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V mnogih ;lankih o ydravju, lepoti in dobrem po;utju nam strokovnjaki
priporo;ajo, naj yaradi njenih [tevilnih poyitivnih u;inkov na organiyem pijemo vsak dan yadostne koli;ine vode. Vendar se mogo;e kdaj yaradi dejstva,
da nam je napredek poleg dobrih stvari prinesel tudi slabe, kamor y gotovostjo [tejemo yastrupljanje na[ega planeta, spra[ujemo, kako ydrava je na[a pitna voda. V ta namen smo se odlo;ili, da vam predstavimo nekaj dejstev in analiy trenutnega stanja na tem podro;ju.
Glavni dokument, ki dolo;a omejitve koncentracije posameynih snovi iy
skupine fitofarmacevtskih sredstev in njihovih raygradnih produktov v pitni
vodi, je Pravilnik o ydravstveni ustreynosti pitne vode, ki je bil yadnji; dopolnjen leta 2000 (Ur. l. 7\2000). Ta kot mejno vrednost navaja 0.1
mikrogramov \ l ya posameyen pesticid in metabolite ter hkrati 0.5 mikrograma \ l kot mejno vrednost ya vsoto skupnih pesticidov.

V mesecu septembru letos je bila iydana odlo;ba Ministrstva ya ydravje,
na podlagi katere se dovoljuje uporaba pitne vode na na[em obmo;ju.
Odlo;ba uvaja [e stro/ji nadyor nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih
in nam nalaga vrsto strogih ukrepov. V nadaljevanju jih nekaj navajamo.
Odlo;ba MY 520-35\2002-4 18.2.2003
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1\ Upravljavec mora poleg predpisanih preiskav vyorcev takoj
yagotoviti dodatno spremljanje posameynih pesticidov in njihovih metabolitov. V yveyi s tem mora iydelati shemo
vyor;enja, v kateri se dolo;ijo merilna mesta na mestu uporabe pitne vode in pogostost vyor;enja, ki ne sme biti manj[a
kot 6-krat letno.

V levi tabeli predstavljamo yadnje tri meritve po obmo;jih vodarn.
Ugotovitev> Koncentracije posameynih pesticidov pri nadyorovanem
re/imu obratovanja so na pipah uporabnikov ygolj ob;asno
in le na dolo;enih obmo;jih nad 0.1 mikrograma\l.
2\ Upravljavec mora takoj yagotoviti tak[en re/im ;rpanja, da se
prednostno ;rpajo vodnjaki, ki so najmanj obremenjeni s pesticidi in njihovimi metaboliti.

Ugotovitev> Tak primer je v vodarni Hrastje, kjer je re/im ;rpanja strogo
usmerjen in na;rtovan. Prav tako je na;rtovano obratovanje
celotnega vodovodnega sistema Ljubljane.

Podatki monitoringa pesticidov ya obdobje julij – september 2003
1

2

3

4

5

18.07.03

*

*

*

Yadobrov[ka cesta

08.08.03

*

*

*

Hrastje, Jar[ki brod

02.09.03

0.05

0.05

¯0.05

18.7.200

0,07

0,12

0,08

Gasper[i;eva ulica

08.08.03

0,11

0,12

0,09

Hrastje, Jar[ki Brod

02.09.03

0,09

0,05

0,12

Ul. Gradnikove brigade

18.7.200

0,07

0,12

0,08

Hrastje, Ja[ki Brod

08.08.03

0,11

0,12

0,09

02.09.03

0,09

0,05

0,12

18.07.03

¯0.05

0,06

¯0.05

Baragova ulica

08.08.03

¯0.05

0,05

¯0.05

Kle;e

02.09.03

¯0.05

¯0.05

¯0.05

18.07.03

*

*

*

Klop;i;eva ulica

08.08.03

0,05

0,06

¯0.05

{entvid

02.09.03

¯0.05

0.05

¯0.05

18.07.03

¯0.05

¯0.05

¯0.05

Cesta v Pe;ale

08.08.03

¯0.05

¯0.05

¯0.05

Jar[ki Brod

02.09.03

¯0.05

¯0.05

¯0.05

1 – odvyemno mesto \ obmo;je
2 – datum
3 – atrayin* (mikrograma \ l)
4 – desetilatrayin* (mikrograma \ l)
5 – 2,6-diklorobenyamid* (mikrograma \ l)
* – ;e je koncentracija pod 0,05 mikrograma\L, je ni mogo;e y gotovostjo
dolo;iti oyiroma se [teje, da ni pesticidov

3\ Vypostavljen je dodaten nadyor nad koncentracijami pesticidov na omre/ju.

