Promet na meteorno neurejenih
prometnicah in nevarnost havarij poπkodb prevoznih sredstev med
prevaæanjem tovora po cestah,
katerih trase potekajo prek
vodovarstvenih obmoËij (Obvozna
in ©martinska cesta ter severna in
zahodna ljubljanska obvoznica).

Naselitev, kadar je ta povezana z
neurejenim odvajanjem komunalnih,
tehnoloπkih in padavinskih odpadnih
voda (uniËena javna kanalizacija
zaradi korozivnih odpadnih voda iz
industrijske in obrtne dejavnosti,
pretoËne greznice itd.).

Kaj ogroæa vire
pitne vode
v Ljubljani?
Nelegalni posegi v prostor (divja
odlagaliπËa, odkop gramoza in proda,
nedovoljeni odvzemi podzemne vode
za namakanje, ogrevanje ali sanitarno
vodo itd.).

Kmetijska dejavnost z neustrezno
ali prekomerno uporabo rastlinskih
hranil in pesticidov (sredstev za
zatiranje insektov, plevela, gliv
itd.).

Neurejena skladiπËa nevarnih in
πkodljivih snovi ter cisterne za
kurilno olje s preteËeno æivljenjsko
dobo.

Malomarno vedenje posameznikov
(zlivanje nevarnih snovi - lahkohlapnih
organskih topil iz Ëistilnic v zemljino).

Nepravilna raba sredstev za zatiranje
plevela v zasebni rabi, ob prometnicah
in na meteorno neurejenih povrπinah
(na primer parkiriπËa, obraËaliπËa).

Industrija, obrt in storitvena dejavnost
(uporaba, skladiπËenje in neprimerno
odstranjevanje nevarnih snovi, kot so
lahkohlapni klorirani ogljikovodiki,
πest-valentni krom itd.).

“Voda,
brez okusa si, brez barve, brez vonja,
ne moremo te doloËiti;
okuπamo te, pa te ne poznamo.
Æivljenju nisi potrebna:

ti si æivljenje.”

SAUVAGE de Saint Marc

»ista voda = zdravje = kakovostno æivljenje...
LjubljanËanke in LjubljanËani pijemo danes
Ëisto, zdravstveno ustrezno, naravno pitno
vodo, ki je ni treba umetno preËiπËevati. Prav
zdrava voda, ki nam priteËe iz pipe, govori o
kakovosti naπega æivljenja, dolgoroËno pa celo o
naπem obstoju.

S to zloæenko, prvo v nizu gradiv o zaπËiti virov
pitne vode v Ljubljani, æelimo predvsem
prispevati k razumevanju obËutljivosti virov
pitne vode in poiskati odgovore na nekatera
temeljna vpraπanja, na katera se odgovori
vËasih zdijo (preveË) samoumevni.

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija se je v
sodelovanju z Mestno obËino Ljubljana odloËilo
nadaljevati s kampanjo ZaπËitimo vire pitne
vode! PrepriËani smo namreË, da prebivalke in
prebivalci Ljubljane cenimo kozarec Ëiste,
zdrave pitne vode, ki nam vsak dan priteËe
neposredno iz vodovodne pipe... Tako je vsaj
danes, æelimo pa si in prizadevati si moramo, da
bo tako tudi jutri. »ista pitna voda nam namreË
ni zagotovljena za vedno.

Poskrbimo torej danes za zaπËito virov pitne
vode in... pijmo Ëisto vodo tudi jutri!
Borut LenardiË,
glavni direktor,
JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Od kod pijemo vodo LjubljanËanke
in LjubljanËani?
Mesto Ljubljana ima zelo ugodne naravne pogoje za oskrbo s pitno
vodo, saj sta oba dela ljubljanske kotline, Ljubljansko polje in
Ljubljansko Barje, tudi vodna vira mesta. Prav pod mestom in v njegovi
neposredni bliæini so velike zaloge podzemne vode. Ta se na poti do
ËrpaliπË pretaka skozi nekaj deset metrov debele naravne peπËene filtre
in zasluga te neprecenljive naravne lastnosti je, da vode ni treba Ëistiti.

Najpomembnejπi vir pitne vode v Ljubljani je podzemna voda, ki je
skrita globoko pod nami: v prodnih nanosih reke Save - vodonosniku
Ljubljanskega polja.

