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� Voda je občutljiv vir: 
� Ena sama kapljica nevarne snovi lahko onesnaži na tisoče litrov vode. Onesnaženje, 

ki ga povzročamo danes, še nekaj generacij ostaja v naši podzemni vodi, ki jo želimo 
uporabljati za pitno vodo. 

� Vodne vire ogrožajo številni načini rabe vode, kot so kmetijstvo, industrija in 
gospodinjstva. 

� Glavni cilj Vodne direktive je preprečiti onesnaževanje pri viru in določiti nadzorni 
mehanizem, s katerim bi zagotovili trajnosten način upravljanja z viri 
onesnaževanja. 

� Kljub temu, da je danes onesnažen velik del evropskih podzemnih in površinskih 
voda, naj bi bile do leta 2015 vse v dobrem stanju.

� Ključni elementi nove zakonodaje zajemajo:
� varstvo vseh voda – rek, jezer, obalnih voda in podtalnice;
� določitev visoko zastavljenih ciljev, ki zagotavljajo »dobro stanje« vseh voda do leta 

2015;
� zahtevo po čezmejnem sodelovanju med državami in vsemi vpletenimi stranmi;
� aktivno udeležbo vseh interesnih skupin pri upravljanju z vodami, vključno z 

nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi;
� zahtevo po politiki določanja cen vode in uveljavitvi načela »onesnaževalec plača«;
� uravnoteženje interesov okolja in interesov tistih, ki so od njega odvisni.
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Oznaka Vzorčno mesto (VM)

1 Grosuplje, Cesta v Brinje
2 Dobje
3 Dole pri Polici
4 Blečji vrh
5 Huda polica 1 - kapnica
6 Huda polica 2 - kapnica
7 Male Lipljene - vodovod
8 Male Lipljene - vodnjak

9

Velika Loka - vaški vodovod 1 (v.v.1), daleč od 
rezervoarja, vendar filter oglje

10 Velika Loka - lokalno zajetje 1 (l.z.1)
11 Velika Loka - vaški vodovod 2 (v.v.2), blizu rezervoarja
12 Velika Loka - lokalno zajetje 2 (l.z.2)
13 Ponova vas
14 OŠ Louisa Adamiča
15 OŠ Brinje
16 Udje



� Kemijske analize niso pokazale preseganja mejnih vrednosti. 
� Mikrobiološka onesnaženost je presegala dopustne vrednosti v 

skoraj vseh vodovodih, kjer voda ni bila klorirana. 
� Koliformne bakterije so bile prisotne na šestih od skupno 

šestnajstih vzorčnih mestih. Največ jo je bilo v enem od lokalnih 
zajetij v Veliki Loki, kar pomeni, da je ta voda močno onesnažena 
s fekalijami in tako neprimerna za pitje. Voda je bila 
mikrobiološko onesnažena tudi v vasi Dole, vaškem zajetju v 
Veliki Loki, slabi rezultati so bili tudi v vodi z Blečjega vrha, Hude 
Police ter Udja.

� Dobre rezultate s stališča mikrobioloških parametrov pa smo 
dobili v vaseh Male Lipljene, Huda Polica, Veliko Mlačevo, 
Ponova vas ter Grosuplje. Glede na motnost vode, ki se pojavlja v 
Ponovi vasi in Velikem Mlačevu predpostavljamo, da so v vodi 
prisotne velike koncentracije klora.





� Z leti je človek s svojimi aktivnostmi veliko prispeval k 
spremembam v ravnovesju vodotokov:
� slabšanje kvalitete vode, 
� zmanjševanje kapacitete zadrževanja vode, 
� slabšanje kvalitete podtalnice, ki je pri nas glavni vir pitne 

vode. 

� V lokalnih vodnih zajetjih, zlasti na podeželju, 
pogostokrat prihaja  do prekomerne onesnaženosti: 
� slabo varovano vodovarstveno prispevno območje, 
� neustrezna sestava tal. 

� Zlasti kmetijska dejavnost v zaledju vodnega zajetja 
lahko povzroči dvig vsebnosti nitratov, ostankov 
pesticidov ter mikrobiološko onesnaženost. 

� Neustrezna sestava tal pa povzroča v primeru večjih 
padavin motnost, ki je lahko posledica prisotnosti 
različnih anorganskih (fini pesek, glina, itd.)  in 
organskih delcev (ostanki listja, itd.). 



� So bioinženirske metode gradnje, ki 
kombinirajo rastline z anorganskim materialom 
za pridobitev živih, delujočih sistemov, s 
katerimi:
� izboljšamo kvaliteto vode – čiščenje vode,

� kondicioniramo pitno vodo,

� zadržujemo vodo v sistemu (bogatenje podtalnice, 
blažitev poplav),

� preprečujemo erozijo – utrjevanje bregov, 

� kontroliramo nastajanje in odnos sedimenta in 
drugih onesnaževal, ter 

� zagotavljamo življenjski prostor. 



� Posamezni projekti lahko zajemajo širok razpon 
dejavnosti:
� vzpostavitev sonaravnih močvirij za čiščenje različnih vrst 

vode,

� obnova vegetacije na rečnih bregovih za povečanje samočistilne 
funkcije vodotoka in preprečevanje erozije,

� prilagoditve in razgibanje kanalizirane struge z vključitvijo 
stranskih rokavov, tolmunov, brzic, meandrov, prodnega 
nanosa, zasadnje struge z vodnimi rastlinami – ravno tako za 
povečanje samočistilne funkcije vodotoka, zadrževanja vode in 
umiritve toka,

� vgradnja različnih manjših naravnih zajezitev in akumulacij, 
kot so kali in lagune, za zadrževanje vode s samočistilno 
funkcijo in možnostjo uporabe vode za namakanje, napajanje 
živine itd. 
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