Ugotovitev> Nadyor se iyvaja, o reyultatih pa na[e uporabnike
obve[;amo y novicami na spletni strani www.vo-ka.si, v glasilu Ljubljana, podatki pa so stalno na vpogled v informacijski pisarni na[ega podjetja na Vodovodni cesti 90.
4\ Kot upravljavci sistema smo yadol/eni ya pripravo terminskega
plana in vi[ino stro[kov ya iyvedbo posameynih aktivnosti iy
sanacijskega programa, ki je bil Ministrstvu ya ydravje posredovan letos poleti.

Ugotovitev> Trenutno poteka priprava sanacijskega programa in terminskega plana. Y ukrepi sanacijskega programa vas bomo seynanili v eni iymed naslednjih [tevilk VODE.
Od potrditve predvidenih aktivnosti iy sanacijskega programa s strani
Ministrstva ya ydravje in Mestne ob;ine Ljubljana veliko pri;akujemo, saj je
sistem oskrbe s pitno vodo pred prelomnimi odlo;itvami. Od iyvedbe ukrepov je odvisno, kako bo mesto Ljubljana s pitno vodo oskrbovano tudi
naprej. Dr/ava in lokalna skupnost bosta s potrditvijo sanacijskega programa pokayali, da y ukrepi mislita resno – dolgoro;ni cilj je t. i. trajnostna
raba vodnih virov, vklju;no y dolgoro;nim varovanjem kakovosti in ekonomskim vrednotenjem vodnih virov.
Y iyvedbo na;rtovanih obnov vodovodnega omre/ja, ob vyporednih vlaganjih v kanaliyacijsko mre/o in ob strokovno utemeljeni rabi vodovarstvenega prostora ter strogem nadyoru dopustne rabe prostora je mo; y optimiymom pri;akovati iybolj[anje stanja na vodovarstvenih obmo;jih in v
vodovodnem sistemu. Pogoj je odkrit dialog, podkrepljen s strokovnimi
argumenti. V prihodnjih nekaj letih bo postalo jasno, ali smo kot dru/ba
dovolj yreli yanj.

Glasilo VODA iydaja javno podjetje Vodovod–Kanaliyacija, d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana, yanj> Borut Lenardi;, glavni direktor, tel.> 01\580 81 00, www.vo-ka.si,
e-po[ta> voka@vo-ka.si, AD in oblikovanje> Edi Berk\KROG, fotografije> Boris Gaber[;ik, prelom> KROG, tisk> Gorenjski tisk, Kranj, realiyacija> KROG, Ljubljana 2003

Glasilo
javnega podjetja
Vodovod–Kanaliyacija
Ljubljana
letnik 10, [t. 38
december 2003
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Kanaliyacija in padavine
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analiyacijski sistem, ki je ygrajen po predpisih in je redno
vydr/evan, deluje praviloma
brey posebnosti. Polo/en globoko pod yemljo no; in dan

