja ter proizvodnjo kovinskih izdelkov. Od storitvenih dejavnostih, ki
imajo lahko vpliv na vode, je prisotno avtoprevozništvo.
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Na območju občine je bil izveden popis divjih odlagališč in greznic.
Ugotovljeno je bilo, da se na območju občine nahajajo tri že sanirana divja odlagališča ter 17 še ne
saniranih divjih odlagališč. Pri tem je potrebno opomniti, da sta dve divji odlagališči na II.
vodovarstvenem območju virov pitne vode (MOP).
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Karta 8: Lokacije divjih odlagališč v občini Loška dolina (vir: popis)
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Karta 9: Lokacije greznic v občini Loška dolina (vir: popis)
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Na podlagi izvedenega popisa je bilo ugotovljeno, da je na območju občine 925 greznic. Vseh 925
greznic je okarakteriziranih kot neprepustne. Od tega je 52 greznic lociranih na II. vodovarstvenem
območju virov pitne vode (MOP). Predvsem je potrebno izpostaviti, da so na območju Babnega polja
greznice v neposredni bližini črpališča pitne vode. Izseki območij črpališč so predstavljeni na spodnjih
slikah.
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Slika 1: Izseki območij črpališč (vir:popis)
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Slika 2: Primer divjega odlagališča v občini Loška dolina

Glavni onesnaževalci so kmetijstvo, neustrezno locirane greznice, divja odlagališča, proizvodnja
in nekatere storitvene dejavnosti.

4.4 Kakovost pitne vode
V občini Loška dolina so v letu 2007 izvedene mikrobiološke analize vode v okviru občasnih preiskav
več vzorcev. Analize je izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS, Oddelek za sanitarno mikrobiologijo.
Vzorci so bili odvzeti v dveh terminih in sicer 6. 2. 2007 in 5. 3. 2007 na mestih:
• potok Brežiček izliv Kov. Lož,
• vhod Obrh izvir (v žagi),
• izvir Mali Obrh Kozarišče,
• potok Brežiček, pred izliv. v Obrh,
• Brežiček izvir,
• Zajetje Vrh,
• Zajetje Babno polje,
• Zajetje Kozarišče,
• Kozarišče grad.
V spodnji tabeli so prikazani rezultati raziskav mikrobioloških preskusov vode.
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Tabela 6: Ocena vzorcev vode na posameznih odvzemnih mestih
Odvzemno mesto vode
potok Brežiček izliv Kov. Lož
vhod Obrh izvir (v žagi)
izvir Mali Obrh Kozarišče
potok Brežiček, pred izliv. v Obrh
Brežiček izvir
Zajetje Vrh
Zajetje Babno polje
Zajetje Kozarišče
Kozarišče grad

Datum vzorčenja
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007
5. 3. 2007
6. 2. 2007

Ocena vzorca
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
neskladen
skladen
neskladen
neskladen
skladen
skladen
skladen
neskladen
neskladen

Vir: Poročila o mikrobiološkem preskusu vode, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Vzorci vode na odvzemnih mestih izven vodovodnega omrežja večinoma neskladni/neustrezni.
V občini Loška dolina se redno ugotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode na vodovodnih sistemih. V
nadaljevanju navajamo ugotovitve poročil, ki jih je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
Vodovodni sistem Vrh:
• Dne 24. 1. 2007 je bil opravljen pregled zajetja vodovoda Vrh in odvzem vzorcev pitne vode za
mikrobiološka preizkušanja. En vzorec pitne vode je bil odvzet iz zajetja, drugi pa iz omrežja
sistema (Vrh 12). Zajetje se nahaja v gozdu nad vasjo v smeri lokalne ceste proti Babni polici.
Voda priteka po podzemni cevi, ki je vkopana pod sklanim usekom, v rezervoar z dvema
komorama skupne prostornine 64 m3. Med sklanim usekom in rezervoarjem je jašek z betonskim
pokrovom. Jašek ni vodotesen in je v slabem stanju. Vzorca pitne vode sta bila organoleptično
glede na videz in vonj ustrezna. Rezultati mikrobioloških raziskav so pokazali, da sta bila vzorca
pitne vode skladna z mikrobiološkimi zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06). Glede na rezultate, je bila podana ocena, da je pitna voda v omrežju sistema skladna
z zahtevami Pravilnika, vendar pa je na podlagi enkratnega vzorčenja težko podati realno oceno
kakovosti pitne vode v mikrobiološkem pogledu. Stanje zajetja pitne vode je v sanitarno tehničnem
in higienskem pogledu neustrezno, povišano število kolonij mikroorganizmov pri 22 °C pa je
indikacija, ki kaže da se pitna voda lahko onesnaži tudi z zdravju nevarnimi mikroorganizmi.
Vodovodni sistem Stari Trg – Lož:
• Dne 21. 9. 2006 je bil opravljen pregled in odvzem vzorcev pitne vode. Za mikrobiološka
preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode iz omrežja sistema (črpališče, O. Š. J. Hribar Iga
vas, Kozarišče 7, Bencinski servis Stari trg). Za fizikalno kemijska preskušanja je bil odvzet vzorec
pitne vode v črpališču. Vodovodni sistem se napaja iz dveh vodnih virov. V omrežju se mešata
klorirana voda z neklorirano. V črpališču je bil odvzet vzorec vode pred postopkom dezinfekcije.
Na dan pregleda je sistem deloval normalno. Vzorci pitne vode so bili organoleptično glede na
videz in vonj ustrezni. Rezultati mikrobioloških raziskav so pokazali, da so vsi vzorci, razen vzorca
odvzetega iz črpališča, glede na opravljene preiskave ustrezali zahtevam Pravilnika. V vzorcu iz
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•

črpališča je bila ugotovljena prisotnost indikatorskih mikroorganizmov fekalnega izvora. Glede na
rezultate je bila podana ocena, da je pitna voda v omrežju sistema skladna z zahtevami Pravilnika.
Delovanje naprave za kloriranje vode iz zajetja Obrh je potrebno redno nadzirati in jo po potrebi
uravnavati. Potrebno je redno spremljanje učinkovitosti dezinfekcijskega postopka na delu omrežja
s klorirano vodo.
Dne 27. 7. 2006 je bil opravljen pregled in odvzem vzorcev pitne vode. Za mikrobiološka
preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci (vodohran Obrh, O. Š. J. Hribarja Iga vas, Šmarata 4,
Pizzerija Mlakar Lož). Vzorci so glede videza in vonja ustrezali organoleptičnim zahtevam.
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so vsi vzorci glede na opravljene preiskave
ustrezali zahtevam Pravilnika. Glede na rezultate je bilo ocenjeno, da je bila pitna voda v omrežju
sistema skladna s Pravilnikom. Delovanje naprave za kloriranje vode iz zajetja Obrh je potrebno
redno nadzirati in jo po potrebi uravnavati.