Oskrba s pitno vodo v Ljubljani je æe desetletja odvisna od varovanja
virov pitne vode s tako imenovanimi vodovarstvenimi obmoËji.
V neposredni bliæini ËrpaliπË so omejitve dejavnosti v prostoru zelo
stroge, z oddaljevanjem od ËrpaliπË pa je reæim varovanja blaæji.
Ukrepi so namenjeni zmanjπevanju nevarnosti, ogroæenosti in
tveganja, ki jih povzroËajo æe obstojeËe dejavnosti ali pa dejavnosti,
ki jih v prostor uvajamo. Vodovarstvena obmoËja pomembno vplivajo
na zaπËito vodnih virov, hkrati pa seveda predstavljajo omejitve za
razvoj πtevilnih dejavnosti, kar lahko privede do nesoglasij med
uporabniki prostora.

ObmoËja oskrbe:
Brest
Brest, KleËe
Jarπki Brod
Jarπki Brod, Hrastje
KleËe
KleËe, Hrastje, Brest, Jarπki Brod
KleËe, Hrastje, Jarπki Brod
©entvid

ObmoËje oskrbe

Vodarna

Murgle, naselja ob Træaπki cesti od
Dolgega mostu do Brezovice,
Vnanje Gorice, Brest, Tomiπelj,
Matena, Iπka Loka, Ig, »rna vas

Brest

ViË, Vrhovci, Brdo

Brest, KleËe

Sneberje, Zadobrova, Obrije,
TomaËevo, Nove Jarπe, »rnuËe,
Nadgorica, Podgorica, ©entjakob,
BeriËevo, Videm, Dol, Dolsko,
Kamnica, Vinje, Senoæeti

Jarπki Brod

Moste, Fuæine, Hruπica, Bizovik,
Dobrunje, Zadvor, Sostro, VevËe,
Kaπelj, Zalog, Polje, Novo Polje

Jarπki Brod, Hrastje

Beæigrad, Jeæica, ©iπka, Koseze,
Vodmat, Center, Roæna dolina

KleËe

Rakovnik, Galjevica, Ilovica,
Rudnik, Lavrica, ©kofljica, LaniπËe,
GumniπËe

KleËe, Hrastje, Brest,
Jarπki Brod

Moste, ©tepanjsko naselje, Kodeljevo

KleËe, Hrastje, Jarπki Brod

Raπica, Gameljne, ©martno, Tacen,
Brod, Viæmarje, ©entvid, Gunclje,
StaneæiËe, Medno, Præan, Dolnice,
Glince, Podutik, Dravlje

©entvid

Kakπno vodo pijemo v Ljubljani?
Pitna voda je eno najstroæje nadzorovanih æivil, saj izvajamo
vsakodnevni nadzor nad njeno kakovostjo. LjubljanËanke in LjubljanËani
pijemo sveæo, Ëisto, zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki ne potrebuje
(pred)priprav, kot sta ËiπËenje ali kloriranje. V primerjavi s stanjem v
drugih evropskih mestih je to naπ neprecenljiv privilegij, ki ga moramo
varovati na razliËnih ravneh: z zakonskimi predpisi, ustreznim
institucionalnim nadzorom ter okoljsko ozaveπËenim ravnanjem
posameznikov in organizacij.

Doslej nam je uspelo varovati podtalnico, tako da je pitna voda v
Ljubljani πe vedno zdravstveno ustrezna. Prizadevati si moramo, da
bo tako tudi v prihodnje.

Nekatera naselja v Ljubljani in njeni okolici so neprestano
oskrbovana z vodo, naËrpano iz ene vodarne, druga pa leæijo na
obmoËjih, kamor glede na razmere na vodovodnem omreæju
doteka voda iz veË vodarn. Vodo skladno z novim reæimom Ërpanja
Ërpamo iz vodnjakov, v katerih je obremenitev z onesnaæenji
najmanjπa.

Promet na meteorno neurejenih
prometnicah in nevarnost havarij poπkodb prevoznih sredstev med
prevaæanjem tovora po cestah,
katerih trase potekajo prek
vodovarstvenih obmoËij (Obvozna
in ©martinska cesta ter severna in
zahodna ljubljanska obvoznica).

Naselitev, kadar je ta povezana z
neurejenim odvajanjem komunalnih,
tehnoloπkih in padavinskih odpadnih
voda (uniËena javna kanalizacija
zaradi korozivnih odpadnih voda iz
industrijske in obrtne dejavnosti,
pretoËne greznice itd.).