S

ode; po va[ih odyivih ste se navadili, da
smo se skoyi na[e glasilo redno ogla[ali.
Predstavljali smo vam aktualne teme s
podro;ja varstva voda in seveda dela
na[ega podjetja. ?eleli smo spodbuditi
raymi[ljanje o vodi kot eni osnovnih ;lovekovih dobrin, katere vrednosti se najve;krat yavemo, ko je primanjkuje ali ko ni ve;
ydravstveno ustreyna. • S tak[nim védenjem in
cilji sem spomladi prevyel vodenje Javnega podjetja Vodovod-Kanaliyacija. Vseskoyi se yavedam odgovornosti, ki mi jo ta polo/aj nalaga.
Po eni strani odgovornosti glede delovanja tako
velikega sistema, kot je Vodovod-Kanaliyacija,
po drugi strani pa tudi do ljudi, ki pri;akujejo
in yahtevajo, da pijejo neopore;no vodo. V pomo; mi je poleg ynanja tudi dejstvo, da delovanje tega sistema dobro poynam. Ve; let sem vodil oddelek ya gospodarjenje y yemlji[;i pri Mestni ob;ini Ljubljana in kot na;elnik sem bil
aktivno udele/en pri projektih s tega podro;ja.
Lahko re;em, da sem /e vseskoyi sodeloval pri soupravljanju podjetja. • Pri svojem delu in
na;rtih yremo v prihodnost, ki jo, vsaj kar yadeva nas, vidimo bolj ;isto. To bomo lahko dokayovali tudi y analiyami, iydelanimi v na[em lastnem laboratoriju. Po desetletnih pripravah
smo pridobili akreditacijsko listino ya svoj laboratorij ya kemi;no preiyku[anje vyorcev odpadne in pitne vode ter podtalnice. Poro;ila laboratorija bodo ydaj lahko priynavale tako nacionalne kot tudi mednarodne strokovne ustanove. • Hidrologi /e dolgo opoyarjajo, da ;lovek
porabi ve; vode, kot je pade y neba, in da se je
poraba pitne vode v minulih sto letih pove;ala
ya [estkrat. {tevilo prebivalcev se je pove;alo ya
trikrat in svetovne vodne yaloge so se v pol stoletja skr;ile s 16.800 kubikov na prebivalca na
7300 kubikov. Leta 2025 naj bi bilo na prebivalca le [e 4800 kubikov pitne vode. Vse ve; voda je onesna/enih in vse ve; obolenj pripisujejo
onesna/enju. • Rayiskave ka/ejo, da je na[a voda bolj[a kot voda na nekaterih obmo;jih Evropske unije. Ampak yakaj bi ;akali, da bo na[a voda enako slaba, in [ele potem ukrepali| Yavedam se resnosti polo/aja in se yaveyujem, da
bomo v podjetju Vodovod–Kanaliyacija storili
vse, da bi [e naprej pili neopore;no pitno vodo.
Pri;akujem, da nam boste pomagali tudi vi. •
Borut Lenardi;, glavni direktor

odvaja odpadno vodo, ki se pred iypustom v naravni vodokrog [e
ustreyno pre;isti na ;istilni napravi. To je ya urejeno mesto nekaj
samo po sebi umevnega in yato je rayumljivo, da ve;ine me[;anov
princip delovanja kanaliyacijskega sistema niti ne yanima preve;.
A vse to le do takrat, dokler ne pride do tak[nih ali druga;nih nev[e;nosti, poveyanih y delovanjem sistema, ki dodobra ymotijo ustaljen /ivljenjski ritem me[;anov, prekri/ajo njihove dnevne na;rte in jim morda celo povyro;ijo [kodo. Yaprte ceste yaradi iyvedbe obnov in gradenj novih kanalov, yalite ceste
in cestni podvoyi, yalite kleti objektov, [irjenje neprijetnih vonjav
iy ja[kov, oviranje prometa s strani vydr/evalnih voyil intervencijskih ekip, /e dolgo obljubljena, pa [e vedno neygrajena javna
kanaliyacija po tej in tej ulici – to je le nekaj najbolj tipi;nih problemov, ki me[;anov Ljubljane ne pu[;ajo ravnodu[nih. Takrat
je priro;nih raylag in predlogov ya re[itve problemov naenkrat
ravno toliko, kolikor je ob dogodkih priyadetih me[;anov.
V tokratni [tevilki VODE se lotevamo problematike delovanja kanaliyacijskega sistema ob intenyivnih padavinah. ?eleli bi
pojasniti, yakaj se kljub pravilno yasnovanemu in vydr/evanemu kanaliyacijskemu sistemu lahko ygodi, da se ceste (in kleti
objektov) ob;asno ynajdejo pod vodo.
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NA{I RAYVOJNI NA:RTI