Vodovodni sistem Babno polje:
• Dne 7. 9. 2006 je bil opravljen pregled z odvzemom vzorcev pitne vode. Za mikrobiološka
preizkušanja so bili odvzeti trije vzorci (zajetje, O.Š. Babno polje, Babno polje 18). Za fizikalno
kemijska preskušanja je bil odvzet vzorec pitne vode iz zajetja. Sistem se napaja iz zajetja za vodo,
ki je sicer podzemnega izvora, vendar pa je potrebno vodo zaradi vplivov površja dezinficirati. V
zajetju je bila pitna voda vzorčena pred postopkom dezinfekcije, ki se opravlja z UV napravo. Na
dan pregleda je sistem deloval normalno, vendar je bilo pri vzorčenju opaziti rahlo motnost pitne
vode. Vzorci so glede videza in vonja ustrezali organoleptičnim zahtevam. Rezultati
mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vsi trije odvzeti vzorci pitne vode neskladni z
mikrobiološkimi zahtevami Pravilnika. V vzorcih je bila ugotovljena prisotnost indikatorskih
mikroorganizmov fekalnega izvora. Glede na rezultate je bilo ocenjeno, da je bila pitna voda v
omrežju sistema neskladna z zahtevami Pravilnika. Podano je bilo mnenje, da je učinkovitost UV
naprave za dezinfekcijo nezadostna. Predlagano je bilo, da se opravi izpiranje celotnega omrežja in
dezinfekcija omrežja ter rezervoarja z ustreznim sredstvom, ki vsebuje klor.
• Dne 16. 8. 2006 je bil opravljen pregled z odvzemom vzorcev pitne vode. Za mikrobiološka
preskušanja so bili odvzeti trije vzorci pitne vode (vodohran, Babno polje 3, zajetje). Za fizikalno
kemijska preskušanja je bil odvzet vzorec pitne vode iz zajetja. Sistem se napaja iz enega zajetja, v
katerem je nameščena UV naprava za dezinfekcijo pitne vode. V zajetju je bil vzorec odvzet pred
postopkom dezinfekcije. Na dan pregleda je sistem deloval normalno, vendar je bila pri odvzemu
opazna motnost pitne vode. Vzorec pitne vode iz zajetja zaradi motnosti ni ustrezal
organoleptičnim zahtevam. Ostala dva vzorca sta ustrezala. Rezultati mikrobioloških preskušanj so
pokazali, da so bili vsi trije vzorci pitne vode neskladni z mikrobiološkimi zahtevami Pravilnika. V
vzorcih je bila ugotovljena prisotnost indikatorskih mikroorganizmov fekalnega izvora. Glede na
rezultate, je bila pitna voda v omrežja sistema neskladna z zahtevami Pravilnika. Podano je bilo
mnenje, da je učinkovitost UV naprave za dezinfekcijo pitne vode ob občasnih pojavih povišane
motnosti pitne vode nezadostna. Predlagano je bilo, da se opravi izpiranje celotnega omrežja in
dezinfekcija omrežja ter rezervoarja z ustreznim sredstvom, ki vsebuje klor.
• Dne 26. 6. 2006 je bil opravljen pregled z odvzemom vzorcev pitne vode. Za mikrobiološka
preskušanja so bili odvzeti trije vzorci iz omrežja sistema (Babno polje 81, Babno polje 2, Babno
polje 18). Za fizikalno kemijsko preskušanje vzorec pitne vode ni bil odvzet. Sistem se napaja iz
enega zajetja, v katerem je nameščena UV naprava za dezinfekcijo pitne vode. Na dan pregleda je
sistem deloval normalno. Vzorci pitne vode so bili organoleptično glede na videz in vonj ustrezni.
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vzorci pitne vode skladni z zahtevami
Pravilnika in podana je bila ocena, da je bila pitne voda v omrežju sistema skladna. Predlagano je
bilo, da je potrebno delovanje UV naprave za dezinfekcijo stalno nadzirati in preverjati njeno
učinkovitost.
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Vodovodni sistem Babna polica:
• Dne 26. 6. 2006 je bil opravljen pregled z odvzemom vzorcev pitne vode. Za mikrobiološka
preskušanja sta bila odvzeta dva vzorca iz omrežja sistema (Babna polica 10, Babna polica 13). ).
Za fizikalno kemijsko preskušanje vzorec pitne vode ni bil odvzet. Na sistemu se razen
dezinfekcije pitne vode z UV napravo ne opravlja noben postopek priprave pitne vode. Na dan
pregleda je sistem deloval normalno. Vzorca pitne vode sta bila organoleptično glede na videz in
vonj ustrezna. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da sta bila vzorca pitne vode
skladna z mikrobiološkimi zahtevami Pravilnika. Glede na to, je bila podana ocena, da je bila pitna
voda v omrežju sistema skladna. Predlagano je bilo stalno nadziranje delovanja UV naprave za
dezinfekcijo pitne vode.
Pitna voda iz vodovodnih sistemov ustrezna, razen iz vodovodnega sistema Babno polje.