Kaj ogroæa vire
pitne vode
v Ljubljani?
Nelegalni posegi v prostor (divja
odlagaliπËa, odkop gramoza in proda,
nedovoljeni odvzemi podzemne vode
za namakanje, ogrevanje ali sanitarno
vodo itd.).

Kmetijska dejavnost z neustrezno
ali prekomerno uporabo rastlinskih
hranil in pesticidov (sredstev za
zatiranje insektov, plevela, gliv
itd.).

Neurejena skladiπËa nevarnih in
πkodljivih snovi ter cisterne za
kurilno olje s preteËeno æivljenjsko
dobo.

Malomarno vedenje posameznikov
(zlivanje nevarnih snovi - lahkohlapnih
organskih topil iz Ëistilnic v zemljino).

Nepravilna raba sredstev za zatiranje
plevela v zasebni rabi, ob prometnicah
in na meteorno neurejenih povrπinah
(na primer parkiriπËa, obraËaliπËa).

Industrija, obrt in storitvena dejavnost
(uporaba, skladiπËenje in neprimerno
odstranjevanje nevarnih snovi, kot so
lahkohlapni klorirani ogljikovodiki,
πest-valentni krom itd.).

Kaj lahko storimo, da bomo pili Ëisto vodo tudi jutri?
Za zaπËito virov pitne vode so pristojne razliËne institucije, pravzaprav
pa smo zanjo odgovorni prav vsi. Kako?

Kaj lahko storimo LjubljanËanke in LjubljanËani,
ki nam ni vseeno?

Kakπne so naloge pristojnih institucij?

• Pazimo, da po nepotrebnem ne uporabljamo nevarnih in πkodljivih
snovi (recimo lakov in premazov, pesticidov itd.) ter jih ne skladiπËimo,
• odpadnih snovi ne zlivamo, odlagamo ali meËemo v okolje,
• z detergenti in s pralnimi praπki ravnamo varËno,
• redno preverjamo stanje cisterne za kurilno olje,
• Ëe se naπe odpadne vode zbirajo v greznici, poskrbimo za sanacijo in
vgradnjo atestirane male Ëistilne naprave,
• pitno vodo uporabljamo smotrno in v zmernih koliËinah,
• naravnih virov ne izkoriπËamo na nelegalen naËin (Ëe imamo recimo
lastno vrtino, jo legaliziramo ali saniramo pod strokovnim nadzorom).

• V Mestni obËini Ljubljana se zavedamo, kako pomembno vlogo ima
oskrba s pitno vodo za kakovost æivljenja. Zato moramo krojiti ustrezno
rabo prostora, kjer bodo vodovarstveni interesi prevladali nad
ekonomskimi. Kot smo zapisali v Prostorski zasnovi Mestne obËine
Ljubljana, je varna oskrba s pitno vodo prednostna naloga, zato je
treba prostorski razvoj prilagajati potrebam ohranitve virov pitne vode.
Za zaπËito vodnih zajetij na zahodnem delu Ljubljanskega polja
nameravamo nekatere industrijske cone, ki so bile v preteklosti
neustrezno oziroma administrativno umeπËene v prostor (recimo
Litostroj in Stegne), prestrukturirati tako, da bo njihova umestitev
okolju prijazna.
• V JP Vodovod - Kanalizacija moramo v vsakem trenutku vsakemu
odjemalcu zagotavljati zadostne koliËine zdravstveno ustrezne pitne
vode. Zato vlagamo sredstva v obnovo vodovodnega omreæja in
raziskave novih vodnih virov. Svojo osnovno dejavnost povezujemo z
nadzorom nad vodovarstvenim prostorom, vkljuËujemo se v okoljske
projekte, opozarjamo na nujne ukrepe na vodovarstvenih obmoËjih in
dopolnjujemo imisijski monitoring podzemne vode.
• Ministrstvo za okolje, prostor in energijo sprejema merila za doloËitev
vodovarstvenih obmoËij, opredeljuje reæim na teh obmoËjih ter doloËa
merila za trajnostno rabo vodnih virov. V sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi izvaja razπirjeni monitoring podzemne vode in na osnovi
rezultatov ocenjuje kakovost vodnega vira. »e je ta ogroæen, predpiπe
ukrepe celovite sanacije na celotnem prispevnem obmoËju
vodonosnika.
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