K

YGODOVINA RAYVOJA KANALIYACIJSKEGA
SISTEMA V LJUBLJANI

S

tanje komunalne urejenosti vsakega mesta je eden iymed pomembnih kayalcev njegovega rayvoja, skrb ya nadaljnjo [iritev
in vydr/evanje komunalne infrastrukture pa ena iymed njegovih
najpomembnej[ih nalog. Kanaliyacijski sistem v mestu ne sme biti
odrinjen na stranski tir, saj spada y yagotavljanjem ydravega bivalnega okolja med najpomembnej[e dele komunalne infrastrukture.
Odvajanje in ;i[;enje odpadnih voda je nenayadnje tudi po veljavni
yakonodaji dejavnost, ki jo mora lokalna skupnost obveyno iyvajati.
Urejeno odvajanje odpadnih voda je pomembna pridobitev
civiliyacijskega rayvoja. Lastne odpadne vode so bile v prete/nem delu Evrope in tudi v Ljubljani [e vse do sredine 19.
stoletja pomemben vyrok epidemij. :eprav so pomen odvajanja odpadnih voda iy naselij poynali /e v antiki, pa je skrb ya
komunalno higieno na prehodu v srednji vek povsem yamrla,
tako da je bilo ponekod ya ponovno o/ivitev ynanj raypadlih civiliyacijskih kultur potrebnih kar nekaj tiso;letij.
V ;asu rimskega imperija je bila odvodu odpadnih voda na
sedanjem o/jem obmo;ju Ljubljane, v takratni Emoni, posve;ena
posebna poyornost. Ostanke t. i. kloak, odprtih kanalov, ki so
odpadne vode vodili v reko Ljubljanico, je mo; videti [e danes,
;eprav seveda ne opravljajo ve; svoje funkcije. Kloake so odvajale tako odpadno vodo iy hi[ kot tudi padavinsko vodo. ?e pred
2000 leti je bilo odvajanje odpadne vode pravo in/enirsko delo
in poleg obrambnega yidu najve;ji gradbeni objekt v Emoni.
Ya dana[njim 1100 km dolgim javnim kanaliyacijskim sistemom v Ljubljani stoji delo nekaj generacij gradbenih in/enirjev
in hidrotehnikov, ki so usmerjali [irjenje kanaliyacijskega sistema, kot ga je narekoval rayvoj mesta. Ya;etek sistemati;ne
gradnje kanaliyacije v Ljubljani predstavlja na;rt kanaliyacije, ki
ga je Janey Vladimir Hraskz, profesor na tehni;ni visoki [oli v
Pragi, predlo/il leta 1899 skladno y urbanisti;nim na;rtom popotresne obnove Ljubljane. Na;rt je predvideval, da se bo mesto kanaliyiralo po me[anem kanaliyacijskem sistemu tako, da
se bo odpadna voda vsega mesta preko kanalov ylivala v glavna ybiralnika ob levem in desnem bregu Ljubljanice. Koncept je
bil kasneje [e nekoliko korigiran, vendar je v osnovi obveljal.
Tako je danes okrog 75 % centralnega kanaliyacijskega sistema Ljubljane ygrajenega v me[anem sistemu. Skoyenj se
odvajajo odpadne komunalne, v ;asu de/evja pa isto;asno tudi
odpadne padavinske vode. Lo;en kanaliyacijski sistem je v Ljubljani ygrajen predvsem v obrobnih in ni/je le/e;ih predelih