4.5 Analiza prostorskega akta
Analizirali smo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Loška dolina iz leta 1995. Predvidene prostorske ureditve in omejitve v prostoru so prikazane
po naslednjih sklopih:
• kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo, obstoječa stavbna zemljišča in sanacije,
• agrooperacije,
• vodno gospodarstvo,
• varstvo narave in kulturna dediščina,
• rekreacija v naravnem okolju,
• območja sanacije,
• urbano omrežje,
• prometno omrežje in omrežje zvez,
• energetsko omrežje.
Ugotovitve podajamo po zgoraj navedenih sklopih. Ugotavljali smo predvsem, ali so predvidene
ureditve neskladne z opredeljenimi vodovarstvenimi pasovi virov pitne vode.
Kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo, obstoječa stavbna zemljišča in sanacije:
• prikazana so območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja varstva gozdov,
območja naselij, sanacije območij odlaganja komunalnih odpadkov in območja mineralnih surovin,
• vse kar je prikazano je zatečeno stanje, s prostorskim aktom ni predvidenih novih ureditev oziroma
sprememb,
• iz spodnje slike je razvidno, da najboljša kmetijska zemljišča ležijo na drugem in tretjem
vodovarstvenem pasu.

Stran 34 od 53

»Ohranimo vode čiste« Občina Loška dolina
Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora

Karta 10: Najboljša kmetijska zemljišča in vodovarstvena območja (vir: veljavni prostorski akt občine; MOP)
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Agrooperacije:
• predvidene so agromelioracije in osuševanje (zatečeno stanje).
Vodno gospodarstvo:
• prikazani so vodni viri in območja zavarovanih zajetij vodnih virov, izkoriščanje vodnih virov,
oskrba z vodo in vodnogospodarske ureditve,
• prikazano je zatečeno stanje, prikazane so predvidene ureditve primarnega vodovodnega omrežja
in pripadajoče območje, ki bo oskrbovano z vodovodom.
Varstvo narave in kulturna dediščina:
• prikazane so naravne vrednote in enote kulturne dediščine (zatečeno stanje).
Rekreacija v naravnem okolju:
• prikazana so območja za rekreacijo v naravnem okolju in sicer območje smučišča in območje za
planinstvo (zatečeno stanje).
Območja sanacije:
• opredeljena je kakovost (z vidika morfološkega značaja) in sanacija voda ter čistilne naprave in
priključna območja (zatečeno stanje),
• za čistilne naprave in kanalizacijski sistem je prikazano tudi predvideno stanje.
Urbano omrežje:
• prikazana so obstoječa in predvidena ureditvena območja naselij,
• širitev naselja Dolenje Poljane posega na 2 vodovarstveni pas,
• širitev naselja Babno Polje posega na 2 in 3 vodovarstveni pas,
• širitev naselja Vrh posega na 3 vodovarstveni pas.
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Karta 11: Poselitev in vodovarstvena območja (vir: veljavni prostorski akt občine; MOP)
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Prometno omrežje in omrežje zvez:
• prikazana je zasnova cestnoprometnih povezav, telekomunikacijsko in poštnoprometno omrežje
(zatečeno stanje),
• prikazane so predvidene rekonstrukcije regionalnih in lokalnih cest.
Energetsko omrežje:
• prikazano je energetsko omrežje (zatečeno stanje).

4.6 Predvideni vplivi na vode
Na podlagi analize stanja lahko podamo naslednje ključne ugotovitve o stanju voda v občini Loška
dolina:
• Prevladuje kraško površje in kraška hidrologija.
• Naselja so skoncentrirana v severnem delu občine. Prevladuje strnjena poselitev.
• Vodovodni sistem obstaja v severnem delu občine (kjer je skoncentrirana večina poselitve) in v
naselju Babno Polje.
• Edina čistilna naprava (1950 PE) je locirana v Starem trgu, kjer je zgrajena tudi fekalna
kanalizacija v skupni dolžini primarnega omrežja približno 13.500 m. Ostala naselja imajo
greznice, ki večinoma niso v skladu z zakonskimi določili.
• Skoraj celotno območje občine spada v varstvene pasove s predpisanim režimom varovanja (glede
na podatke MOP). Glede na vodovarstvene območja, ki so opredeljena v prostorskem aktu občine,
vodovarstveni pasovi pokrivajo le severovzhodni del občine. Dokončna določitev vodovarstvenih
območij bo opredeljena v Uredbi Vlade, ki bo morala biti sprejeta do leta 2009.
• Kakovost vode v površinskih vodotokih ni opredeljena. Vodotoki so delno naravno urejeni. Pojav
poplav.
• Podzemna voda obravnavnega območja je zelo visoko do izredno visoko ranljiva. V letu 2004 in
2005 je bilo ugotovljeno dobro kemijsko stanje podzemne in tudi pitne vode.
• Glavni viri onesnaževanja so poselitev in opravljanje dejavnosti (predvsem kmetijstvo).
• Vir onesnaževanja so tudi divja odlagališča. V zadnjem času je nastajanje novih divjih odlagališč
odpadkov zmanjšano (pojavita se do dve novi divji odlagališči na leto), je pa predvsem povezano z
odlaganjem gradbenih odpadkov. Z urejenim odvozom odpadkov iz gospodinjstev se je praktično
ustavilo njihovo pojavljanje v naravnem okolju.
• Vir onesnaževanja prestavljajo tudi greznice. Na podlagi popisa greznic v občini so bile le-te sicer
okarakterizirane kot nepropustne. Ob morebitnih poškodbah lahko iz greznic odtekajo fekalije, ki
vplivajo na slabšanje stanja podzemne vode. To velja zlasti za tiste greznice, ki so na ožjih
vodovarstvenih območjih.
• Vzorci vode na odvzemnih mestih izven vodovodnega omrežja so večinoma neskladni/neustrezni.
• Pitna voda iz vodovodnih sistemov je ustrezna, razen iz vodovodnega sistema Babno polje.
• Najboljša kmetijska zemljišča ležijo na drugem in tretjem vodovarstvenem pasu (glede na podatke
MOP).
• Širitev naselja Dolenje Poljane posega na 2 vodovarstveni pas, širitev naselja Babno Polje posega
na 2 in 3 vodovarstveni pas, širitev naselja Vrh posega na 3 vodovarstveni pas.

