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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



VODE OGROŽAMO 

neposredno z odplakami

prek onesnaţevanja zraka

s spremembami rabe prostora in voda ter uničevanjem habitatov

prek onesnaţevanja tal
(s čezmerno rabo gnojil 

in pesticidov)



I N D U S T R I J A

velika poraba vode

onesnaţevanje zraka, vode in tal

hrup

GRADBIŠČA IN KAMNOLOMI
prah

hrup

naftni derivati

povečana erozija tal

uničevanje habitatov in prekinitev  

njihove povezanosti

NASELJA

TOČKOVNI  VIRI  ONESNAŢEVANJA

TURIZEM



KMETIJSTVO

uporaba fitofarmacevtskih sredstev

uporaba umetnih mineralnih gnojil

degradacija površin (melioracijski jarki)

Teţke kovine (Cu,…)

NETOČKOVNI VIRI ONESNAŢEVANJA

SEDIMENTI

NUTRIENTI

PATOGENE BAKTERIJE



URBANE POVRŠINE

P  R  O  M  E  T

NETOČKOVNI  VIRI  ONESNAŽEVANJA



Čiščenje :

• Komunalne odpadne vode (naselja, turistični 
centri, naravni parki).

• Industrijske odpadne vode.

• Izcedne vode iz odlagališč odpadkov.

• Padavinskega odtoka s cest.

• Čiščenje vode z možnostjo ponovne uporabe 
(zalivanje zelenih površin-golf, gašenje požarov, 
vračanje vode na odlagališča).

UPORABA RČN
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OPIS IN PRINCIP DELOVANJA 

Naprava deluje gravitacijsko, 
brez strojnih elementov in 
elektrike.

Sestavni deli:
- usedalnik
- več med seboj ločenih gred



OPIS IN PRINCIP DELOVANJA 
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- Fizikalno kemijski procesi
- Mikrobiološki procesi
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SUBSTRAT (pesek, prod)
- filtracija, vezava snovi, obarjanje,

- medij za rast rastlin,

- površina za naselitev mikroorganizmov.

VLAGOLJUBNE RASTLINE (trst, ločje, šaš)
- filtracija, vezava snovi, 
- vnos kisika, površina za naselitev mikroorganizmov,
- ohranjanje hidravlične prevodnosti.

MIKROORGANIZMI (s kisikom - aerobno, brez kisika - anaerobno)
- odstranjevanje dušika in fosforja

NOSILCI ČIŠČENJA V RČN



IZGRADNJA

- Izkop za grede RČN, 

usedalnik in bajer

- Polaganje folije in 

geotekstila

Foto: Andrej Brilej



IZGRADNJA

- Navoz peska, namestitev 

jaškov, cevi.

- Finalizacija - niveliranje

Foto: Andrej Brilej



IZGRADNJA

Dokončanje in 

ureditev okolice
- Finalizacija

Foto: Andrej Brilej
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 relativno enostavna in cenovno ugodna postavitev ter vzdrževanje

 določena enostavnejša dela pri izgradnji pod strokovnim nadzorom 
lahko opravijo uporabniki sami, kar še poceni postavitev

 cenovno ugodno in izvedbeno nezahtevno obratovanje - ob 
gravitacijski rešitvi načeloma ni potrebna električna energija in
strojna oprema

 dimenzije RČN se lahko široko prilagajajo velikosti, obliki in 
lokaciji, napravo lahko ob večjih obremenitvah povečamo z 
dograjevanjem čistilnih gred

 za dobro učinkovitost čiščenja 1 PE potrebujemo cca 2,5m2 
površine RČN

PREDNOSTI RČN
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 RČN ne povzroča neprijetnih vonjav, saj voda teče ves čas pod 
površjem substrata (10-15cm), s tem je onemogočen razvoj insektov

 estetsko se vključuje v dani prostor in jo z vključeno vegetacije 
pogostokrat niti ne opazimo

 kot končni člen lahko postavimo akumulacijski bazen, ki omogoča 
poleg dodatnega čiščenja tudi večnamensko izrabo vode (zalivanje
zelenic, rekreacijskih površin, drevesnic, okrasni bajer)

 tehnologijo je moč uporabiti v širokem razponu geografskih 
področij (sušne, tropske in alpske regije), čistijo 
pa lahko tudi s hranilnimi snovmi bogate odpadne vode v 
ekstremnih vremenskih razmerah

PREDNOSTI RČN
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Zmanjševanje toplogrednih plinov

1/3 – 2/3 manj emisij CO2 v primerjavi z ostalimi tipskimi ČN

Rastline v procesu fotosinteze

Life cycle assessment

Materiali

Brez porabe elektrike

Strojni elementi

PREDNOSTI RČN
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• Rastline se pokosi jeseni (ob prvi zmrzali) in se jih lahko   

kompostira oz. uporabi kot izolacijsko sredstvo proti zmrzali na 

površini RČN, spomladi se jih odstrani. 

• Odstranjevanje blata iz primarnega usedalnika na cca 2-3 leta.

• Substrat je ob pravilnem vzdrževanju usedalnika potrebno 

zamenjati po cca 10 – 15 let v prvi gredi, kar predstavlja cca 2m3 

različnih frakcij drobljenca (folija in rastline se obdrži). 

VZDRŽEVANJE RČN
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IZGRAJENE RČN



PRIMERI RČN
- SVETI TOMAŽ



PRIMERI RČN
- PONIKVA (OBČINA ŠENTJUR)



PRIMERI RČN
- BAZGA (OBČINA SEVNICA)



PRIMERI RČN
- PLANINA RAZOR 1315 m



PRIMERI RČN
- DROGA GOSAD (SREDIŠČE OB DRAVI)