Pogostosti nalivov, ki jih mora projektant upo[tevati pri dimenyioniranju ljubljanske kanaliyacije danes, so v Pravilniku ya
projektiranje, tehni;no iyvedbo in uporabo javnega kanaliyacijskega sistema (JP Vodovod-Kanaliyacija> veljavnost od 4. 6.
1999) povyete po evropskem standardu (SIST EN 752-2). Pravilnik deli kanaliyirana obmo;ja na rayrede. V smislu yagotavljanja normalnega delovanja kanaliyacijskega sistema tudi v ;asu
intenyivnej[ih nalivov y manj[o pogostostjo yahteva tako pravilnik pri dimenyioniranju kanaliyacije na stanovanjskih obmo;jih
upo[tevanje merodajnega naliva, ki se pojavi enkrat v dveh letih, pri dimenyioniranju podyemnih objektov in podvoyov pa
naliva, ki se pojavi enkrat v desetih letih.
Obstoje;a kanaliyacijska mre/a torej ne more v celoti prenesti
obremenitev, ki jih povyro;ijo padavine bistveno ve;jih intenyitet
od merodajnih ya dimenyioniranje. V Ljubljani so se v yadnjih letih poleti nekajkrat ygodile tudi tako intenyivne padavine, da povratna doba dosega 10 in tudi ve; let. Pri ekstremnih nalivih, ko
se prostornina kanalov yapolni v celoti, ya;ne odpadna voda te;i
pod tlakom< voda lahko preko reviyijskih ja[kov in cestnih po/iralnikov preplavi teren in ogro/a direktno priklju;ene kletne eta/e
objektov. Lani in letos poleti smo to do/iveli v ve;ernih urah
24. 6. 2002 in 28. 7. 2003, ko je bila dose/ena povratna doba
ve; kot 250 let! Tega sistem preprosto ni bil sposoben prevajati.
Yakaj potemtakem ne gradimo ve;jih kanalov| Odgovor je
jasen> ker s tem stanja v smislu absolutne varnosti pred preplavitvami ne bi mogli iybolj[ati! Podrejanje predpisom je nujno potrebno tako samo po sebi kot tudi y vidika racionalnosti investicij, saj bi v nasprotnem primeru ya tak[ne projekte hitro porabili
preve; sredstev. To bi pred davkopla;evalci yelo te/ko opravi;ili.
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atere dele kanaliyacijskega sistema bo potrebno popraviti,
na;rtujemo na osnovi pregledov kanalov s TV kamero, viyualnih pregledov, hidravli;nih iyra;unov in drugih analiy. Ob rekonstrukciji sistema se njegovo dimenyioniranje prilagodi yahtevam standardov in obstoje;i ter na;rtovani poselitvi.
V letu 1996 je bil v sodelovanju y Danskim hidravli;nim in[titutom (DHI-Water&Environment) iydelan projekt ‘Ljubljana Sewerage Szstem Master Plan’, ki predstavlja temeljne rayvojne usmeritve
kanaliyacijskega sistema mesta Ljubljane y namenom iybolj[ati delovanje kanaliyacijskega sistema in ymanj[ati negativne vplive na
okolje. Projekt temelji na yahtevah, da pri iybranem statisti;nem
nalivu s povratno dobo 10 let na trasah ybiralnikov ne sme priti do
preplavitev terena ter da se morata bistveno ymanj[ati obstoje;a
koli;ina in pogostost raybremenjevanja vode iy me[anega sistema
v Ljubljanico, Mali Graben in Glin[;ico. Pri tem je dopu[;eno, da
bodo ybiralniki yapolnjeni do temena cevi, s ;imer bo maksimalno
iykori[;ena prostorska kapaciteta kanaliyacijske mre/e, ob padavinskih dogodkih najbolj onesna/ena voda pa bo odvajana na ;i[;enje na Centralno ;istilno napravo Ljubljana v Yalogu. Obstoje;e kanaliyacijsko omre/je ob kriti;nih padavinskih dogodkih /al ne more
yadr/ati vse vode, ki jo je potrebno pre;istiti na ;istilni napravi. Yato projekt predvideva pove;anje volumske kapacitete sistema predvsem y iygradnjo [tirih yadr/evalnih bayenov in novega transportno-yadr/evalnega ybiralnika od Fu/in do Yaloga.

IMATE PROBLEME Y OB:ASNIM YALIVANJEM
KLETI|
6

7

Slike 1–4> y listjem yama[eni objekti padavinske kanaliyacije onemogo;ajo nemoteno odvajanje padavinske vode, sliki 5–6> objekta,
v katerih se pred iylivom v vodotok od padavinske vode lo;ijo lahke teko;ine (olja, naftni derivati...), slika 7> objekt, ki v primeru
preve; intenyivnih padavin, omogo;a odtekanje odpadne vode iy me[anega kanaliyacijskega sistema, direktno v vodotok.

mesta, kjer je potrebno pre;rpavanje odpadne vode, padavinskih voda pa ni potrebno voditi v centralni sistem kanaliyacije.