Možni vplivi na vode razvidni iz analize stanja
Na podlagi analize stanja smo opredelili, kateri so možni vplivi na površinske in podzemne vode.
Ugotovitve o potencialnih vplivih so zapisane v spodnjih alinejah.
Potencialni vplivi na vode:
• hitro onesnaženje podzemne vode in s tem tudi pitne vode zaradi:
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o neupoštevanja ukrepov predvidenih v odloku o zavarovanju virov pitne vode,
o neustreznega umeščanje dejavnosti v območja, za katera niso opredeljeni varstveni ukrepi za
zaščito vodnih virov (kmetijstvo, proizvodnja,…),
o neustrezne izvedbe zaščitnih ukrepov za preprečitev onesnaženja podzemne vode,
o vpliva neprečiščenih odpadnih vod iz gospodinjstev,
o neurejenega praznjenja greznic v vrtače, brezna,…,
o gnojenja v neprimernem času – predvsem v zimskem času in v času, ko so tla zasičena z vodo,
o nepravilne uporabe zaščitnih sredstev v kmetijstvu,
o ponikanja meteornih voda s parkirišč in pomožnih objektov,
o pranja kmetijske mehanizacije na neprimernih površinah,
o odlaganja odpadkov v naravno okolje, predvsem v brezna,
o neprimerno urejenih skladišč/cistern naftnih derivatov, predvsem v stanovanjskih objektih –
tako tistih za namen ogrevanja, kot tistih za oskrbo kmetijske mehanizacije,
o nesreč v prometu,
o nesreč pri delu s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, pri katerih se sprostijo velike količine
mineralnih olj in goriv;
onesnaženje površinske vode in posledično tudi podzemne vode (kraško površje) zaradi:
o neurejenega praznjenja greznic direktno v vodotoke,
o nepravilnega gnojenja v kmetijstvu, predvsem ravnanja z gnojevko in gnojnico ob vodotokih
ali celo spuščanja gnojnice v vodotoke (običajno je to pranje cistern za razvoz gnojevke ipd),
o neprimernega, intenzivnega gnojenja na poplavnih območjih,
o odvajanja meteornih voda iz parkirišč direktno v vodotoke (opomba: potrebno bi bilo urediti
odvajanje preko lovilcev olj),
o pranja kmetijske mehanizacije ob/v vodotokih;
o odlaganja (odmetavanje) odpadne embalaže v kateri je bila predhodno nevarna snov direktno v
vodotoke ali na brežine vodotokov,
sprememba oziroma poslabšanje morfološkega značaja vodotokov:
o zaradi regulacij, ki naj bi olajšale kmetijsko proizvodnjo,
o zaradi ukrepov varstva pred poplavami,
o zaradi posegov z namenom omogočanja dostopa do vodotokov (poseka in preoblikovanje
brežin v naseljenem področju).
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5 NAČRT UKREPOV
5.1 Ukrepi na vodovarstvenih območjih virov pitne vode
Ukrepi so povzeti iz Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loška dolina (Uradno
glasilo občine Loška dolina, 2001, št. 8).

5.1.1 Ukrepi v najožjem varstvenem pasu
V najožjem varstvenem pasu:
• dovoljena je dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo,
• kakršenkoli poseg v prostor, razen za potrebe vodovoda, je prepovedan,
• ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti
in škodljivcev ter organsko gnojenje.

5.1.2 Ukrepi v ožjem varstvenem pasu
Prepovedano je:
• graditi:
o proizvodne, obrtne in servisne objekte,
o energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
o stanovanjske, javne in industrijske objekte ter živinorejske farme,
o pralnice avtomobilov,
o skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi,
o kampe in kopališča,
o naftovode in plinovode,
o ponikovalnice za komunalne odpadne vode in padavinske vode iz cestišč,
o objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
o odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov,
o pokopališča,
o bencinske servise,
o podzemna skladišča,
o čistilne naprave.
o pod posebnimi pogoji se dovoli:
 gradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi, naftovodi,..),
 izgradnja novih objektov (skladišča, bencinski servisi,..) posebnega družbenega pomena,
• izvajati:
o tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
o povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema,
o vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva,
o gnojenje tal z odplakami in odpadki,
o rejo nad deset glav živine,
o polivanje gnojevke in gnojnice,
o goloseke v gozdovih,
• uporabljati:
o rastlinska sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni
koncentraciji,
• vgrajevati:
o toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe podzemne vode,
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opredeljevati:
o nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa,
odlagati odpadke.

Obvezno je:
• zgraditi:
o nepropustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte
(nepropustnost mora izvajalec dokazati z atestom),
o utrjene nepropustne prometne in manipulacijske površine,
o lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno
požarno vodo,
• izvajati:
o odvajanje komunalne odpadne vode in tehnološke vode v javno kanalizacijo,
o odvajanje vode iz utrjenih prometnih in manipulacijskih površin izven varstvenega območja,
o opremljanje cest z ustrezno signalizacijo (opozorilne table),
• sanirati:
o obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena
skladno s predpisi o gradni le-teh.
Dovoljeno je:
• izvajati:
o dejavnosti, namenjene oskrbi z vodo,
o športno-rekreativne dejavnosti,
• graditi:
o stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število
prebivalcev v tem območju, če je urejeno odstranjevanje in čiščenje odplak,
o nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega varstvenega območja,
o objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo prebivalstva,
o objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodinjstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi,…),
o skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3,
o športno- rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti,
• adaptirati, nadzirati, prizidati:
o objekte in naprave tako, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi.

5.1.3 Ukrepi v širšem varstvenem pasu
Prepovedano je:
• graditi:
o proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
o skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za
posamezni rezervoar (200 m3 v zaključeni celoti),
o naftovode,
o ponikovalnice za odpadne vode,
o nove komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
o objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega vira,
o odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča
posebnih odpadkov,
o pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanalizacijo,
o nova pokopališča,
• izvajati:
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o cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi,
o izkop gline in kamna ( z izjemo kamnolomov, ki so opredeljeni kot kamnolomi posebnega
družbenega pomena),
o spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
o povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema,
o sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti upravljavca vodovoda,
o posek lesa na večji površini, tako da obstaja možnost zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
o množično vzrejo živali,
o gnojenje tal z odpadki in odplakami,
o vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva,
uporabljati:
o rastlinska sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni
koncentraciji,
vgrajevati:
o toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe podzemne vode,
odlagati odpadke.

Dovoljeno je:
• graditi:
o stanovanjsko in drugo gradnjo ter isto industrijo in obrt na območju, opremljenem s
kanalizacijo,
o neprepustno kanalizacijo,
o objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodinjstev (hleve z urejenimi gnojišči, silosi,…),
o skladišča za kurilno olje prostornine do 200 m3 (skladišča morajo imeti prvo stopnjo zaščite),
• izvajati:
o proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objektih, za katere je investitor pred izdajo
lokacijskega dovoljenja od pooblaščene organizacije pridobil oceno vpliva posega na vir pitne
vode,
o športno-rekreacijske dejavnosti,
o ponikanje strešnih voda,
o namakanje kmetijskih površin s čisto vodo,
• adaptirati, nadzidati, prizidati:
o objekte in naprave, tako da ne ogrožajo virov pitne vode.
Obvezno je:
• graditi:
o za vodo nepropustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in nanj priključiti vse objekte
(nepropustnost mora biti dokazana z atestom),
o greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati komunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo v skladu z strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic; te greznice so začasne, in sicer do zgraditve javne kanalizacije,
o urejene nepropustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo, po
potrebi prek maščobnika,
o lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno
požarno vodo,
• odvajati:
o v kanalizacijo odpadne in tehnološke vode,
• opremiti:
o ceste z opozorilnimi tablami,
• sanirati:
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o obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena
skladno s predpisi,
izvajati:
o rekonstrukcije obstoječih cest tako, da ob nesrečah morebitne razlite tekočine ne morejo
ponikati v podtalnico,
pod posebnimi pogoji se dovoli:
o gradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi, naftovodi,..),
o in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, bencinski servisi, deponije
komunalnih odpadkov,...) posebnega družbenega pomena.
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5.2 Ukrepi za reševanje zatečenega stanja
•

•

•
•
•
•
•

Območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10
PE/ha na občutljivih območjih morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno
napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno
kanalizacijo najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih (območja
naselij so opredeljena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda).
Občina mora6:
o pripravili programe opremljanja zemljišč v skladu s predpisi na področju urejanja prostora in
usmeritvami Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
o pripravili in sprejeti načrte razvojnih programov za izvedbo programov opremljanja zemljišč in
za njih zagotoviti zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z usmeritvami Operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
o zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije v skladu z načrti
in programi iz prejšnjih alinej,
o povezati se med seboj zaradi izvedbe skupnih projektov za zagotovitev ciljev Operativnega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda z namenom, da se razpoložljiva sredstva
enakomerno porazdelijo čez vse obdobje izvajanja operativnega programa. Prvenstveno se
morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju ali občine, ki obremenjujejo z
odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode.
Potrebno je izvesti sanacijo vseh divjih odlagališč in starih bremen ter informirati prebivalstvo o
negativnih posledicah odlaganja odpadkov na, za to, neurejenih površinah.
Potrebno izvesti sanacijo neustreznih greznic. Potrebno je urediti nepretočne greznice (neprepusten
zbiralnik komunalne odpadne vode), iz katere je urejeno redno odvažanje komunalne odpadne
vode in izločenega blata v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.
Na območjih, ki spadajo v varstvene pasove virov pitne vode, je potrebno urediti ustrezno
odvajanje padavinske vode iz utrjenih in manipulativnih površin.
Na območjih, ki spadajo v varstvene pasove virov pitne vode, je potrebno preprečiti gnojenje z
gnojnico.
Prednostno je potrebno urediti ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami (kanalizacijsko omrežje – če
je smiselno, nepretočne greznice,…) v naseljih, ki so na območjih varstvenih pasov virov pitne
vode.