NA:RTOVANJE KANALIYACIJSKEGA OMRE?JA

Y

a dimenyioniranje kanaliyacije me[anega sistema se upo[tevata su[ni in padavinski odtok, pri ;emer je pomembno poynavanje iydatnosti in trajanja padavinskih dogodkov. Ya geografsko lego Ljubljane je yna;ilna neenakomerna rayporeditev
padavin preko leta y intenyivnimi poletnimi padavinskimi dogodki, ki so iyrayito lokalne narave in se po intenyiteti raylikujejo /e
na raydalji nekaj kilometrov. Tako ni ni; nenavadnega, da dr/avna merilna mre/a padavin ya Be/igradom iymeri povsem druga;ne vrednosti kot npr. in[trumenti na Vi;u. V obstoje;i kanaliyacijski mre/i se tovrstni dogodki odra/ajo v navadno kratkotrajni, a ekstremni obremenitvi lokalnega dela mre/e.
Dolgotrajnej[e padavinsko obdobje, npr. v jeseni, je y vidika
obratovanja in pravilnega dimenyioniranja kanaliyacijske mre/e

prav tako pomembno, saj je v tem ;asu potrebno dolgotrajnej[e
odvajanje ve;jih koli;in padavinske odpadne vode s celotnega
obmo;ja sistema. Kanaliyacijski sistem takrat diha kot enotno telo,
podobno kot cestni promet, kjer nepravilno delovanje enega od
pomembnih semaforjev v mestu lahko povyro;i prometni kaos.
Intenyivni rayvoj mesta v sredini 70. let je narekoval tudi pospe[eno iygradnjo komunalne infrastrukture, torej tudi kanaliyacijskega omre/ja. Tedanje yahteve ya dimenyioniranje so bile podane v Pravilniku o smernicah ya projektiranje in gradnjo kanaliyacijskih naprav v Ljubljani. Pravilnik je bil objavljen 26. decembra
1968 v Glasniku [t. 29 kot uradnem vestniku ljubljanskih ob;in.
Pri dimenyioniranju me[ane in padavinske kanaliyacije je pravilnik
yahteval upo[tevanje ‘statisti;no gospodarsko enakovrednega
naliva s pogostostjo 1’. To pomeni, da je morala biti projektirana
me[ana kanaliyacija sposobna prevajati su[ni pretok in merodajni
padavinski dogodek, ki se statisti;no ygodi enkrat letno.

M

e[ana kanaliyacija v Ljubljani v ;asu iyjemnih padavin torej
deluje na na;in, ki lahko povyro;i preplavitve kleti objektov. Yato lastnikom objektov, ki se s temi problemi sre;ujejo, svetujemo, da svoje objekte dodatno yavarujejo pred morebitnim
vplivom javnega kanaliyacijskega sistema y vgraditvijo kletnih
;rpali[;, protipovratnih yaklopk (ygolj na lastno /eljo) oyiroma da
na javno kanaliyacijo direktno priklju;ijo odpadno vodo samo iy
tistih eta/, katerih tlaki so najmanj 10 cm nad koto pokrova
bli/jih reviyijskih ja[kov na javnem kanalu. Dobrodo[li v na[i
slu/bi priklju;kov (tel. 580-83-80), kjer bomo skupaj poiskali
ustreyno re[itev morebitne sanacije posameynega priklju;ka.

KAKO LAHKO LJUBLJAN:ANI SAMI PRIPOMOREMO K BOLJ{EMU DELOVANJU KANALIYACIJE|

J

esenski ;as vydr/evalcem kanaliyacijskega sistema povyro;a nemalo nev[e;nosti. Velike koli;ine odpadlega listja povyro;ajo
yama[itve cestnih po/iralnikov, ob prehodu skoyi kanaliyacijsko
omre/je pa tudi yama[itve ynotraj sistema. Ali lahko kot prebivalci mesta Ljubljane karkoli storimo ya iybolj[anje preto;nosti na[ega kanaliyacijskega sistema| Ko bomo opravljali jesensko ;i[;enje
okolice na[ih hi[, se spomnimo, da odpadno listje pa tudi drugi
odpadki ne sodijo v kanal. Morda bomo na ta na;in prepre;ili, da
bi nam obilnej[e jesenske padavine yalile na[o lastno klet.