6

Povzeto po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)
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5.3 Usmeritve in pogoji za umeščanje dejavnosti v prostor
V nadaljevanju so po posameznih sklopih podane usmeritve in pogoji za umeščanje dejavnosti v
prostor. Usmeritve in pogoji so opredeljeni na podlagi ugotovitev, izsledkov analize stanja, značilnosti
občine in primerov dobre prakse.
Trajnostno izkoriščanje voda
Pri izkoriščanju voda je potrebno zagotoviti njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in
ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Pred vsakim posegom z namenom
izkoriščanja voda je potrebno preveriti ali je predvideno izkoriščanje upravičeno in na kakšen način bo
izkoriščanje vplivalo na spremembo obstoječega stanja voda. Pri tem pa je potrebno aktivnosti za izbor
optimalne rešitve usmeriti v doseganje pozitivnih učinkov na ekološko stanje voda. Priporočljivo je, da
se tovrstne aktivnosti izvajajo v skladu z vnaprej pripravljeno strategijo ali razvojnim načrtom.
Izkoriščanje voda naj se izvede le v primeru, če je iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih
vidikov upravičeno.
Oskrba s pitno vodo
Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebno varovati vse obstoječe vodne vire. Ravno
tako je potrebno zagotavljati varovanje na območjih, ki so opredeljena kot potencialno pomembni
vodni viri.
Občina lahko občane spodbuja k varčni in smotrni porabi pitne vode. S tem se lahko zmanjša poraba
pitne vode, kar lahko posredno podaljša dobo delovanja črpališča.
Problem vodooskrbe se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih. Zato se na taka območja
umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine vode oziroma je večja raba iz okoljskih,
prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena.
Umeščanje dejavnosti in poselitev
Območje občine je na t.i. kraškem območju. Ranljivost podzemne vode na območju občine je visoka.
Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, je potrebno dejavnosti umeščati na območja
najmanjše ranljivosti. Pri umeščanju dejavnosti je potrebno upoštevati načelo trajnosti (razvoj z
najmanjšimi učinki na okolje).
Pri umestitvi dejavnosti je potrebno značilnostim območja (stopnja ranljivosti, bližina VVO…)
prilagajati tehnološke rešitve. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno varovanje podzemni voda. S tem se
bo ohranjala tako kvaliteta kot količina podzemnih voda.
Pri načrtovanju širjenja poselitve na določena območja je potrebno, za ta območja, imeti v vidu
razpoložljive količine pitne vode oziroma upoštevati stanje podzemne vode na tem območju.
Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo
prebivalcev s pitno vodo. Poselitev na se ne načrtuje v neposredni bližini obstoječih črpališč pitne
vode. Ravno tako je potrebno upoštevati potencialno pomembne vodne vire. Na taka območja naj se
poselitev umešča v le primeru, če je iz okoljskih, prostorskih in ekonomskih vidikov upravičena.
Prednostno naj se dovoljuje gradnja stanovanjskih objektov tam, ker je že urejeno kanalizacijsko
omrežje in je to omrežje priključeno na čistilno napravo.
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V poplavno ogrožena območja naj se ne dovoljuje gradnja objektov ali umeščanje dejavnosti. S tem
tudi ne bo potreb po izvajanju protipoplavnih ukrepov. Priporočljivo je, da se v čim večji meri
ohranjajo obstoječe naravne retencijske površine.
V Babnem polju naj se širitev poselitve usmerja pretežno na 3. vodovarstveni pas glede na podatke
MOP.
Ostale usmeritve in pogoji
Med rekreacijska območja na vodah in vodnih zemljiščih z ustrezno kvaliteto se lahko uvrsti območja,
kjer je mogoče urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba
ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.
Na vodnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za naslednje izjeme (vodno zemljišče na
vodotokih prvega reda 15 m od brežine, na vodotokih drugega reda 5 metrov od brežine vodotoka):
• gradnjo objektov javne infrastrukture,
• gradnjo objektov grajenega javnega dobra,
• ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
• ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
• gradnjo objektov potrebnih za rabo voda,
• gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaževanjem,
• gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja.
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh
objektih in napravah možna rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja
namembnosti in velikosti objekta.
Na vodno zemljišče je prepovedano (vodno zemljišče na vodotokih prvega reda 15 m od brežine, na
vodotokih drugega reda 5 metrov od brežine):
• odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
• odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
• odlaganje odpadkov.
V primeru upravičenih posegov na vodnih zemljiščih je potrebno zagotoviti sonaravno urejanje
površinskih vodotokov. Ni dovoljeno slabšanje kategorij morfološkega značaja vodotoka. Pri urejanju
vodotokov naj gre predvsem za vzdrževanje ureditev, ki so povezane z delovanjem mlinov in žag ter
ureditve, ki so pomembne za varovanje infrastrukture. Pri urejanju naj se uporablja kamen, predvidena
mora biti tudi obvodna zasaditev z avtohtonimi vrstami.
Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju
dosledno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04,
5/06) ter omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.
Glede na visoko ranljivost podzemne vode, naj se za dejavnost (v skladu s Pravilnikom o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06)), ki se na novo umešča v prostor,
izvede analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode.
Vodnjake v gozdnem prostoru naj se varuje. Če so finančne možnosti, naj se jih obnavlja in ureja.
Kmetije, ki imajo svoja zemljišča v 1. in 2. vodovarstvenem pasu (po podatkih MOP), naj se usmerja v
ekološko kmetovanje oziroma v Slovenski kmetijsko okoljski program.
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Občina naj v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organizira vsakoletno izobraževanje na temo
varovanja in ohranjanja voda. Predlagamo tudi, da se izda zloženka, ki bo podala informacije
prebivalcem o tem, kaj lahko posameznik naredi za varovanje pitne vode. V okviru tega naj se podajo
informacije o možnosti vplivov na vodne vire. Predvsem naj se pozornost posveti možnim vplivom
zaradi nepravilno urejenih cistern naftnih derivatov in ostalih nevarnih snovi. Pojasni naj se jim kaj
določa zakonodaja s tega področja.
Pravilnik o tem kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne
in škodljive snovi (Ur. l. SRS, št. 3/79) med drugim določa:
o da morajo podzemni rezervoarji imeti dvojno steno in morajo biti opremljeni s kontrolno
napravo, ki akustično ali optično opozori na iztekanje uskladiščene tekočine.
o da morajo nadzemni rezervoarji s prostornino nad 300 l v zaprtih prostorih in nadzemni
rezervoarji s prostornino nad 1000 l na prostem imeti lovilni prostor za prestrezanje nevarnih
snovi. Prostornina lovilnega bazena mora odgovarjati prostornini enega rezervoarja, ki je
vgrajen v lovilni prostor, oz. 80 % volumna vsebine dveh rezervoarjev v istem bazenu.
o da pri rezervoarjih z dvojno steno dodaten lovilni prostor ni potreben.
Pri novih posegih je potrebno obvezno zahtevati dosledno upoštevanje zgoraj navedenih zahtev.
Izvedba ukrepov naj se tudi občasno preverja v sodelovanju z okoljskim inšpektorjem.
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5.4 Ukrepi, aktivnosti in nosilci
V nadaljevanju so navedeni ukrepi z aktivnostmi, pogoji za izvedbo, rezultati, indikatorji, nosilci
ukrepa in stopnjo prioritete. Ukrepi so zastavljeni na tak način zato, da bo možno spremljati kateri
ukrepi so bili izvedeni ter s kakšnim rezultatom oziroma učinkom. Z izvedbo predlaganih ukrepov se
bo izboljšalo obstoječe stanje površinskih in podzemnih voda ter preprečilo možno prihodnje
onesnaževanje voda.
Ukrep

Sanacija divjih odlagališč odpadkov
S popisom je bilo ugotovljeno pojavljanje divjih odlagališč v občini Loška dolina.
Lociranih je bilo 17 še ne saniranih divjih odlagališč. Pri tem ni bilo ugotovljeno,
kakšni odpadki so v teh odlagališčih odloženi in kakšno nevarnost predstavljajo za
vode. Pri tem je potrebno opomniti, da sta dve divji odlagališči na II.
vodovarstvenem območju virov pitne vode (MOP).

Opis ukrepa

Aktivnosti
Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta

Z ukrepom je predvidena inventarizacija odpadkov v divjih odlagališčih, priprava
sanacijskega programa (vključeval naj bi, katera divja odlagališča je potrebno
prioritetno sanirati glede na potencialno nevarnost za vode; opredeli se vrstni red
sanacije odlagališč), izvedba sanacije divjih odlagališč odpadkov in izobraževanje
prebivalstva o vplivih divjih odlagališč na vode.
Inventarizacija odpadkov v divjih odlagališčih
Sanacijski program
Sanacija
Izobraževanje prebivalstva o škodljivih vplivih divjih odlagališč
Učinkovito odvažanje odpadkov, učinkovit nadzor, predelava gradbenih
odpadkov
Sanirana divja odlagališča
Število novih divjih odlagališč po sanaciji, volumen odpadkov na teh odlagališčih
Komunala Cerknica
Zelo pomembno
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Ukrep

Sanacija greznic, gnojišč ter gnojničnih jam
Na podlagi izvedenega popisa je bilo ugotovljeno, da je na območju občine Loška
dolina 925 greznic. Vseh 925 greznic je okarakteriziranih kot neprepustne. Od
tega je 52 greznic lociranih na II. vodovarstvenem območju virov pitne vode
(MOP). Predvsem je potrebno izpostaviti, da so na območju Babnega polja
greznice v neposredni bližini črpališča pitne vode. V občini še ni bil izveden popis
gnojišč in gnojničnih jam (lokacija, ustreznost).

Opis ukrepa

Z ukrepom je predvidena inventarizacija gnojišč ter gnojničnih jam z oceno
ustreznosti, priprava sanacijskega programa in izvedba sanacije greznic, gnojišč
ter gnojničnih jam, ki so bile predhodno ocenjene kot neustrezne. Predviden je
tudi nadzor nad odvažanjem odpadnih voda iz gospodinjstev. Odpadne vode
greznic je namreč potrebno odpeljati na čistilno napravo, kjer se ustrezno očistijo.
Z izobraževanjem naj bi se prebivalce poučilo o vplivih neustreznega ravnanja z
odpadnimi vodami iz greznic, gnojišč in gnojničnih jam (izpuščanje odpadne vode
v vodotoke,…) na vode.
Inventarizacija gnojišč ter gnojničnih jam z oceno ustreznosti
Sanacijski program
Sanacija
Učinkovito in nadzorovano odvažanje odpadnih voda iz gospodinjstev
Izobraževanje prebivalstva o škodljivih vplivih izpuščanja odpadnih voda iz
gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev
Vzpostavitev zakonodajnega okvira, ki bo zagotavljal učinkovit nadzor nad
odvažanjem odpadnih voda iz gospodinjstev na ČN, učinkovit nadzor
Sanirane greznice in organizirano odvažanje odpadnih voda iz gospodinjstev,
sanirana gnojišča in gnojnične jame
Delež gospodinjstev, ki ni so priključeni na kanalizacijo, vključenih v organiziran
odvoz odpadnih voda
Občina Loška dolina in Komunala Cerknica
Zelo pomembno

Aktivnosti

Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta
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Ukrep

Opis ukrepa

Ureditev odvajanja meteornih voda iz cest in drugih utrjenih površin v
vodovarstvenih območjih
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št.
47/05) določa, da je potrebno zagotoviti zajetje in čiščenje padavinske odpadne
vode za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča javne ceste, ki prečka
vodovarstveno območje. Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali
čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati
neposredno v podzemne vode, neposredno v celinske vode, v vode na najožjem in
ožjem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode iz površinskih voda, posredno
v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode iz
podzemne vode.
Utrjene in parkirne površine je potrebno ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo
do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Parkirne površine
za tovorna vozila morajo biti urejene skladno s Pravilnikom o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter
mesta za njihovo vzdrževanje (Ur.l. RS, št. 63/02, 131/06-ZPCP-2 (5/07 - popr.)).
Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih komunalnih voda mora biti
usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode (Ur.l. RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/05,
45/07). Za območje je potrebno predvideti gradnjo kanalizacijskega sistema s
priklopom na javni kanalizacijski sistem in iztokom na čistilno napravo. Ves
kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v vodotesni izvedbi.

Aktivnosti

Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta

Z ukrepom je predvidena inventarizacija utrjenih površin v vodovarstvenih
območjih (skupaj s skladnostjo ureditve odvajanja meteornih voda), priprava
sanacijskega programa, izvedba sanacije in izobraževanje prebivalstva o
škodljivih vplivih odvajanja nevarnih snovi v jaške za meteorno kanalizacijo.
Inventarizacija utrjenih površin v vodovarstvenih območjih, skupaj s skladnostjo
ureditve odvajanja meteornih voda
Sanacijski program
Sanacija
Izobraževanje prebivalstva o škodljivih vplivih odvajanja nevarnih snovi v jaške
za meteorno kanalizacijo
Dogovor z DRSC o programu urejanja državnih cest v vodovarstvenih pasovih,
učinkovit nadzor nad vzdrževanjem sistemov odvajanja meteornih voda
Urejeno in nadzorovano odvajanje meteornih voda iz utrjenih površin
Pojavljanje snovi, ki so posledica neurejenega odvajanja meteornih voda iz
utrjenih površin v pitni vodi
Komunala Cerknica
Zelo pomembno
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Ukrep

Opis ukrepa

Aktivnosti
Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta
Ukrep

Opis ukrepa

Aktivnosti
Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta

Nadzor nad uporabo gnojil in zaščitnih sredstev za varstvo rastlin v
vodovarstvenih pasovih
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04,
5/06) v prilogi 1 v tabeli 1.4 določa pravila gnojenja na vodovarstvenih območjih
(npr. gnojenje brez gnojilnega načrta je prepovedano na vseh vodovarstvenih
območjih), ki jih je potrebno dosledno upoštevati.
Z ukrepom je predvideno izobraževanje prebivalstva o škodljivih vplivih
neprimernega gnojenja in uporabe zaščitnih sredstev za varstvo rastlin v
vodovarstvenih pasovih ter nadzor nad izvajanjem predpisov.
Izobraževanje prebivalstva o škodljivih vplivih neprimernega gnojenja in uporabe
zaščitnih sredstev za varstvo rastlin v vodovarstvenih pasovih
Nadzor nad izvajanjem predpisov
Učinkovit nadzor nad gnojenjem in uporabo zaščitnih sredstev za varstvo rastlin v
kmetijstvu
Pravilna uporaba gnojil in zaščitnih sredstev za varstvo rastlin v kmetijstvu v
vodovarstvenih pasovih
Pojavljanje gnojil in ostankov zaščitnih sredstev za varstvo rastlin v pitni vodi in
odvzetih vzorcih tal
Inšpekcijske službe, Komunala Cerknica
Zelo pomembno
Sonaravno urejanje vodotokov v skladu s tradicijo urejanja
Glede na kategorizacijo vodotokov po morfološkem značaju v občini prevladujejo
delno naravno urejeni vodotoki. V izogib poslabšanju morfološkega značaja
vodotokov npr. z neprimernim urejanjem brežin (betoniranje,…) je z ukrepom
predvideno najprej ugotavljanje ekološkega stanja vodotokov (ki vključuje tudi
morfološki značaj vodotokov), izdelava predloga sanacije obstoječih ureditev,
izdelava programa izvajanja ukrepov in izobraževanje prebivalstva o škodljivih
učinkih neprimernega urejanja vodotokov.
Ugotavljanje ekološkega stanja vodotokov
Predlogi sanacije obstoječih ureditev
Program izvajanja ukrepov
Izobraževanje prebivalstva o škodljivih učinkih neprimernega urejanja vodotokov
Sodelovanje z Inštitutom RS za vode
Celovit program urejanja vodotokov v občini s poudarkom na ohranjanju dobrega
ekološkega stanja vodotokov
Število in dolžina neprimernih ureditev vodotokov
Inštitut RS za vode, Inšpekcijske službe, Občina Loška dolina
Zelo pomembno

Stran 51 od 53

»Ohranimo vode čiste« Občina Loška dolina
Predlog izboljšav in ukrepov za zaščito pri rabi prostora

Ukrep

Opis ukrepa

Aktivnosti
Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta
Ukrep
Opis ukrepa

Aktivnosti
Pogoji za
izvedbo
Rezultati
Indikatorji
Nosilec ukrepa
Prioriteta

Umeščanje dejavnosti na območja, ki so z vidika varstva voda manj ranljiva
Celotno območje občine leži na kraškem svetu z visoko ranljivo podzemno vodo.
Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, je potrebno dejavnosti
umeščati na območja najmanjše ranljivosti. Pri umeščanju dejavnosti je potrebno
upoštevati načelo trajnosti.
Z ukrepom je predvidena izdelava strokovnih podlag za umeščanje dejavnosti v
prostoru z vidika varovanja voda, ki bodo podlaga za občinski prostorski načrt,
določitev ukrepov in omejitev in načrtovanje komunalne infrastrukture.
Strokovne podlage za umeščanje dejavnosti v prostoru z vidika varovanja voda
Določitev jasnih ukrepov in omejitev, ki so potrebne za ohranjanje kakovosti in
količin pitne vode
Načrtovanje komunalne infrastrukture
Celovita presoja vplivov na okolje za nove posege v vodovarstvene pasove – ta
naj postavi tudi zahteve za pripravo analize tveganj za onesnaženje vodnega telesa
v primerih posegov na najbolj ranljiva območja
Učinkovit občinski prostorski načrt
Število in površina novih posegov na posameznih vodovarstvenih območjih
Občina Loška dolina
Zelo pomembno
Varstvo vodnjakov, izvirov in kaluž
Z ukrepom je predvidena, z namenom ohranitve in ponovne vzpostavitve
vodnjakov, izvirov in kaluž v občini, inventarizacija vodnjakov, izvirov in kaluž
skupaj z oceno stanja, izdelava predlogov ureditev in izdelava programa izvajanja
ukrepov.
Inventarizacija vodnjakov, izvirov in kaluž, skupaj z oceno stanja
Predlogi ureditve
Program izvajanja ukrepov
Sodelovanje z Inštitutom RS za vode, Turističnimi društvi, Lovskimi družinami
Celovit program urejanja vodnjakov, izvirov in kaluž
Število urejenih vodnjakov, izvirov in kaluž
Občina Loška dolina
Pomembno
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Opis ukrepa
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Ravnanje z nevarnimi snovmi v gospodinjstvih in kmetijskih gospodarstvih
Glede na visoko ranljivost podzemne vode v občini, potencialno nevarnost za
onesnaženje predstavljajo tudi nevarne snovi iz gospodinjstev in kmetijskih
gospodarstev. Z namenom zmanjšanja potencialne nevarnosti je z ukrepom
predvidena inventarizacija rezervoarjev goriv in pomožnih skladišč za olja in
maziva z oceno ustreznosti, izdelava predloga ukrepov za posamezna
gospodinjstva in kmetijska gospodarstva, izvedba sanacije in izobraževanje
prebivalstva o škodljivih vplivih nepravilnega skladiščenja in ravnanja z
nevarnimi snovmi in izobraževanje o nujnih interventnih ukrepih v primerih
nesreč.
Inventarizacija rezervoarjev goriv in pomožnih skladišč za olja in maziva z oceno
ustreznosti
Predlog ukrepov za posamezna gospodinjstva in kmetijska gospodarstva
Sanacija
Izobraževanje prebivalstva o škodljivih vplivih nepravilnega skladiščenja in
ravnanja z nevarnimi snovmi in izobraževanje o nujnih interventnih ukrepih v
primerih nesreč
Aktivno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom
Urejeni rezervoarji in skladišča nevarnih snovi v skladu s predpisi
Pojavljanje ostankov goriv in mineralnih olj v pitni vodi in odvzetih vzorcih tal
Občina Loška dolina
Zelo pomembno
Izobraževanje
Eden izmed pomembnih dejavnikov pri varstvu voda, ohranjanju čiste vode in
izboljšanju stanja vode so tudi prebivalci občine. Potrebno je predvsem dvigniti
osveščenost prebivalstva oziroma pokazati prebivalcem, kako lahko z ustreznim
opravljanjem vsakdanjih opravil pripomorejo k dobremu stanju voda.
Z ukrepom je predvidena priprava izobraževalnih paketov po dejavnostih,
delavnice, predstavitve za lokalno prebivalstvo, kmetijska gospodarstva, osnovne
šole in vrtce ter priprava izobraževalnega materiala.
Izobraževalni paketi po dejavnostih
Delavnice, predstavitve za lokalno prebivalstvo, kmetijska gospodarstva, osnovne
šole in vrtce
Izobraževalni material (zloženke,…)
Aktivno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom
Izobraženi lokalni prebivalci
Manjše obremenjevanje okolja zaradi slabe ozaveščenosti prebivalcev
Občina Loška dolina
Zelo pomembno
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